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Når ledelse sker… 

- mellem viden og væren 

Forfatterne 
 
Bogens forfattere er alle medlemmer af Institut for Ledelse og Innovation, der er en 
forening for enkeltpersoner og mindre virksomheder og institutioner med interesse for ny 
praksisviden om ledelse og innovation. IFLI tilbyder mulighed for både at være med til at 
udvikle ny viden og at dele eksisterende viden om ledelse og innovation. www.ifli.dk  
 
André Omø Agerholm er civilingeniør og E*MBA, amanuensis på DTU Diplom, Center for 
Videreuddannelse og selvstændig konsulent med stor erfaring indenfor forretnings- og 
organisationsudvikling. Interesserer sig for teametablering og –udvikling samt 
projektorganisationer. Medforfatter til Projekter i Praksis (Samfundslitteratur 2014)  
 
Michael Bager er Master i Filosofi - etik og værdier i organisationer fra Aarhus Universitet. 
I dag studieleder på Erhvervsakademi Sjælland og selvstændig konsulent. Michael 
interesserer sig for projekter, teamud-vikling, projektledelse og styring af store 
forandringsprojekter samt udvikling og implementering af nye organisationskoncepter. 
Medforfatter til Projekter i Praksis (Samfundslitteratur 2014). 
 
Esben Danielsen, bachelor i fysisk og kommunikation fra RUC. Direktør i Lokale og 
Anlægsfonden. Indtil marts 2015 leder af Orange Innovation, der er en knopskydning på 
Roskilde Festival med ud-gangspunkt i de samme kreative værdier. Har meget stor 
interesse og erfaring i ledelse, organisation og motivation af frivillige og civilsamfund, samt 
cocreation og innovation. 
 
Mette Forsberg-Olesen, cand.scient.soc. i virksomhedsstudier og psykologi fra RUC. 
Underviser på Center for Diplomledelse og arbejder som seniorudviklingskonsulent ved 
Erhvervsakademi Sjælland. Interesserer sig for alle aspekter omkring organisation og 
organisering, herunder også meget optaget af hvordan teorier kan være konkret hjælp i en 
kompleks ledelseshverdag. 
 
Christian Klinge, Lysdesigner fra Musikdramatisk Teater, Diplomleder fra Danmarks 
Forvaltningshøjskole. Arbejder som Innovationschef i ÅF Lighting, der rådgiver og 
designer belysningsløsninger globalt. Interesserer sig for hvordan kreativ praksis og 
originale ideer kan skabe udvikling i organisationer og ledelsestænkning. Medforfatter til 
Reservatet (2009). 
 
Rasmus Kittelsburg Nielsen.  Uddannet Pædagog, uddannet miljø-terapeut. 
Diplomuddannelse i Ledelse fra Metropol. Afdelingsleder på døgninstitution for anbragte 
børn. Interesser sig for dynamikker og processer mellem mennesker i organisationer og 
grupper, samt hvordan man som leder kan være med til at bryde med konventionelle 
anskuelser af virkeligheden.  
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Tine Buskjær Nielsen, cand.ling.merc. i kommunikation og formidling fra CBS og 
undervejs med Diplomuddannelsen i ledelse fra Professionshøjskolen Metropol. Arbejder 
som fuldmægtig ved Københavns Universitet med betjening af ledelsen på Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Interesserer sig for uformel ledelse og hvordan den 
tager sig ud i offentlige organisationer. 
 
Charlotte Oehlenschlæger, eksamineret projektleder (DJØF), Diplomuddannelse i 
ledelse fra Professionshøjskolen Metropol. Ansat hos Rigsadvokaten som sektionsleder i 
Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik. Interesserer sig for organisationsudvikling, 
innovative processer, og hvordan man kan navigere i kaos og afsøge nye perspektiver for 
at skabe mening i hverdagen og medvirke til udvikling af arbejdspladsen og dens 
samarbejdsrelationer.  
 
Maibritt Pedersen, cand.oecon fra Aalborg Universitet, Diplomuddannelsen i ledelse fra 
Professionshøjskolen Metropol, Netop påbegyndt Master i Public Governance på 
Copenhagen Business School. Teamleder i en økonomiafdeling for et budget og 
regnskabsteam. Interesserer sig særligt for medarbejderes kompetenceudvikling og 
ansvarstagen. 
 
Kjeld Poulsen, speciallæge i arbejdsmedicin, PhD, seniorforsker. Har været projektleder i 
forskellige organisationer. Desuden mellemleder i både offentligt og privat regi. Ansat på 
Arbejdsmedicinsk Afdeling i Region Sjælland. Hovedinteressen i mit arbejdsliv er, hvordan 
man kan skabe forandringer i den virkelige verden under iagttagelse af hverdagens 
forstyrrende kompleksitet. 
 
Pernille Rydén er PhD, fellow på Institut for Afsætningsøkonomi på CBS og lektor på 
DTU Diplom. Forsker bl.a. med henblik på at forstå, hvordan sociale medier kan 
transformere organisationer og markeder. Pernille har en Diplomuddannelse i Ledelse fra 
Forvaltningshøjskolen samt en cand.scient.soc. i Engelsk og Erhvervsøkonomi fra 
Roskilde Universitet. Af danske udgivelser kan nævnes 'Organisationskultur' 
(Samfundslitteratur 2014), 'Hvad F... er meningen? (Forskningsrapport om danske lederes 
forståelse af sociale medier 2013). 
 
Erik Staunstrup, cand.merc.hrm fra CBS og HD Organisation, Strategi og Planlægning 
samt Datamatik også fra CBS. Arbejder som selvstændig konsulent og ekstern lektor på 
Diplomuddannelsen i ledelse på Professionshøjskolen Metropol. Interesserer sig for 
ledelse og organisation i alle aspekter og har medvirket i en række bøger om disse emner. 
Senest: Ledelse i Kvantespring (2008), Reservatet (2009), Organisation (2012), Ledelse i 
Praksis (2013) og Projekter i Praksis (2014). 
 
Peter Storm-Henningen, mag.art. i filosofi fra Syddansk Universitet, Doktorand ved 
Universität Osnabrück, Institut für Kognitionswissenschaft, og Lektor i Innovation, 
videnskabsteori og organisationsteori ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Interesserer sig 
særligt for de filosofiske og psykologiske aspekter af lærende organisationer i teori og 
praksis, særligt med henblik på ledelse af innovations- og forskningsaktiviteter. Har 
udgivet og medvirket i en række artikler og debatindlæg. Senest: Innovation and CSR 
(2014) og Organisation (2012). 


