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Strategisk kreativ ledelse  

 

Vores fokus er organisationens innovative kapacitet.  
En kapacitet, som vi mener stiller nye og anderledes krav til ledelse. 
 
Vi arbejder med kreative processer, i organisatoriske sammenhæng – processer, 
der for mange organisationer kan være vanskelige at lede.  
Strategisk kreativ ledelse, en overskrift der synes at have et indbygget paradoks – 
et krydsfelt der udgør rammen for hvor organisatorisk innovation kan ske og 
eksistere.  
 
Krydsfelt 
Strategiske styringsredskaber har sin berettigelse, når organisationen bevæger sig 
i kendte og forudsigelige farvande og løser opgaver, hvor målet er kendt, og hvor 
det handler om, hvordan vi mest effektivt kan komme ja, i mål. Dette mål kan 
være et produkt eller en ydelse, som måske i mange 
år har udgjort en naturlig del af organisationens 
portefølje og kerneforretning. Men når opgaverne 
bevæger sig i retning af organisatorisk innovation og 
kreativitet, så bevæger vi os typisk over i et mere 
komplekst domæne, hvor bl.a. flertydighed og 
uforudsigelighed udgør nogle af de væsentligste 
præmisser. 

Krydsfeltet skal opfattes som et katalytisk felt mellem 
den strategiske kerneforretning og nødvendigheden af at udvikle nyt. Det kan defineres 
som en vægtning mellem det målstyrende og det målsøgende. En fordeling der bl.a. vil 
afhænge af organisationens risikovillighed, mod og fokus på innovation eller mangel på 
samme. 

Et felt hvor eksisterende viden kan udfordres og samskabende kreative processer og 
løsninger kan fremmes, opstå og indfinde sig. 

Mødet med det uvisse – eksperimenter 
At den eksisterende viden overhovedet kan udfordres kan være et særsyn af mange 
årsager som fx magt, skjulte dagsordner, silodannelser mv. Dette kan medvirke til, at 
kreative processer ikke finder sted i organisationen. 

Hvis organisationen i dag ser sig selv som værende en del af en verden med stigende 
kompleksitet, er tiden måske moden til at forholde sig proaktivt til dette.  
En måde at gøre dette på kan bl.a. være ved at initiere eksperimenter. Ikke nødvendigvis 
store dyre eksperimenter, men at iværksætte mindre projekter, som kan inspirere og 
provokere vanetænkningen og inspirere til øget kreativitet i organisationen.  
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Det kan beskrives som en tilstand mellem en udtalt 
ideel fremtid og uforudsigelighed. Uforudsigelighed, 
fordi vi ser kreativiteten som en forudsætning for 
innovation, hvilket indebærer skabende processer, 
præget af uvished, usikkerhed og fejl m.m.  
Processer som danner grundlag for en efterfølgende 
værdiskabende anvendelse af det kreative resultat – 
innovation. 
Den strategiske udmelding bør derfor indeholde en 
udtalt erkendt vilje, accept og forståelse, der 

kommunikerer en strategi der favner flere af disse forhold. 

Strategisk kreativ ledelse udfordrer konventionelle ledelsesformer og taler for, at 
eksperimentere og lade sig inspirere. Eksperimenter, der indebærer, at lederen bl.a. 
udfordres på sit ønske om at kunne forudsige, planlægge, kontrollere og styre. Lederen bør 
være den der skaber rammer, der medvirker til at hensigtsmæssige, meningsfulde og 
kreative møder og processer kan finde sted. 
 
Dette stiller krav til, at lederen bl.a. er i stand til at acceptere ikke at være alvidende og 
benytte denne uvidende position som afsæt til at invitere andre ind i undersøgende 
fællesskaber og processer – en slags inspirerende orkestrering og ledelse der understøtter 
rejser ind i det ukendte.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


