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Det er guddommeligt at fejle: En peptalk for en 
mere nysgerrig tidsånd



Vi skal leve af 
innovation



Skaber 
regelværket 
kreative 
medarbejdere?



Netflix:

”Regler tiltrækker 

dem, der har brug 

for dem.”



• NPM med KPI-fokus og stor tiltro 
til præstationsløn, IT og 
kontrolmåling har ikke vist sig at 
give ”mere for mindre”.

• Kulturen bærer den primære (men 
skjulte) omkostning for NPM.

• UK: 40% fordyrelse 
over 30 år til trods for reduktion af 
antal medarbejdere med over 60% 
via NPM.



De nye vilkår  De gamle vilkår

Agil

Åben

Social

Realtid

Diversitet

Bottom-up

Transparent

Lave barrierer

Non-hierarkisk

Feedbackbaseret

Iværksætterlivsform

Rigid

Lukket

Saglig

'Projekt'

Ensartet

Topstyring

Hemmeligt

Høje barrierer

Bureaukratisk

Forudbestemmelse

Lønmodtagerlivsform



Udfordringen i offentlige institutioner

- Stukturen er dikteret på forhånd
- Omstrukturering risikabel
- Systemet tillader ikke ændringer 

lokalt
- Interesseorganisationer sætter sig 

imod



Vores 
vigtigste 

ressource 

• Hvad er kreativitet? 

• Hvad kræver det at være kreativ?

• Hvordan skaber man kreative 

rum i en ellers rigid struktur?

















Den 
indfødte 
visdom

• Viden flyder bedst blandt 

ligemænd

• Kun du ved, hvad der er rigtigt, 

lad ingen andre fortælle dig det

• Læring handler om at undersøge

ting på egen hånd eller sammen 

(nysgerrighed), ikke at få det 

fortalt

• Ledelse handler om generøsitet

(at give til fælleskabet) ikke om 

autoritet (at bestemme)



Kulturhistorisk 
museum





Hvem 
kender 
hvem?



Med ansvar følger indflydelse



Magic 
circles

The birth of an idea

Interdisciplinarity

Free play

Whiskey



Traditionel formidlingsmodel

Forsking Forskningsresultater Utstillingsarbeid Ferdig utstilling

Traditionel konsummodel
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1999: The Matrix











Stairway to 
Heaven



Oslo Universitets rektor Ole Petter Ottersen 
måtte stå skoleret for Stortingspresidenten 

Olemic Thommessen, som prøvde at 
bortcensurere Hells Angels fra udstillingen





Oversættelse 
af viden fra 
et domæne 
til et andet

• Hvordan omstrukturer man en 

organisation uden formelt at 

omstrukturer?

• Involver medarbejderne i 

udviklingsarbejdet (aktiver 

ubrugte ressourcer)

• Skab transparens i 

organisationen

• Skel imellem formelle og 

uformelle rum



• Skab midlertidige kreative 

rum, hvor det formelle 

hierarki er sat ud af spil

• Bevar formel kontrol (luk 

rummene ned hvis de ikke 

fungerer)

• Tillad at der fejles 

undervejs!


