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Definition på et dilemma

Beslutningssituation med alternative handlemuligheder

Alle er forbundet med både fordele og ulemper

Der er ikke noget oplagt (= bedste) valg

Alternativerne er lige gode og dermed indbyrdes 

konkurrerende

Dilemma er ikke det samme som problem, hvortil der kan 

findes løsninger 

Et dilemma kan ikke løses, men håndteres

Begreberne dilemma og paradoks er beslægtede

Kilde: Projekt Ledelses-GPS – fra komfortzone til 

konkurrencekraft, støttet af Industriens Fond
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Eksempler på ledelsesdilemmaer

at vi lægger personaleansvaret i hænderne 

på ledere, som er uddannet til – og prioriterer 

– noget andet (fx værkførere, butikschefer, 

overlæger, skoleledere, VVS-mestre osv.)

at det kan være svært at gøre en person, der 

brænder for sit fag, til ”firmaets mand”

at man bruger 80 % af ressourcerne på de 20 

% af medarbejderne, som skaber problemer

at et akkordlønsystem tilstræber at fremme 

samarbejde og solidaritet, men ofte fører til 

konflikter, mobning og at give andre skylden



Dilemmaledelse i praksis
- 31 værktøjer til den værdiskabende leder

1. Nye veje i en ny tid med en ny dagsorden

2. Det personlige lederskab – et personligt 

dilemma?

3. Ledelse i alle retninger – og på mange 

måder

4. Tiltrække, fastholde, udvikle, afvikle –

hvordan findes den rette balance?

5. Særlige dilemmaer  - kræver særlig 

omtanke og indsats
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Udviklingen er eksponentiel
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Vi ved, det går stærkt –

og vi kan ane fremtiden! 
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?

?
HR skal forstå den digitale transformation 

i forretningen for at skabe værdi
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Hvad gør de 

innovative?

Er tæt på kunderne, både 

nuværende og fremtidige 

Innovation og nytænkning 

indgår i strategien 

Bringer medarbejderes 

kompetencer og færdigheder i 

spil 

Leder forandring så det bliver 

en mulighed 

Tilfører ressourcer og 

partnerskaber til innovationen 

Har klare processer, værktøjer 

og metoder ift. innovation



Ledelses - GPS til en ny tid – fra 

komfortzone til konkurrencekraft

Viser retning og mål – skaber 

drømme

Har mod til at acceptere en grad 

af tab af kontrol

Øver sig hele tiden i at være 

mere lyttende og coachende, så 

der sikres empowerment

Skaber muligheder og rammer, 

der giver plads og rum til 

udvikling og leg

Gå foran og skaber begejstring 

og glæde –også når projekter 

lukkes eller mislykkes 

Skaber en atmosfære af tillid og 

tiltro og mestrer overblik over 

ressourcer

Nøglen til fremtidens 

markedsandele er gode ideer, 

og ideer bliver skabt af 

tænkende, kreative, 

selvstændige, dygtige, 

samarbejdende mennesker

Strategi er derfor en 

nødvendig, men utilstrækkelig 

forudsætning for succes

Det afgørende er evnen til at 

forvandle medarbejdernes 

talenter til præstationer, der 

beriger kunden



I kundernes og bundlinjens tjeneste

Innovation, digital transformation

Værdier, leadership, purpose, personligt ledelsesgrundlag

Job forandres – robotter og kunstig intelligens stjæler job

Nye medarbejderprofiler, holdspil, virtuel ledelse, 

mangfoldighed

Mobilitet, tiltrække, fastholde, kompetenceudvikling, 

talentmagnet?
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HR-dilemmaer for at understøtte en 

digital forretning



Kunderne skal have øget fokus – hvad kan HR gøre?

Hvordan skaber HR værdi til bundlinjen? Tro eller konkrete 

beviser?

Innovation, digital transformation – hvilken rolle spiller HR?

Hvordan anvender HR selv ny teknologi? Giver det bidrag 

til bundlinjen?
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Kunderne, bundlinje, innovation, digital 

transformation – kan HR følge med?



Værdier eller værdiløs? Hugge sten eller bygge katedral?

Leadership eller management – er det enten eller?

Purpose – en forskel for samfundet – hvordan og hvorfor?

Personligt ledelsesgrundlag. Hvem er du? Hvad driver dig?

Hvordan skaber HR værdi ved en tydelig, stærk og 

konsistent virksomhedskultur, der kan tiltrække, skabe 

stolthed og følgeskab?
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Værdier, leadership, purpose, personligt 

ledelsesgrundlag….. Hvordan understøtter 

HR?



Mangfoldighed af profiler og arbejdsformer

Holdspil – plads til faglige fyrtårne og skæve kompetencer

Mangfoldighed – lige børn leger ikke bedst

Generationsledelse – hvordan?

Virtuel ledelse – nærværende ledelse på distancen
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Nye profiler, holdspil, mangfoldighed, 

virtuel ledelse



Mobilitet – tab af viden og konkurrencekraft eller naturligt?

Tiltrække og fastholde i en digital transformation –

hvordan?

Nye kompetencer – men hvilke? Hvordan investeres rigtigt i 

en digital verden?

Har vi talent til at spotte og udvikle de talentfulde? Og hvad 

med resten?
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Mobilitet, tiltrække, fastholde, 

kompetenceudvikling, talentmagnet?



Dialog om jeres 
ledelsesmæssige dilemmaer

▪ Hvilke ledelsesmæssige dilemmaer 

har I mødt i den digitale 

transformation?

▪ Hvordan har I som HR understøttet 

forretningen?

▪ Hvad kræver det af HR at være 

værdiskabende i en digital fremtid? 

Hvordan kommer HR på forkant? 
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Kort sagt:

Hvad er dilemmaet?

Hvorfor er det et dilemma?

For hvem er det et dilemma?

Hvilke konsekvenser har dilemmaet?

Hvorfor holder det dig vågen om natten?

Hvad sker der, hvis du ikke gør noget ved 

det?

Hvad kan du opnå (positivt) ved at gøre 

noget ved det?

Hvad vil du så rent faktisk gøre?



If I had an hour to 

change the world, 

I would spend the 

first 55 minutes

asking questions

Albert Einstein





Lov mig, at du altid vil huske,  

at du er modigere end du synes, 

stærkere end du ser ud til, 

og klogere end du tror. 

Peter Plys



Den største fare for de 

fleste af os er ikke, 

at vi sætter os for høje

mål og ikke når dem, 

men at vi sætter os for 

lave mål
– og opnår dem! 

Michelangelo



Det var dét…..


