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Paradokser dukker op alle vegne i organisation og ledelse. du kan opleve 
dem som spændinger mellem elementer, der på én gang hænger sammen 
og er modstridende som eksempelvis mellem arbejdet og livet.

bogen er en introduktion til paradoksledelse som en særlig optik på or-
ganisation og ledelse. den er baseret på den voksende paradokslitteratur 
med nu cirka 700 forskningskilder, og den stiller et centralt spørgsmål til 
denne litteratur: På hvilken måde skaber ledere og organisationer værdi? 

med det udgangspunkt afdækker bogen, hvorfor og hvordan paradoks-
ledelse vinder frem som en jagt på værdiskabelse i vores komplekse sam-
tid. den identificerer de paradokser, ledere kan forvente at møde i organi-
sationer, samt det repertoire af ledelsestaktikker, de har til rådighed for at 
håndtere dem.

bogen giver indblik i nøglebegreber som paradokser, taktikker, modsigelser, 
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modeller og forskningsbaserede cases.

”På en overskuelig, sober og fængende måde præsenterer bogen, hvad 
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ger nu. det lykkes jan Heiberg johansen at introducere paradoksledelse 
på en inspirerende, systematisk og overskuelig måde. bogen er oplagt 
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Forord 

Paradoksledelse – Jagten på værdi i kompleksitet 
Forord 
Jeg møder hver dag ledere og andre medarbejdere, der kæmper med at 
skabe mening og resultater i en kompleks virkelighed. Jeg har stor re-
spekt for de mennesker, der påtager sig et særligt ansvar, også når det er 
udfordrende. Bogen er derfor dedikeret til jer, der hver dag får vores or-
ganisationer til at fungere. I bidrager til at realisere visioner, der er betyd-
ningsfulde for enhver af os. 

Der er tre anledninger til bogen og til, at den kommer nu. 

For det første kommer dominerende ledelsestilgange i stigende omfang til 
kort, fordi de tilbyder forsimplede løsninger. Det har betydelige omkost-
ninger for organisationer og individer, når organisatoriske tiltag bryder 
sammen i mødet med en kompleks virkelighed. Det er mit indtryk, at 
spørgsmålet om ledelse og styring i »kompleksitet« sætter dagsordenen i 
de fleste organisationer, selvom det til tider sker uden, at aktørerne er be-
vidste om det. Paradoksledelse er et veludviklet sprog til at tænke og 
handle i organisatorisk kompleksitet, men vi har ikke en samlet indgang til 
området. Det savner jeg ofte i dialoger med både forskere og praktikere. 
 Den anden anledning til bogen hænger sammen med, at jeg gennem 
min karriere tilbagevendende har savnet sammenhæng i teorier om ledel-
se. Ledelseslitteraturen hopper ofte mellem modsatrettede anbefalinger 
uden nogen videre refleksion omkring den bredere sammenhæng. Jeg har 
oplevet, at paradoksteori kan bibringe et vist overblik i forvirringen ved 
at skabe mening i modstridende perspektiver. Paradoksledelse kan skær-
pe vores organisationsforståelse og kritiske sans i mængden af ledelses-
teorier. Det er uundværlige kompetencer, når vi skal navigere i komplek-
sitet på både strategisk og operationelt niveau. 
 Der er for det tredje et håb med bogen koblet hertil. Der er behov for at 
udvikle ledelsestænkning og -praksis, fordi der er forskel på god og min-
dre god organisering. Jeg har som de fleste mødt mennesker og samfund, 
der lider alvorligt under det sidste. Deraf kommer også bogens »vi«. Det 
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er et vi, der refererer til vores fælles ansvar for at skabe velorganiserede 
samfund. Vi skal finde helhedsorienterede måder at bedrive ledelse, hvis 
vi i en kompleks samtid skal udvikle fælles løsninger og tilgange frem for 
at få en oplevelse af »kaos«. Jeg håber, bogen kan inspirere til en bedre 
forståelse for organisatoriske udfordringer og til en mere helhedsoriente-
ret ledelsestænkning og -praksis. 
 Jeg vil gerne give en særlig tak til Klaus Majgaard og Johanne Heiberg 
Johansen – uden jer var bogen ikke blevet til noget. Jeg vil i øvrigt takke 
følgende for at bidrage til bogens tilblivelse: Steen Hildebrandt, Anette 
Wad, Anders Grove, Peter Bengtsen, Rasmus Grue Christensen, Grethe 
Helene Christensen, Brian Blundell og de mange andre, jeg har og har 
haft fornøjelsen af at samarbejde med og som – også uden at vide det – 
har bidraget til at inspirere bogen. 
 
Jan Heiberg Johansen 
København, marts 2018 
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Indledning: Jagten på værdi 

Paradoksledelse – Jagten på værdi i kompleksitet 
Indledning: Jagten på værdi 
Du kender måske følelsen af at være splittet mellem modstridende krav 
på jobbet eller har oplevet spændinger mellem dit liv og arbejde. I så fald 
er du ikke alene. Flere og flere begynder at interessere sig for paradokser i 
organisation og ledelse, hvor vi skal håndtere elementer, der på én gang 
hænger sammen og er modstridende. 
 Forskere hævder, at der er en nær relation mellem vores respons på 
paradokserne og den værdi, vi skaber for os selv og andre. Bogen er en 
jagt på den værdi. Den bygger på den internationale forskning, der vok-
ser yderligere i disse år og nu tæller omkring 700 kilder om paradoksle-
delse. Bogen stiller følgende spørgsmål til denne forskning: 

På hvilken måde skaber ledere og organisationer værdi? 

Vi undersøger gennem spørgsmålet, hvorfor og hvordan paradokser bli-
ver anvendt som optik på organisation og ledelse. 
 Paradoksledelse bliver relevant, fordi en række tendenser i stigende 
grad provokerer paradoksale spændinger i organisationerne. Det er der-
for stadigt mere kritisk, at vi kan håndtere paradokser, hvis vi vil lykkes 
med at skabe og undgå at destruere værdi. 
 Mødet med paradokser kan skabe forvirring i ledelsesrummet, det kan 
igangsætte destruktive spiraler og være ødelæggende for en organisation. 
Ledere og medarbejdere kan blive paralyseret af modstridende krav og 
miste overblikket over opgaven. Samtidig, lyder argumentet, er paradok-
ser nødvendige for værdiskabelsen, fordi de bidrager med dynamik og 
tænding i en organisation. 
 Ledelseslitteraturen leverer gerne simple svar til ledere og organisati-
oner med paradoksale erfaringer. Vi bliver anbefalet at reducere kom-
pleksitet for at skabe klarhed og retning, men hvis paradokser er et orga-
nisatorisk vilkår, så er forsimpling en risikabel tilgang. Vi risikerer da at 
få blindhed frem for klarhed og snæversyn frem for retning ved at forbigå 
kritiske aspekter af værdiskabelsen. Og vi risikerer at overse, hvordan vi 
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kan skabe værdi og forebygge kriser i organisationen ved at tage para-
doksale spændinger alvorligt. Det er derfor afgørende at skærpe den or-
ganisatoriske sans for paradokser som et modtræk til en risikabel for-
simpling af organisation og ledelse. 
 Bogen tager den ekspanderende forskning som en invitation til at in-
troducere området. Det er den første samlede introduktion til paradoks-
ledelse, og den er skrevet til ledere og andre med interesse for organisati-
on og ledelse. Ambitionen er at inspirere til en helhedsorienteret tilgang 
til ledelse. 
 Du læser måske bogen for at få en introduktion til paradoksteori i le-
delse, for at få perspektiver på paradoksale spændinger i din organisati-
on, og på hvordan I kan handle i dem eller for at få en ny konceptuel 
værktøjskasse til at forstå og skabe værdi i komplekse organisationer. 
 Bogens jagt på værdi løber over tre dele med fokus på: 

DEL 1: Den aktuelle, strategiske kontekst (kapitel 1) og den ledelseshisto-
riske kontekst for paradokser (kapitel 2). 

DEL 2: Paradoksbegrebets opkomst i organisationsteorien (kapitel 3) og 
typerne af organisatoriske paradokser (kapitel 4). 

DEL 3: Ledelsestaktikkerne til at håndtere paradokser (kapitel 5) og en vej 
til at udvikle paradokshåndteringen i ledelsespraksis (kapitel 6). 

Du kan undervejs i bogen finde faktabokse med baggrundsviden. Ho-
vedpointerne bliver illustreret via en gennemgående model og tre forsk-
ningsbaserede cases med udgangspunkt i lederne Peter, Laura og John, 
der kæmper med at skabe værdi i paradoksale kontekster. 

At forstå organisationer gennem paradokser 

Paradoksteori eller slet og ret paradoksledelse opstår som optik på orga-
nisation og ledelse for cirka 40 år siden. Teorien tager udgangspunkt i 
den erfaring, at organisationer er præget af elementer, der på én gang er 
modstridende og sammenknyttede (Boks 1). 
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