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CONNECT PÅ LINKEDIN



v. Thomas Rosenberg 

og 

Jacob Christoffer Pedersen 
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UVIS
Ledelse mellem kaos og kontrol 



KOMPLEKSITET

MERE ER FORBUNDET OG FORBINDES, END HVAD VI KAN BEGRIBE



Her står jeg omkranset 

af mine handlinger

der synes at have sluppet

min vilje

mens andre tager over 

og gør dem til noget

jeg aldrig havde drømt om 

de kunne være

”



DET HAR ALTID VÆRET 
VORES VIRKELIGHED

Men måske det mærkes mere?

• Øget forbundethed skaber flere 
mulige påvirkninger.

• Man kan godt regne ud, hvordan man 
er blevet påvirket, men langt fra altid, 
hvordan man vil blive påvirket.

• Man bliver oftere og oftere mindet 
om, at man alligevel ikke havde 
regnet den ud.
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HVAD VI IKKE HAVDE ØJE FOR

• Virkeligheden er levende – ikke 
et sæt LEGO-brikker, ikke et 
puslespil.

• En ubegribelig forbundethed -
forandringen forandrer 
forandringen.

• Folk handler ud fra den mening, 
de skaber – mening kan ikke 
styres.

Vi ved ikke, hvad der sker med os, og det 
er præcis, hvad der sker med os. 

José Ortega y Gasset

”



• SPARRING OG RÅDGIVNING: Strategier og
udviklingsprocesser trykprøves ift. uvished og 
kompleksitet

• FACILITERING: Facilitering af konkrete
udviklingsprocesser

• PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET: Styrkelse af den 
ledelsesmæssige evne til at være i uvisheden

• REKRUTTERING OG RÅDGIVNING: 
Sammensætning af lederteams og
identifikation af kernemedarbejdere til
dynamiske og komplekse roller

VORES FOKUSOMRÅDER



LEDELSESMÆSSIG FLEKSIBILITET – CYNEFIN FRAMEWORK

David Snowden



ANTAL 
KVADRATER



LEDELSESMÆSSIG FLEKSIBILITET – CYNEFIN FRAMEWORK

VIDEN FØR HANDLING



KONTEKSTER SKIFTER



Hvordan lægger du 
den mest effektive 
rute igennem den?



LEDELSESMÆSSIG FLEKSIBILITET – CYNEFIN FRAMEWORK

VIDEN FØR HANDLING



LEDELSESMÆSSIG FLEKSIBILITET – CYNEFIN FRAMEWORK

VIDEN FØR HANDLINGHANDLING FØR VIDEN



Der findes ikke løsninger i 
det komplekse, som kan 
beskrives eller designes på 
forhånd, men der findes 
muligheder for at påvirke, 
så de kan opstå.

KONSEKVENS



NÅR LØSNINGEN IKKE FINDES – MEN OPSTÅR

Begynd hvor I er, 
frem for hvor I 
gerne vil være 

Skab viden frem 
for at holde fast i 

viden

Skift perspektiver 
frem for at søge 

konsensus 



Peter F. Drucker

The failure to go out and look is 
what accounts for most of our
managerial mistakes today.

”

BEGYND HVOR I ER



Jeg tror egentlig først, at vi fandt den rigtige 
balance mellem at komme fremad og stoppe 
op, da vi accepterede, at vi havde langt flere 
spørgsmål end svar. Og at vi ikke blev så 
forhippede på at finde de hurtige svar. For når 
vi gjorde det, gik det ofte galt. Vi havde ikke 
skabt nok viden til at ane, hvad der kunne 
være et svar. (Leder)

”

SKAB VIDEN - EN EKSPERIMENTERENDE TILGANG



I en virkelighed, 
der ikke “ligger 

fast”, er konsensus
et faresignal.

SKIFT PERSPEKTIVER



Kun den
der kan holde 
nuancerne
kan holde
Livet

”





LEVENDE ORGANISATORISKE SAMTALER



Tænk på en 
arbejdsmæssig 

udfordring, du har 
stået med, hvor 

du skulle skabe et 
resultatet eller 

finde en løsning 
uden helt at vide 

hvordan. 

Det kan have 
været en positiv 
eller en negativ 
oplevelse. Hvad 

skete der?





KAN MAN GØRE UVISHED SEXET?



”Som i alle andre brancher, så har vi også været 

massivt udfordret igennem de sidste to år:

COVID-19 i samtlige af vores sourcinglande, 

herunder seneste den totale nedlukning af 

Shanghai; stigende råvarepriser;

militær kup i Myanmar; transportstrejke i 

Bangladesh; mangel på gas i Bangladesh;

optøjer i Pakistan; nedlukning af leverandører i 

Kina, pga. ny energipolitik;

blokering af Suez kanalen; stigende fragtpriser og 

massive forsinkelser

… og jeg kunne blive ved.

Det føles som om, at hver gang vi kan se lys for 

enden af tunnelen, så er der et godstog, der 

kommer imod os!”



Det egentlige liv og alle 
betydningsfulde erfaringer 
opstår i mødet med det, der 

ikke kan kontrolleres i klassisk 
forstand. Hvor alt kan 

kontrolleres, har verden ikke 
mere at sige os (Hartmut Rosa)
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As reality gets more 
and more complex, we

try to distance 
ourselves more and 

more from complexity
(Paolo Giordano, ”I smittens tid – vidnesbyrd fra 

pandemiens frontlinje”)



”Hvad end det drejer sig om 
bekymring, angst, skræk eller rædsel 
– alle disse former for frygt er 
tilstande af uvished, og uvished er 
noget, vi ikke kan bære. Hvis vi er 
uvisse, føler vi os hjælpeløse, som et 
offer for kræfter, vi ikke kan 
kontrollere. Alt vi vil er at føle os 
sikre og i kontrol” 

(Psykolog, Dorothy Rowe i ”Beyond Fear”)



Når svaret 
på uvished 
bliver mere 

kontrol

”Hver gang der sker en ny omorganisering af 
arbejdspladsen – og det sker ikke sjældent, sådan 
gennemsnitligt hvert tredje år – skal hele 
organisationen på strategidage.

Alle skal høre de nye chefer holde timelange foredrag 
om, hvor fantastisk den nye organisation vil blive. 
Det er ofte bare en strøm af ord uden reelt 
indhold…om hvor meget bedre det hele bliver.

Jeg får nu decideret kvalme, når jeg ser stakken af 
gule, røde og grønne post-it-sedler, tusser og 
whiteboards, der er linet op til brainstorm.

Ofte er processen styret benhårdt fra ledelsens side, 
og resultatet er næsten givet på forhånd og næsten 
identisk fra gang til gang” 

(Helle L. Johansen, Speciallæge i samfundsmedicin, Politiken 2016)



Når svaret på uvished bliver undvigelse af det ubehagelige 

”Vi laver rejsen, hvor vi forestiller os at starte forfra. Fem 
kompetente konsulenter starter forfra – hvad skal vi 

gøre? Christina startede runden med et spørgsmål om 
hvad der ikke har virket…Vi talte lidt om vores salgsfokus
– eller mangel på samme – men skiftede hurtigt retning
og kiggede fremad mod de drømme hver af os havde”.



PSYKOLOGISK FLEKSIBILITET
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NEGATIV FORMÅEN
-Om at slippe kontrollen på intelligente måder

”Negativ formåen antyder en særlig menneskelig 
kapacitet til ”at rumme”: dvs. en kapacitet til at leve 
med og tolerere flertydighed og paradokser og være 
tilfreds med halv viden, til at tolerere angst og frygt 
og forblive i en tilstand af usikkerhed for at tillade 
fremkomsten af nye tanker og forestillinger. Det 
indebærer kapaciteten til at deltage på en ikke-

forsvarsmæssig måde i forandringer, uden at blive 
overvældet af det stadigt nærværende pres mod 

blot at reagere.”
(Peter Simpson, Robert French og Charles Edward Harvey, ”Leadership and Negative Capability”, October 2002, Human 

Relations 55(10):1209-1226)

https://www.researchgate.net/journal/Human-Relations-1741-282X


VÆR ULOGISK



THE HARDEST THING IS DOING SOMETHING CLOSE TO NOTHING, BECAUSE IT 
DEMANDS ALL OF YOU



Om at dyrke perspektiverne og holde 
uvisheden – en ledelsesberetning fra 
Novo Nordisk

Jeg holder diskussionerne åbne, og vælger ikke at kaste mig ind i 
dem og tage en beslutning. Jeg prøver at holde min kæft så 
længe som muligt”.

”Hvad gør det ved dig?”

”Jeg kan mærke, at jeg prøver at gøre alt muligt ... Jeg har en 
god debat inde i mig selv, hvor min indre stemme siger: ”Er det 
nu? Nej prøv at vente og se. Hvem tager stafetten? Hvem viger 
og siger: ’Det perspektiv, det er nu ikke helt så dumt endda…’… 
altså, det føles super irriterende og frustrerende. Og det giver 
nogle gange frustrationer blandt de andre. Man kan jo se, at 
det frustrerer. De kigger på mig: ’Tag nu beslutningen!’. Så jeg 
øver mig også i at finde en balance. Men jeg har rigtigt meget 
brug for at få dem på banen. Vi har brug for alle de forskellige 
perspektiver for at nå til ’Nå ja, sådan kunne man også gøre’. 
For mig, sådan helt personligt – med min profil – så ved jeg 
godt, at jeg jo ikke kan spænde over det hele...”.

41



ADAPTABILITY 
QUOTIENT
RÅDGIVNING/REKRUTTERING



KØB ”UVIS – LEDELSE 
MELLEM KAOS OG KONTROL”

MED 20% RABAT

PRIS MED RABAT: 280 KR.
(NORMALPRIS: 350 KR.)

2. oplag 
ude nu
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