
 

Etikos  

Etikos er et konsulenthus og et videnscenter, hvor vi arbejder med etik, værdier, 
kultur og relationer. I er meget velkomne til at komme forbi vores stand.  

Et samarbejde med Etikos vil betyde et samarbejde om spørgsmålene: Hvorfor gør 
vi, som vi gør? Hvorfor er det vi gør vigtigt? Hvad er eksistensberettigelsen? Det er 
holdninger og værdier, der er vores speciale. Det er kulturen i en organisation. Vi 
arbejder for at organisationens ledelse og medarbejdere ved, hvorfor de gør, som de 
gør, og kan handle på det. Praktisk etik er vores metode og tilgang, fordi etikken 
giver mulighed for at skære ind til benet, hvor det store HVORFOR ligger gemt.  

 

Paradoksledelse – med afsæt i etikken 

Workshop fredag kl. 10.45-11.45.  

Oplægsholder:  Uffe Lund, kulturforandringskonsulent i Etikos 

 

”Paradoksledelse” som ledelsestilgang har vind i sejlene i disse år. Paradoksledelse 
insisterer på både-og, aldrig enten-eller, fordi god ledelse her handler om at navige-
re i og balancere mellem det utal af paradokser, som præger offentlige organisatio-
ner. 

Men hvad skal paradoksledelse som tilgang basere sig på? Hvilket afsæt kan vi give 
paradoksledelsen, så vi for alvor får fat i de grundlæggende holdningsbaserede pa-
radokser, og så vi på en konkret måde kan sætte ord på, hvad den gode balance i 
praksis vil sige? Et muligt svar er den praktiske etik. Den praktiske etik leverer en re-
fleksionsramme til paradoksledelsen, som netop stiller skarpt på holdningslogikker-
ne bag de mange paradokser. Og den praktiske etik skærper blikket for de vigtigste 
paradokser, der netop i praksis kommer til udtryk som etiske dilemmaer i hverda-
gen. 

På workshoppen introduceres den praktiske etik som et både lettilgængeligt og dyb-
degående afsæt for paradoksledelse, målrettet den kommunale kontekst. Der afrun-
des med konkrete anbefalinger til, hvordan den lokale ledergruppe kan begynde at 
arbejde med fælles dilemmahåndtering - som den mest oplagte måde at praktisere 
paradoksledelse på. 


