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Indledning 

Projektet blev sat i søen, fordi det i både forskning 

og praksis har været undervurderet, hvor vidtræk-

kende konsekvenserne af ledelsesdilemmaer og 

dermed dilemmaledelse er. Ledelse kræver valg 

mellem modsatrettede hensyn, balance mellem 

fordele og bivirkninger og kompromisser mellem 

modstridende interesser. Situationer med disse ka-

rakteristika er dilemmaer og kalder på ledelse, men 

vi har vidst for lidt om, hvad de vigtigste ledelses-

dilemmaer er, og hvordan man kan håndtere dem. 

Lakmusprøven på god ledelse er at mestre dilem-

maledelse. 

 

Det primære fokus i projektet var at skærpe de del-

tagende lederes vurdering af virksomhedens og 

egne ledelsesudfordringer (dilemmaer) samt deres 

oplevede evne til at mestre disse udfordringer. Pro-

jektets skulle dermed ruste lederne til at håndtere 

de komplekse, interne og eksterne krav, som i dag 

stilles til dem. På basis af innovative udviklingsfor-

løb i 11 virksomheder, hvor 55 ledere afdækkede 

strategiske ledelsesudfordringer og løsninger, pro-

duceredes en ledelses-GPS med en bred vifte af le-

delsesværktøjer til håndtering af ledelsesdilem-

maer. Det var vigtigt, at denne ledelses-GPS også 

skulle kunne bruges af andre virksomheder.  

 

Den primære målgruppe i projektet var ledere i 

små og mellemstore danske virksomheder, som 

havde potentiale til innovation, vækst samt organi-

satoriske og teknologiske kvantespring. På den 

måde skulle projektet tjene som inspiration for 

virksomheder, der ønskede at forebygge eller 

fjerne interne barrierer for et fremtidigt organisato-

risk og forretningsmæssigt gennembrud. 

 

Bag projektet stod et konsortium, bestående af CBS 

(Copenhagen Business School), AAU (Aalborg Uni-

versitet), SDU (Syddansk Universitet) og NOCA 

(Network of Corporate Academies). DI (Dansk Indu-

stri) var især i starten tilknyttet projektet som asso-

cieret. I alt bestod konsortiet af ca. 10 personer, og 

disse havde alle forsknings- og/eller konsulent-

kompetence inden for ledelse og organisationsud-

vikling.  

 

Den faglige dynamik og synergi opstod ved 

samspillet mellem lederne i de 11 virksomheder og 

konsortiet. De specifikke udviklingsforløb i virk-

somhederne blev drevet ud fra princippet om ac-

tion learning, som skabte optimale betingelser for 

videndeling, erfaringsudveksling, idéudvikling, ud-

krystallisering af ledelsesværktøjer og afprøvning 

af nye ledelsesmetoder i ”real life”.  

Aktiviteter og Leverancer 

Projektets kerne var interventionsforløbet i de 11 

deltagende virksomheder, hvor de 55 ledere i et 

samspil mellem konsulenter og forskere afdæk-

kede specifikke strategiske ledelsesdilemmaer og 

løsninger, identificerede måder at tackle udfor-

dringer på og gennemføre forsøgsprojekter, der 

testede forskellige løsninger og målte på effekten 

af de valgte løsninger. Derudover fik lederne i 

denne proces mulighed for at anvende nogle nye 

ledelsesværktøjer, så den opnåede effekt kunne 

måles efter projektets afslutning i forhold til lede-

rens egne fremsatte mål. De 11 virksomheder var 

nøje udvalgt mht. branche, størrelse, geografisk 

placering, udviklingsniveau og ejerforhold. 

 

Projektet kørte over halvandet år, og dets hoved-

aktiviteter var: 

 

I 1. halvår gennemtrawlede konsortiet faglitteratu-

ren om ledelsesdilemmaer og udarbejdede på ba-

sis heraf en bog, der sammenfattede og perspekti-

verede ti vigtige ledelsesdilemmaer. Denne bog 

var en grundsten for det videre arbejde – og blev i 

øvrigt senere udgivet af Djøf Forlag. I samme peri-

ode indkredsedes og udvalgtes de 11 virksomhe-

der, som kom til at udgøre kernen i projektet 

 

I 2. halvår deltog lederne i en action learning-ba-

seret udviklingsforløb, som indebar, at den enkelte 

leder identificerede et vigtigt ledelsesdilemma, 

som vedkommende herefter arbejdede med – og 

udviklede metoder/værktøjer til at håndtere på en 

bedre måde. Processen indebar, at den enkelte le-

der blev bragt sammen med andre ledere fra egen 

– og de øvrige – virksomheder ud fra en plan med 

milepæls- og netværksmøder 

 

I 3. halvår udarbejdedes på basis af udviklingspro-

jekterne en værktøjskasse (bog) med 31 værktøjer 

til dilemmaledelse. Endvidere blev hele projektet 
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evalueret, og der blev på basis heraf udarbejdet 

en perspektiverende debatbog, der rummer kron-

juvelerne fra projektet (ledelsesdilemmaer/-para-

dokser, metoder til dilemmaledelse, virksomheds-

cases, ledelses-værktøjer mv.) 

 

I løbet af projektet er der blevet udarbejdet et 

stort antal artikler (ca. 20 i alt), primært for prakti-

kere, ligesom der har været holdt foredrag i me-

get forskellige fora, og der er etableret samar-

bejde med virksomheder uden for projektet, som 

har arbejdet med dilemmaledelse. Forsknings-

mæssigt er der skrevet artikler, som har været 

præsenteret på internationale forskningskonferen-

cer, og disse artikler er siden blevet indsendt til 

anerkendte fagtidsskrifter 

 

Eftersom projektet har mødt stor interesse fra en 

række andre private og offentlige virksomheder, 

har der været samarbejde med disse om imple-

mentering af dilemmaledelse. I dette arbejde har 

der været gjort flittigt brug af projektets bøger og 

artikler. 

 

I stikordsform skal nævnes nogle konkrete eksem-

pler på de resultater, som er opnået gennem pro-

jektet: 

 

Konsortiet havde i ansøgningen lovet en over-

bliksbog, en værktøjskasse og en perspektive-

rende debatbog. Dette voksede og blev til tre 

”hele” bøger, fordi udviklingsprocesserne i virk-

somhederne. Bøgerne har alle haft en sådan kvali-

tet og et potentiale, der gør, at Djøf Forlag har gi-

vet tilsagn om at udgive dem alle tre.  

 

Flere private og offentlige virksomheder, organisa-

tioner mv. har været så inspireret af projektet, at 

de har afholdt interne seminarer/konferencer, 

hvor input og materiale fra projektet har været 

brugt. En kommune havde således en heldags 

konference om dilemmaledelse for 200 ledere, 

som alle modtog et eksemplar af den værktøjs-

kasse (bog), som konsortiet havde udarbejdet. An-

dre eksempler er faglige organisationer og virk-

somheder, der har bagt di-lemmaledelse ind i 

konference-/kursusaktiviteter.  

 

Projektets afslutningskonference i november 2018 

samlede ca. 200 deltagere, hvilket vil sige, at ho-

vedparten af deltagerne kom fra andre virksomhe-

der end de 11, der har været en del af projektet. 

Flere kursusarrangører har på basis af projektet 

inddraget emnet dilemmaledelse i deres kursus-

program eller ligefrem oprettet nye kurser om di-

lemmaledelse  

 

Effekt 

Projektets aktiviteter øgede ledernes indsigt i deres 

ledelsesudfordringer samt deres evne til at hånd-

tere disse på en konstruktiv måde til gavn for virk-

somheden. Projektet skabte desuden en synergi 

mellem individuel og organisatorisk læring/kom-

petenceudvikling, fordi de var hinandens forudsæt-

ning, og der i projektet arbejdedes både på individ- 

og organisationsniveau. 

 

Sammenfattende kan det siges, at der blev etable-

ret en psykologisk kontrakt med projektdeltagerne 

og virksomhederne, at lederne identificerede væ-

sentlige og aktuelle ledelsesudfordringer, at de 

skærpede evnen til at mestre disse ledelsesudfor-

dringer, dvs. finde løsninger som er realistiske og 

hensigtsmæssige i forhold til virksomhedens situa-

tion. Lederens erkendelse af, at vedkommende har 

nogle strategiske udfordringer og ser nogle meto-

der til at løse disse, gav det engagement og drive, 

som var nødvendigt for at sikre en succesfuld gen-

nemførelse af lederens personlige udviklingspro-

jekt. 

 

Projektet har identificeret, og er fremkommet med 

en bred vifte af løsninger på de ledelsesudfordrin-

ger, der findes i dansk virksomhedsledelse. Der er 

udviklet og fundet løsninger på de ledelses-dilem-

maer, der er uundgåelige i komplekse, globalt præ-

gede viden virksomheder, og den generede viden 

samt de nye ledelsesværktøjer har kunnet anven-

des af andre virksomheder, der står med lignende 

udfordringer. 

 

Det bredere outcome-mål for projektet var at på-

virke konkret ledelsespraksis i danske mindre og 

mellemstore virksomheder i positiv retning, så virk-

somhedernes konkurrencekraft øges. Denne på-

virkning skete gennem: a) kompetenceudvikling af 

de deltagende ledere, b) styrkelse af selve 
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virksomhedens kompetence og handlingspotenti-

ale, c) spredning af viden og erfaring til andre le-

dere i de deltagende virksomheder samt d) erfa-

ringsoverføring til andre virksomheder, praktikere 

og forskere. 

Forankring og Formidling 

Projektet har hvilet på en erkendelse af, at ledelses-

kraft er en nøglefaktor i dansk konkurrenceevne. 

Eftersom projektet på de væsentligste dimensioner 

er blevet gennemført på en succesfuld måde, og 

kan påvise output og outcome-mål relateret til 

øget ledelseskompetence, har projektet bidraget til 

at styrke dansk konkurrenceevne. Projektets impact 

ses på følgende områder: 

 

På helt overordnet plan er det blevet massivt be-

kræftet, at det har været meget velbegrundet og af 

samfundsmæssig betydning at arbejde med begre-

berne ledelsesdilemma og di-lemmaledelse. Den 

store interesse udefra, som konsortiet har oplevet i 

hele forløbet og fra alle sider, bekræfter, at ”man 

virkelig havde fat i noget spændende og nyt” 

 

Ledelsesprojekterne i de 11 virksomheder har givet 

en betydelig individuel og organisatorisk kompe-

tenceudvikling, hvorved de er kommet til at fremstå 

som eksempler på ”great practice” med stort 

spredningspotentiale til andre virksomheder. 

 

Dette medfører ikke blot en konkurrencemæssig 

gevinst i disse virksomheder, men har også som 

konsekvens, at de fremstår som rollemodeller og 

lærestykker for andre virksomheder 

 

Den kortlægning af eksisterende forskningsmæssig 

viden og evidens, som projektet tog udgangspunkt 

i, er blevet formidlet – i alle faser og ved anvendelse 

af et bredt spektrum af formidlingsformer – til er-

hvervslivet, offentligheden, institutioner og andre 

centrale aktører inden for ledelse, strategi, HRM 

mv., og har dermed haft en afsmittende effekt på 

disses virke. 

 

De i alt seks bøger og det store antal artikler, der er 

produceret i projektet, og som indbager hovedre-

sultaterne fra udviklingsprojekterne i de 11 virk-

somheder, er et uvurderligt inspirationsmateriale 

for ledere, HR-professionelle mv. i andre 

virksomheder. Bøgerne spænder vidt – fra forsk-

ningsbaseret overblik over fagområdet til i alt ca. 

75 konkrete ledelsesværk-tøjer, som ledere umid-

delbart kan kaste sig over. 

 

På mere generelt samfundsmæssigt niveau (især 

erhvervslivet) har projektets udgangspunkt (dvs. 

vigtige ledelsesdilemmaer) og output/resultater 

(real-life udviklingsprojekter og en bred vifte af for-

midlingsformer, inkl. en decideret værktøjskasse) 

skabt så stor offentlig opmærksomhed, at dette i 

sig selv vil accelerere videndeling, refleksion og ap-

petit på tilsvarende udviklingstiltag i andre virk-

somheder. 
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Dilemmaledelse baner vej 
Af professor emeritus Henrik Holt Larsen, CBS 

 

 

Et meget vigtigt aspekt af moderne ledelse er håndtering af ledelsesdilemmaer, dvs. beslutningssituationer hvor der til 

de forskellige handlemuligheder knytter sig en vifte af fordele og ulemper. Dilemmaer kan ikke som sådan ”løses” og 

lægges til side, men man kan blive bedre til at navigere i den skærgård, som dilemmaerne udgør. Det er besværligt at 

udøve dilemmaledelse, men i en kompliceret videnvirksomhed i en dynamisk, kompleks og krævende global økonomi 

kan man ikke fravælge ledelsesopgavernes iboende kompleksitet. Dilemmaledelse er det intelligente og evidensbaserede 

valg mellem alternativer og disses bivirkninger. 

 

Artiklen beskriver ti vigtige ledelsesdilemmaer: hvori de består, hvad faglitteraturen siger om dem, og hvordan man 

kan håndtere dem. Formålet med artiklen er primært, at ledere, der i deres dagligdag stilles over for ledelsesdilem-

maer, kan finde inspiration og kondenseret viden om hvert af disse dilemmaer.  

 

 

Dilemmaledelse 

Ledelse er dilemmafyldt, og dilemmaledelse indebærer, at man formår at navigere mellem de fordele og ulemper, der 

knytter sig til forskellige valgmuligheder i strategiske situationer.  

Begrebet dilemma defineres traditionelt som at skulle træffe et valg mellem to eller flere alternative muligheder, der 

hver er forbundet med en række fordele og ulemper, som typisk er forskellige, men sammenlignelige mht., hvor (u)gun-

stige de er. Dermed bliver beslutningssituationen vanskelig. Et dilemma kan håndteres (ikke nødvendigvis ”løses”) ved 

at finde det rigtige balancepunkt mellem de alternative valgmuligheder.  

I komplekse ledelsessituationer betyder valg også fravalg, fordele kan ikke opnås uden medfølgende bivirkninger, og 

præferencer og modstand kan skyldes bagvedliggende interessemodsætninger. 

 

Ti ledelsesdilemmaer 

1. Individuel kontra organisatorisk ledelse: ledelse uden leder? 

Ledelse bliver som oftest opfattet som en titel eller rolle/funktion for øremærkede personer, nemlig formelt udpegede 

ledere. Ledelse kan imidlertid også være et fælles ansvar for en større persongruppe, og det kan være processer, der, 

måske nærmest umærkeligt, flyder rundt i en given organisation. Man kan, skarpt trukket op, formulere det billedligt 

ved at sige, at ”lederen er død, ledelse længe leve”. Hermed signalerer vi, at ledelse er andet og mere end lederens kom-

petence, adfærd, stil, værdier og etik. Ledelse er processer, der gennemsyrer hele organisationen og påvirker samt lader 

sig påvirke af enkeltpersoner, grupper, struktur, kultur, teknologi mv. – og som også indgår i et dynamisk samspil med 

omgivelsesfaktorer som konkurrence, lovgivning, institutionelle samfundsforhold og globalisering. Polemisk er det ble-

vet sagt, at en (top)ledelse ikke kan udøve ledelse udover, hvad de mennesker der er ansat i organisationen, giver dem 

lov til at lede. Jo mere vi får involverende eller distribueret ledelse, selvledelse, ledelse af selvledende medarbejdere, 

ledelse af medarbejdere, der er klogere end én selv og nye typer af ledelsesidentitet, jo mere omsiggribende bliver ledel-

sesbegrebet. Churchill sagde: ”Mennesker skaber bygninger, og bygninger skaber mennesker”. På samme måde kan 

man sige: ”Mennesker skaber ledelse, og ledelse skaber mennesker” eller: ”Mennesker skaber organisationer, og orga-

nisationer skaber mennesker”.  
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2. Indefra-ud kontra udefra-ind: lede nedad eller åben innovation  

Dilemmaet i moderne ledelse er, at man ikke længere kan lege organisatorisk stilleleg og gemme sig bag tykke mure 

med en telefonsvarer, der siger ”Ingen kommentarer”, når samfundet ringer. Turbulente samfundsforhold, den hastige 

teknologiske udvikling og et nysyn på den rolle, som virksomheder kan og bør spille, gør det både fristende og nødven-

digt, men ikke dermed risikofrit at åbne op til omgivelserne, dele og modtage viden med eksterne aktører, skabe allian-

cer, formulere fælles udfordringer, finde fælles problemløsninger og skabe forandringer i fællesskab. Erhvervsvirksom-

heder deler deres inderste tanker, herunder om nye produkter og metoder, med bl.a. kunder, leverandører og forsknings-

institutioner. Kommuner inddrager borgerne – ikke blot på idéplan, men også som regulær knofedt og arbejdskraft i 

børneinstitutioner, skoler og plejecentre. Politiet inddrager vha. Twitter og SMS-kæder borgerne i at finde forsvundne 

personer eller bidrage til at opklare kriminalitet. Hele frivilligsektoren, som omfatter en tredjedel af befolkningen, er en 

illustration af, hvordan der bygges bro mellem private eller offentlige organisationer og det omkringliggende samfund.  

Det fundamentale paradigmeskift, der er tale om, forklarer de mange nye stjerner på den ledelsesmæssige stjernehim-

mel: samskabelse, brugerdreven innovation, crowdfunding mv. Alle disse nye relationstyper skaber et massivt ledelses-

mæssigt dilemma: balancen mellem åbenhed og lukkethed, risikotagning og risikominimering, inddragelse af mindre, 

klart definerede eksterne målgrupper eller diffuse open calls (typisk via sociale medier) osv. 

 

3. Elite kontra bredde: talentfuld talentudvikling  

Talent management er dilemmaernes holdeplads. Hvis man kårer nogle som talenter, gør man så resten til et B-hold og 

skaber jalousi? Hvordan undgår man, at øremærkningen i sig selv skaber en selvopfyldende profeti, så talenterne får de 

gode jobs foran andre? Skal talent kun findes inden for ledelse, eller kan fx dygtige specialister også være talenter? Er 

det aktuel præstation (performance) eller potentiale, der udgør talent? Skal man etablere formaliserede talentprogram-

mer eller primært satse på læring på jobbet?  

Som det fremgår af disse eksempler, er der langt mellem de universelle svar eller sandheder. Hvad der er godt i én situa-

tion, kan være katastrofalt i en anden situation, så derfor skal talent management skræddersyes til de specifikke vilkår i 

den konkrete situation. Der er heller ikke nogen praksis inden for talent management, der ikke er forbundet med bivirk-

ninger. Derfor gælder det i høj grad om at vælge sine bivirkninger med omhu. Desuden er der mange interessenter. De 

har ofte hver deres opfattelse af, hvad der er godt eller skidt, så derfor er det i høj grad subjektivt og interessebestemt, 

hvad der er den ”rigtige” løsning. Der knytter sig også stor usikkerhed til området, dels fordi man vha. talent manage-

ment forsøger at lægge trædesten ind i fremtiden, dels fordi hele fagområdet er en forholdsvis ny disciplin, der først skal 

finde sine begrebsmæssige og empiriske (dvs. databaserede) ben. 

 

4. Mobilitet kontra fast forankring: engagement hos medarbejdere på gennemrejse  

Det er en udfordring at skabe engagement blandt mobile medarbejdere, som kun er kort tid i virksomheden. De når ikke 

at suge organisationskulturen til sig, blive en omvandrende værdibærer og fungere som rollemodel for virksomhedens 

identitet. Socialiseringsprocessen går dog hurtigere og er mere effektiv, hvis de organisatoriske ”kronjuveler” (kultur, 

værdier mv.) overdrages af en ledelsesperson, der selv er et produkt heraf, og som har en kommunikationsform, der åb-

ner sindet hos den nye medarbejder. 

I princippet er det et mål for den enkelte medarbejder og virksomheden som helhed, at medarbejderen er employable, 

dvs. ”genanvendelig” i andre jobs og/eller virksomheder. Dette øger dog principielt risikoen for, at medarbejderen får et 

job uden for virksomheden, men risikoen herfor er mindre, hvis personen udsættes for god ledelse, især godt leadership. 

Undersøgelser har netop vist, at noget af det, der fastholder gode medarbejdere, er at have en god leder.  

Organisationen er ikke så identitetsskabende som tidligere. Jo flere videnmedarbejdere med stærk professionsidentitet, 

der rekrutteres, jo større kollision er der mellem den professionsbestemte og organisatoriske identitet. Hvem siger man 

”vi” om, så at sige: er det fagfællerne eller virksomheden? Her kan ledernes personlige stil trække i begge retninger, 

afhængigt af om toneangivende ledere opfatter sig som ”først blandt ligemænd m/k” i gruppen af fagfæller, eller om de 

er rollemodeller for virksomhedens kultur og værdier. 
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5. Lønmodtagere kontra frie agenter: fastansættelse eller løs tilknytning  

Arbejdsmarkedet er i opbrud, fordi fleksibiliteten stiger, og de såkaldt frie agenter gør deres indtog. Det klassiske an-

sættelsesforhold mellem to parter, hvoraf den ene (arbejdsgiveren) giver arbejde til den anden, som så tager imod det og 

kaldes arbejdstager eller medarbejder, suppleres eller trues af løst tilknyttet arbejdskraft, som på ad hoc-basis løser op-

gaver for virksomheden. Det kan meget vel ske, mens disse frie agenter også er tilknyttet andre virksomheder på det 

samme tidspunkt. 

Vi sporer denne udvikling i Danmark, men den er ikke så markant som i en række andre europæiske lande. Begrundel-

sen er, at danske arbejdsgivere (stadig, men hvor længe?) har mulighed for at skille sig af med fastansatte medarbejdere. 

Af den grund er man ikke så bange for at ansætte nye folk, for skulle det vise sig, at der på sigt ikke er brug for dem, 

eller at man havde ansat de forkerte, kan man fyre dem igen. 

Det stiller store krav at lede sådanne ”løse ressourcer”, for det omfatter personer, som ikke nødvendigvis brænder for 

virksomheden, ikke nødvendigvis er til rådighed, når virksomheden har brug for dem, og heller ikke nødvendigvis bli-

ver hængende, til opgaven er løst. I og med at personen svæver som en satellit omkring virksomheden, har denne både 

en indadrettet og en udadrettet ledelsesopgave. Indadtil skal virksomheden mestre at afdække og beskrive arbejdskraft-

behovet, gøre sig tiltrækkende for frie agenter, skabe et om end kortvarigt engagement samt sikre et gnidningsfrit sam-

spil mellem de frie agenter og de fast ansatte. Udadtil skal virksomheden benytte netværk, platforme og innovativ em-

ployer branding til at skabe kontakt til potentielt interessante frie agenter. 

 

 

6. Fysisk kontra virtuel ledelse: nærværende ledelse på distancen  

Virtuel ledelse får stigende udbredelse, fordi den er et resultat af den samfundsmæssige udvikling i retning af videnvirk-

somheder og -medarbejdere, og fordi den er muliggjort af den eksplosive udvikling inden for informations- og kommu-

nikationsteknologi. Trods de mange toninger i definitionen af virtuel ledelse, er der to aspekter, der går igennem områ-

det som en laserstråle: at mennesker (leder og medarbejdere) er geografisk, tidsmæssigt og/eller organisatorisk spredt, 

og at kommunikation imellem dem primært foregår gennem elektroniske medier.  

Virtuel ledelse er en fordel for virksomheder, hvis aktiviteter er geografisk spredt og/eller som har brug for at sammen-

sætte teams på tværs af geografiske skel. Virtuel ledelse har vist sig at kunne bidrage til løsning af en række generelle 

samfundsproblemer (fx trafiktæthed, miljø og bæredygtighed) og er et muligt svar på krav fra medarbejderside om sti-

gende fleksibilitet og individualisering af arbejdsbetingelser samt bedre worklife balance. 

Det er et dilemma, at videnvirksomheder har et stigende behov for at anvende virtuel ledelse, men at disse virksomhe-

der samtidig med fordel kan bruge værdibaseret ledelse, hvor ansvar og ejerskab for den konkrete opgaveløsning ligger 

hos den enkelte videnmedarbejder. Værdibaseret ledelse er lettest at udøve, når der er øjenkontakt og organisatorisk 

staldvarme – to ting, som det netop er svært at opnå igennem virtuel ledelse. 

 

7. Mening for mig eller virksomheden: de digitalt indfødte kræver mening, men hvis me-

ning?  

Ledelse af de såkaldt digitalt indfødte præsenteres ofte som et vigtigt og aktuelt dilemma. Det er ikke nyt at have flere 

(måske 3-4) generationer på samme arbejdsplads, og det er heller ikke nyt, at ledere ikke har den samme aldersspred-

ning som de medarbejdere, de er ledere for. Det nye er, at de såkaldt digitalt indfødte ikke blot repræsenterer en ny og 

yngre generation, men at de også repræsenterer et kvantespring mht. kompetence og motivationsprofil. Hvad kompe-

tence angår, handler det især om deres fortrolighed med og afhængighed af elektroniske kommunikationsmidler. Moti-

vationsmæssigt udråbes de unge til at være mere selvcentrerede (”Mig først”, fremfor ”1. maj”), krævende hvad angår 

ansvar, variation og udviklingsmuligheder i arbejdet – og løsrevet fra de ældre generationers hang til vandring på ned-

trampede, let støvede karrierestier. 



4 

 

Det er dog mere nuanceret end som så. De yngste generationer ønsker retning, ansvar, anerkendelse og indflydelse – 

krav, der er rimelige og også findes hos de ældre generationer. De ønsker også nærvær, ledelse, meningsfuldhed, etik og 

fokus på bæredygtighed og CSR. Dette findes også hos de ældre generationer, og hvis det kun findes i mindre omfang 

hos disse, er det måske dem, der sætter overliggeren for lavt – og ikke de yngre generationer, der sætter den for højt? 

Dér, hvor kæden måske snarere hopper af, og hvor det bliver et håndfast ledelsesdilemma, er de unges mentale distance 

til virksomheden som institution, korpsånden, langtidsplaner, bureaukratiske regler, bedagede ritualer og rutiner og me-

taltrætte ældre kollegers udslukte blik på (arbejds)livet. Dette kan være svært at kapere, hvis man selv har et højoktan 

syn på arbejdslivet, søger variation, kreativitet og innovation, gerne vil se arbejdspladsen som en festplads – og i øvrigt 

synes, at livet er for kort til dårlig ledelse. ”Hvad er meningen?”, spørger den ældre leder. ”Meningen er god nok, så 

længe det er min mening, der tæller”, svarer den unge. 

 

8. Lokal kontra global ledelse: kan dansk ledelse eksporteres? 

Et vigtigt ledelsesdilemma på vores breddegrader er selve begrebet ”dansk ledelse”. Hvad er det overhovedet, og hvor-

dan adskiller det sig fra andre former for ledelse? Er det godt eller skidt, og hvordan slipper vi for negative bivirknin-

ger? Er det noget, vi kan og bør eksportere? Er det livskraftigt eller en truet dyreart, og hvad er fremtidsperspektiverne? 

Er dansk ledelse en hjemmebanefordel, men en udebaneulempe? Dette er nogle af de spørgsmål og iboende dilemmaer, 

der knytter sig til fænomenet dansk ledelse. 

Mange undersøgelser og især den praksisnære retorik har indfanget en buket af karakteristika ved dansk ledelse. Der er 

mange plusord: involvering, uddelegering, lav magtdistance, uformel, dialog, åben kommunikation, tillid, frihed under 

ansvar, respekt for andre, kontant og direkte. Samlet under ét giver det et autentisk, ligeværdigt og trygt ledelsesklima 

til fordel for såvel de personer, der udøver ledelse, som dem der udsættes for det. 

Den lange liste over positive ledelsestræk har imidlertid også en skyggeside. Undersøgelser viser fx, at danske ledere 

selv kan være foruroliget over de mange nationale fortræffeligheder: tillid kan kamme over og blive til naivitet, involve-

ring kan gå over gevind og blive til rundkredsledelse, åben kommunikation kan såre, og lav magtdistance kan opleves 

som afmagt og forvirring. Disse skyggesider skal indtænkes, når dansk ledelse beskrives – og især rulles ud i praksis. 

Kan og bør dansk ledelse eksporteres? Det er for så vidt velbegrundet at puste den nationale stolthed op og hævde, at 

dansk ledelse minder meget om opskriften på god, moderne ledelse, som den beskrives i fx amerikanske ledelsesbøger 

og anden lufthavnslitteratur. Dansk ledelse passer som fod i hose til videnvirksomheder med kompetente og passione-

rede nøglemedarbejdere, der kan selv og vil selv. Mange virksomheder har imidlertid erfaret, at eksport af dansk ledelse 

til fx USA, Asien, ja selv sydeuropæiske lande minder om en organtransplantation, hvor kroppen støder det nye organ 

fra sig. Organismernes (læs: ledelsesmiljøernes) forenelighed skal tjekkes og monitoreres omhyggeligt, for ellers lykkes 

det ikke. 

 

9. Passion kontra performance: formål og identitet som genvej til præstation  

Der er tre faktorer, der bestemmer et menneskes arbejdspræstation: at man kan, vil og har mulighed for at udføre en gi-

ven arbejdsopgave. Man skal have de kvalifikationsmæssige forudsætninger, man skal ville og man skal have arbejds-

betingelser, der fremmer og ikke modarbejder arbejdsindsatsen. I det følgende koncentrerer vi os om den midterste fak-

tor, dvs. at have lyst, være motiveret. ”Viljen ser Vorherre på…..”. Især i moderne videnvirksomheder, hvor ”produk-

tet” er immaterielt (fx knowhow, service, kundepleje, omsorg osv.), og de menneskelige ressourcer dermed er den afgø-

rende konkurrencefaktor, er det vigtigt, at medarbejderne har sjælen med, kan se meningen med dét, de gør – og føler, 

at de gør en forskel. 

I hundrede år har man været optaget af denne problemstilling, og derfor har man forsøgt at optimere (i kronologisk ræk-

kefølge) først trivsel, så motivation, commitment, engagement og passion – og senest purpose. ”Hvad er menin-

gen….?”, spørger medarbejderen, og arbejdsgiveren er også interesseret i at svare herpå, for der synes at være en kausal 

sammenhæng mellem purpose, passion og performance. Hvis man arbejder for en højere sag, man har sjælen med, der 

er et purpose, man ser en mening, og man gør en forskel, så optimeres performance. 
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Der er flere iboende ledelsesdilemmaer som konsekvens af denne ideologi. Kan det være rigtigt, at man skal ”sælge sin 

sjæl” til arbejdsgiveren? Skabes der ikke en kollision mellem identifikationen med arbejdspladsen og privatlivsmenne-

sket, og risikerer ildsjælen ikke at brænde ud? Jo, og derfor ses der flere og flere bivirkninger ved det moderne arbejds-

liv: forførelse, ideologisk fundamentalisme, tvangsfodring med værdisæt, etik og adfærdskodeks, stress, udbrændthed 

mv. For den enkelte leder er det svært at undgå at bidrage hertil, for det er svært at se et bedre alternativ: medarbejdere i 

en moderne videnøkonomi kan ikke fungere, hvis de ikke har sjælen med, men spørgsmålet er: hvis sjæl? 

 

10. Leadership kontra management: gøre de rigtige ting eller gøre tingene rigtigt  

Et af de mest grundlæggende dilemmaer i nyere ledelsestænkning er sondringen mellem leadership og management. 

Dilemmaet består i at finde det rigtige balancepunkt mht. mobilisering af (mængde og type af) leadership og manage-

ment i en konkret, ledelseskrævende og udfordrende situation. Det skyldes, at ressourcer og de involveredes mindset er 

begrænsede, at en indsats inden for leadership eller management ofte tager tid, kræfter og opmærksomhed fra det andet 

område, at de to indsatsområder tilmed kan være konfliktende eller uforenelige, og at de ultimativt (i nogle forskeres 

øjne) ikke kan rummes i den samme person (læs: leder).  

Leadership især handler om værdier, purpose, mening og udvikling, mens management knytter sig til organisation, ef-

fektivitet, konkret opgavevaretagelse og drift. De to begreber er uadskillelige følgesvende m/k og hinandens forudsæt-

ning, og der er både fordele og ulemper forbundet med leadership og management (uanset mængde og type). 

Ledelse er situationsbestemt, og en række faktorer bestemmer, hvad der i en given kontekst er ”god ledelse”, herunder 

blandingsforholdet mellem leadership og management. Det gælder bl.a. begreber som virksomhedstype, medarbejder-

profil, organisatorisk niveau, samspil med interessenter mv.  

 

Afrunding 
Ledelse går som en vandskade gennem alt organisatorisk liv, uanset om den er god eller dårlig, stærk eller svag. Vi fin-

der ledelse i enhver privat eller offentlig virksomhed, i velgørende eller politiske institutioner, i idræts- og fritidslivet 

osv. I gode tider med kornfed højkonjunktur er der brug for ledelse. Det er der også – og især – i dårlige tider med øko-

nomisk polarkulde og national depression, men hver ting til sin tid.  

Forståeligt nok er der igennem tiden blevet forsket massivt i ledelse, faktisk i ca. 100 år. Svarene og værktøjerne er 

mange, men det er også de ubesvarede spørgsmål og frustrationerne over at blive ramt af dårlig ledelse. Det tankevæk-

kende i vores tid er, at de næsten desperate råb om at få bedre ledelse overalt kalder på helt nye dagsordener i vores le-

delsesforskning og -praksis.  

Interessen samler sig disse år om begrebet ledelsesdilemma, der er det primære omdrejningspunkt i projektet ”Ledelses-

GPS til en ny tid”, der, med støtte fra Industriens Fond, gennemføres af Copenhagen Business School, Aalborg Univer-

sitet, Syddansk Universitet og NOCA. Interessen bunder i, at ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn, balance 

mellem fordele og bivirkninger, kompromisser mellem modstridende interesser osv. Lakmusprøven på god ledelse er at 

mestre dilemmaledelse, dvs. sejle med intuition og godt sømandsskab i den skærgård af komplekse beslutningssituatio-

ner, prioriteringer, valg og fravalg, interessekonflikter og krav, som er rygraden i ledelse. Hvis disse udfordringer ikke 

var der, var der ikke brug for ledelse. 

 



 

 

 


