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improvisatorisk dialog sessions  
”How can I know what I mean until I hear what I say?” 

Improvisatorisk ledelse   
- handler om at udvikle og oparbejde et 
ledelsesmæssigt beredskab, der sætter 
organisationen i stand til at handle 
hensigtsmæssigt og effektivt i komplekse 
sammenhænge. 
Vi definerer det som en indstilling og 
refleksiv forholden til sig selv, andre og 
omverdenen. Improvisation er en måde 
at kommunikere og interagere på.  
 
Hvorfor improvisation?  
Vi mener, at kompleksiteten sætter 
dagsordenen i vores samtid. Der stilles 
anderledes og nye krav til måden, vi som 
ledere og organisationer tænker og 
handler på. Det betyder at mange 
opgaver ikke længere kan anskues og 
løses med traditionelle tilgange. Vi søger 
at forstå, favne, og navigere i forhold til 
kompleksiteten fremfor at forsøge at 
reducere og kontrollere den.  
Improvisation kan hjælpe os i dette 
arbejde.  
 
Strategisk kreativ ledelse 
Ifølge os en overskrift med et iboende 
paradoks – 
Et paradoks som er vores 
forståelsesramme for, hvorfor og hvordan 
organisationer kan udvikle ledelsesmæssig 
og innovativ kapabilitet. Paradokset, 
mener vi, er et katalytisk felt mellem 
kerneforretningen og nødvendigheden af 
udvikling. En konstant bevægelse, 
balance og prioritering mellem to 
positioner -  det målstyrende og det 
målsøgende – det åbne og det lukkede.  
På den ene side den daglige drift og 
eksisterende forretning og på den anden 
ønsket om eller nødvendigheden af at 
være innovativ.  

Strategiske styringsredskaber har sin 
berettigelse, når organisationen bevæger 
sig i kendte og forudsigelige farvande og 
løser opgaver, hvor målet er kendt, og det 
handler om, hvordan vi mest effektivt kan 
komme ja, i mål.  
Det er derimod anderledes krævende, 
når forholdene kalder på risikovillighed, 
kreativitet og mod til at iværksætte 
processer og forhold, der eksperimenterer 
og udfordrer status quo.  
To modsatrettede bevægelser. 
 
At bryde vaner og rutiner kan være en 
udfordring for os alle, og det er her jazzens 
improvisation er et nyt syn på, hvordan vi 
kan agerer, kommunikere og forholde os 
på, når verden er kompleks, og der 
samtidig stilles krav om fornyelse og 
differentiering – med andre ord: at vi er 
innovative.  
 
Det eksplorative og det besluttende 
Ved at tydeliggøre forskellene mellem 
disse to tilstande og bevægelser – 
divergens og konvergens – åben/lukket 
opnår organisationen øget innovative 
muligheder.  
Forhold, der har en positiv indflydelse på 
organisationens kreative muligheder. 
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Vores metodiske indgangsvinkel:  

 
 
En ikke lineær bevægelse mellem at 
forholde sig åben/lukket:   
 

§ Udvikling = divergens 
§ Drift = konvergens 

 
Organisationens innovative kapabilitet vil 
være afhængig af fordelingen af 
opmærksomhed, forståelse og ressourcer 
mellem de to områder. 
Derfor er det afgørende, at organisationer 
øger opmærksomheden for, hvornår og 
hvordan disse to forskellige positioner 
kommer i spil i organisationen – formelt 
som uformelt.  
 
Kompleksitet – at være i det uvisse 
Begrebet synes at være blevet en fast 
bestanddel af ledelsesretorikken, men 
hvad vil det egentlig sige, at noget er 
komplekst? Og hvilken indflydelse har det 
på vores organisationer, teams og os som 
ledere? Hvis vi som organisation tilslutter os 
at være i en verden af stigende 
kompleksitet, hvordan kan vi så som 
ledere og organisationer bedst muligt 
forholde os til dette? - At improvisere er en 
væsentlig forudsætning for at kunne 
navigere i komplekse sammenhænge.  
 
Vores ’praktiske’ indgangsvinkel -jazzens 
improvisation  
Improvisationen stiller sig til rådighed og 
illustrerer og fortæller, hvordan vi kan 
skabe bedre betingelser for organisatorisk 
innovation.  
Jazzens improvisation har en indbygget 

præmis, der betyder, at vi ikke ved, hvad 
der kommer til at ske.  Vi forholder os hele 
tiden til at være og navigere i en tilstand 
af usikkerhed, uvished og 
uforudsigelighed. Men det foregår i en 
defineret ramme. En ramme som kan 
udforskes, udfordres og forandres, men 
som vi hele tiden vender tilbage til. 
Musikken fungerer som et billede på en 
vekslen mellem en divergent og 
konvergent proces, ramme og tilstand – 
en dynamisk bevægelse mellem individet 
og gruppen i samtidighed.  
 
Laboratoriet – improvisatorisk dialog 
I vores arbejde med jazzens improvisation, 
ledelse og organisationer etablerer vi et 
unikt live laboratorium, som en del af 
vores læringsrum - et kreativt, 
inddragende og meningsskabende 
læringsrum.  
 
Med afsæt i musikkens improvisation 
sætter vi rammen for vores dialoger og 
processer.  
Herfra arbejder vi mellem at være 
eksperimenterende og undersøgende til 
at være vurderende og besluttende.  
 
Vi undersøger, hvad der sætter musikerne 
i stand til at træde ind og ud af fælles og 
individuelle, kreative rum – jazzens 
improvisation.  
 
Vi kobler improvisationen og den læring 
og inspiration, som vi opnår, og ser på, 
hvordan det kan anvendes i praksis og 
have betydning i en organisatorisk 
kontekst. 
 
Musikkens sanselige og fysiske 
tilstedeværelse gør, at deltagerne får 
mulighed for at opleve jazzen og dens 
improvisation på helt nært hold. 
 
Innovation er mennesker i kreativ dialog.
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Målgruppe:  
 

§ Ledere, beslutningstagere, projektledere med ansvar for udvikling og/eller 
organisatoriske forandringsprocesser 

§ Innovationsansvarlige teams, tværfaglige teams 
§ Ledere der ønsker at udfordre og udvikle eget lederskab, på en ny måde 
§ Der kræves ingen musiske forkundskaber for at deltage 
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Hvem 
 

§ Improvisations dialog sessions varetages af konsulent Flemming Toft og saxofonist og 
orkesterleder Thomas Hass.  

§ Thomas er med sin kvartet, det levende laboratorium og sammen med Flemming 
inddrager, udfordre og inspirerer de deltagerne i forhold til ledelse og innovation i 
organisatorisk kontekst 
 

Fokusområder   
§ Kommunikation - dialog 
§ Ledelse, selvledelse 
§ Kontrol  
§ Intuition  
§ Individ – gruppe  
§ Mod 
§ Mestring  
§ Kreativitet  
§ Improvisation  
§ Sprog 
§ Sam-skabelse  
§ Emergens 
§ Tillid 

 
Ledere skal kunne improvisere  
 
”Vi har hårdt brug for ledere, der kan guide og inspirere, 
jo mere kompleks verden bliver. Ikke gennem 
krystalklare visioner, men ved at improvisere og ved at 
lære folk, hvordan man tilpasser sig skiftende 
omstændigheder og uforudsete omstændigheder”.  
 
Ralph Stacey – DJØF Bladet – 2015  

 
 

 


