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Mobilize er specialiseret i udvikling af strategisk lederskab og mobilisering af fagprofessionelle ledere og medarbejdere 

i nordiske vidensorganisationer 

Institut for Ledelse og Innovation er et uafhængigt og tværfagligt institut, der udvikler og udbyder ny praksisviden 

om ledelse og innovation. IFLI drives af medlemmerne, og alle kan melde sig ind. 

 

Masterclass  

Meningsskabelse, organisering og ledelse 

I en verden hvor spørgsmålene er entydige og svarene er klare, er det let at træffe 
rationelle beslutninger. Men hvad gør man i en verden, hvor spørgsmålene er 
uklare, svarene er mudrede og løsningerne er forhandlede?  

I denne Masterclass skal vi møde en særlig tilgang til ledelse, hvor vi bl.a. kommer til at konstatere, 
at organisationer er intet, mens organisering er alt, at strategi er efterrationaliseret held, og ”at 
det er troen på, at forandringen er noget værd, der genererer de handlinger, der gør forandringen 
noget værd”.  

Wulffmorgenthaler, Rasmus Klump, Dilbert mv. vil være en stor hjælp, når dette perspektiv foldes 
ud. Det handler om ledelse i hverdagen.  

Det er Sverri Hammer, der står for denne 
Masterclass, hvor gængse forestillinger om ledelse vil 
blive udfordret og vendt på hovedet. Han har 
sammen James Høpner skrevet den anmelderroste 
ledelsesbog: ”Meningsskabelse, organisering og 
ledelse – en introduktion til Weicks Univers” 
(Samfundslitteratur). Det er samtidig en af de mest 
solgte ledelsesbøger herhjemme.  

Masterclassen slutter med Hammer & Høpners:  
”Den meningsskabende leders 10 skud”, hvor de 10 skud og deres udfoldelse lægger op til, at den 
enkelte handler: Det er nemmere at handle sig ind i en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i 
en ny handling. 

Sverri Hammer er partner i Mobilize Strategy Consulting, og tilknyttet både DTU og CBS, hvor han 
som lektor og ekstern lektor har undervist og inspireret omkring 3000 offentlige og private ledere. 
Sverri er en fremragende formidler og har mere end 10 års erfaring som leder og chef. 
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Meningsskabelse, organisering og ledelse 
 

Tid og sted: 

 

6. oktober 2017, kl 12.00 – 16.00 

12.00-13.00 Ankomst og netværksfrokost 
13.00-16.00 Oplæg ved Sverri Hammer 
 
”Den sorte Diamant” 
Det Kongelige Bibliotek 
Søren Kierkegaards Plads 1 
1221 København K 

Mødelokale Blixen på 1. sal (indgang fra kajen – S. Kierkegaards Plads) 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 875 kr. + moms, der inkluderer  

 Oplæg med Sverri Hammer 

 Sandwich, øl/vand ved mødets start, kaffe / kage 

 Mobilize minibog: Syv perspektiver på ledelse af fagprofessionelle 
 
Prøv et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved tilmelding) 
 

Læs mere: 

 

Her kan du læse mere om arrangementet www.mobilize-nordic.com og 
www.ifli.dk  

Tilmelding: 

 

Tilmelding sker via webshop på IFLI´s hjemmeside. Faktura fremsendes 
efterfølgende 

Tilmeldingsfrist 28. september 2017 

Yderligere 
informationer: 

Fås ved henvendelse til Erik Staunstrup, IFLI 
erik@staunstrup.net tlf. 2097 4260 

 

http://www.mobilize-nordic.com/
http://www.ifli.dk/
mailto:erik@staunstrup.net

