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MasterClass 

Forvent det uventede 
- styrk dit resiliente lederskab 

Alt omkring os bliver stadig mere indviklet i takt med, at individer, organisationer 

og samfundssystemer bindes sammen i komplekse digitale, økonomiske og sociale 

netværk.  Vi står samtidig over for et væld af trusler i form af potentielle 

cyberhændelser, ekstreme vejrfænomener og global terrorisme. Det kræver 

nytænkning.  

Denne MasterClass introducerer resiliensbegrebet og operationaliserer det gennem konkrete 

forslag til implementering i ledelse og organisering. 

Det resiliente lederskab stiller nye og store krav til vores modstandsdygtighed over for uventede 

og ukendte pludselige påvirkninger. Begrebet ”resiliens” betegner en form for robusthed, som 

udover at kunne afvise udefrakommende stød også er i stand til konstant at absorbere utilsigtede 

påvirkninger, tilpasse sig en foranderlig kontekst og opsamle og udnytte erfaringer gennem 

implementering af læring. 

Med en unik baggrund som både 

fag- og skønlitterær forfatter 

trækker Rasmus Dahlberg både 

på kunsten og videnskaben, når 

han forklarer, hvordan verden 

hænger sammen.  

Rasmus udfordrer vante forestil-

linger om forudsigelighed, ana-

lyse og kontrol og åbner døren 

ind til en ny forståelse baseret på 

studier af bl.a. mennesker og 

organisationers adfærd under 

kriser og katastrofer.  

Rasmus Dahlberg er cand.mag. i historie og ph.d. i katastrofevidenskab på afhandlingen ”From 

Risk to Resilience: Challenging Predictability in Contemporary Disaster and Emergency 

Management” skrevet i samarbejde med Beredskabsstyrelsen. Forsker og underviser ved 

Forsvarsakademiet og forfatter til en lang række fag- og skønlitterære værker om katastrofe- og 

beredskabsrelaterede emner.  
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MasterClass 
Forvent det uventede 
- styrk dit resiliente lederskab 
 

Tid og sted: 

 

4. maj 2018, kl 12.00 – 16.00 

12.00-13.00 Ankomst og netværksfrokost 
13.00-16.00 Oplæg ved Rasmus Dahlberg 
 
Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300  København S 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 800 kr. + moms, der inkluderer  

 Oplæg med Rasmus Dahlberg 

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

 Hard-copy af de første kapitler af Rasmus Dahlbergs kommende bog 
”Hvad er risikoen?”(udkommer 2019) 

 Valgfrit: Et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved 
tilmelding) 

 
(For IFLI-medlemmer er prisen for deltagelse 700 kr. + moms) 
 

Læs mere: 

 

Her kan du læse mere om oplægsholderen og arrangementet: 
www.rasmusdahlberg.com, www.cubion.dk og www.ifli.dk 

Tilmelding: 

 

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

Tilmeldingsfrist 26. april 2018 

Yderligere 
informationer: 

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