
 

    

   

 

 
 

 
Kom til fagligt pitstop – morgenmøde fredag 29. april 2016, 
kl. 9 til kl. 11.30. 
 
”Hvordan får man designtænkning ud af boksen?” ved Christian Klinge og Erik Staunstrup. 
 
Designtænkning af strategi, mål og politikker er en vigtig brik i spillet, men vigtigst er det at 
sørge for, at medarbejderne har deres engagement intakt, så de kan handle i overens-
stemmelse med deres egne vurderinger af situationen. 
 
For os at se betyder det, at både du som leder og dine medarbejdere skal kunne handle i 
rummet mellem viden og væren. 
 
Viden har i mange år været i højsædet. Det er blevet opprioriteret at alle skal have uddan-
nelser og kunne danne sig meninger om virksomheden, dens omgivelser og ikke mindst 
om enhver given situation i hverdagen. 
 
Væren er til gengæld ofte mindre værdsat. Det at sige: ”Det føles ikke rigtigt.” Eller mod-
sat: ”Det føles helt rigtigt,” er ikke udtalelser, der gives større vægt, hvis ikke det kan føl-
ges op med gode argumenter.   
 
Designtænkning kan kobles til ledelse, hvis du som leder kan skabe et felt mellem viden 
og væren, som både kan rumme de gode argumenter og give plads til accept af de umid-
delbare fornemmelser af hvordan situationen tager sig ud. 
 
Det er i dette felt mellem viden og væren, at engagerende ledelse finder sted. Vi kalder 
det: ”Når ledelse sker…” og har i 2015 været medforfattere til en bog med samme titel.  
 
Bogen lægger vægt på, at vi i højere grad end tidligere bør benytte os af de muligheder, 
som intuitionen kan byde på, når vi befinder os i spændet mellem viden og væren. 
Vi har udviklet en tilgang til Designtænkning og ledelse, som gør det muligt at blive mere 
opmærksom på de elementer, der er med til at skabe intuitionen i respekt for den viden, 
der foreligger. 
 
Tilmelding via www.tilmeld.dk/cvpitstop-designtaenkning senest 
26. april 2016. 
 
Om Christian Klinge og Erik Staunstrup 
 
Christian Klinge er Innovationschef hos ÅF-Lighting og be-
skæftiger sig med lysdesign i forbindelse med store bygge-
rier. 
 
Erik Staunstrup er ekstern lektor på Metropol og forfatter til 
bøger om ledelse i praksis, organisation og projektledelse. 
 
Christian og Erik har mange års erfaring med ledelse i kreative miljøer og de har sammen 
skrevet bøger om brugen af ledelsesperspektiver i praksis.  

http://www.tilmeld.dk/cvpitstop-designtaenkning

