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Catrine Boel og Morten Kaiser passede hinandens job  
i henholdsvis Danske Bank og Maersk Training i en uge. 
Jobbyttet er en integreret del af Master of Management 
Development-uddannelsen. I modsætning til en række 
andre erhvervslederuddannelser fokuserer den helt og  
holdent på disciplinen ledelse.

Stort tema om efteruddannelse
 ■ Behovet for specialister stiger hos Novo
 ■ Vejen til Insead går via Kolding
 ■ Topledere stimuleres til strategisk tænkning
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Som led i MMD-uddannelsen byttede Catrine Boel og Morten Kaiser en uge i februar deres respektive lederjob i Danske Banks it-afdeling og hos Maersk Training ud med hinanden. Foto: Magnus Møller
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Lederuddannelse  
med indbygget  

Catrine Boel, danske Bank, og  
Morten Kaiser, Maersk Training, byttede 
job en uge som led i masteruddannelse  

i ledelsesudvikling

Af Peter Møller Christensen

en uge i februar lod Catrine 
Boel Danske Banks it-

afdeling være it-afdeling og 
styrede i stedet for bilen til 

Maersk Trai-
ning i Svendborg. 
Herfra indstillede 
Morten Kaiser i 
samme uge gps’en 
på ejby ved Glo-

strup vest for København for 
kaste sig ud i catrine Boels job.

Jobbyttet er en integreret 
del af den nu godt ti år gamle 
masteruddannelse Master of 
Management Development 
ved Copenhagen Business 
School. i modsætning til en 
række andre erhvervsleder-
uddannelser fokuserer den 
helt og holdent på disciplinen 
ledelse.

Både catrine Boel og Morten 
Kaiser ser tilbage på deres ind-
byrdes jobbytte som et givende 

og meget udbytterigt indslag i 
den to år lange masteruddan-
nelse.

Spørgende tilgang
“Jeg kan naturligvis ikke træde 
ind i catrines job fra den ene 
dag til den anden og klare alle 
hendes daglige it-opgaver. 
Men vi var enige om, at når 
man ikke har fagligheden at 
læne sig op ad, er man nødt 
til at fokusere på noget an-
det, og man er nødt til at være 
mere spørgende i sin tilgang 
til kolleger og medarbejdere. 

Ledelsesmæssigt gør det no-
get helt andet ved organisa-
tionen, at der på denne måde 
bliver spurgt ind til forskellige 
problemstillinger, og jeg fik en 
række svar, som hurtigt fik mig 
til at tænke “gad vide om det 
også forholder sig sådan i min 
egen virksomhed?,” reflekterer 
Morten Kaiser.

Kaiser har samtidig en klar 
fornemmelse af, at han i løbet 
af sin blot ene uge i Danske 
Banks it-afdeling har fået op-
lysninger og informationer fra 
medarbejderne, som de under 

normale omstændigheder ikke 
ville delagtiggøre catrine Boel 
i.

“typisk fordi de har taget det 
for givet, at hun allerede vidste 
det, eller fordi det har drejet sig 
om forhold, som de lettere har 
kunnet sige til en person, som 
alligevel er ude af døren, når 
ugen er omme,” siger Kaiser.

Som et eksempel nævner 
han, at topledelsen i virksom-
heder ofte kan have en opfat-
telse af, at en nyligt indført 
procedure fungerer og kører, 
som den skal.

Værdifuld erfaring
“Men når man så spørger nede 
i organisationen, så er det ikke 
umiddelbart medarbejdernes 
opfattelse, at det forholder sig 
sådan,” påpeger Morten Kaiser.

Netop en sådan afdækning 
af forskellige opfattelser i én 
og samme organisation betrag-
ter Kaiser som én af de meget 
værdifulde erfaringer, han har 
kunnet tage med sig fra sin ene 
uge i Danske Bank.

“efter vores jobbytte har ca-
trine og jeg kunne konstatere, 
at vores respektive ledelser og 
vi selv som ledere har ét billede 
af, hvad det er, der foregår, og 
spørger man ude i organisati-

onen er der ofte et anderledes 
billede,” siger han.

ud over at være den frem-
mede, som i sagens natur er 
nødt til at spørge sig langt 
mere frem om alt det praktiske, 
var catrine Boel især optaget 
af den store grad af internt 

jobbytte, A.P. Møller-Mærsks 
lederuddannelsesdivision Ma-
ersk training allerede prakti-
serer.

“en instruktør, der sidder 
i Maersk training, kan f.eks. 
komme ud at arbejde på et 
skib eller en boreplatform i 

en periode, så man måske ta-
ger tre-fire år på den måde, så 
man sikrer sig, at de instruktø-
rer, der underviser hos Maersk 
training, også er ret skarpe 
på hvordan tingene fungerer i 
praksis,” fortæller hun.

Intern jobbytte
Alene den erfaring fra jobbyt-
tet med Morten Kaiser har fået 
catrine Boel til at overveje, at 
“det burde vi gøre meget mere 
i Danske Bank, og hvor vi ikke 
har de samme geografiske 
udfordringer som hos Mærsk, 
men arbejder inden for en ra-
dius af 20 kilometer.”

“vi kunne også få rigtig me-
get ud af at skifte mellem et 
it-område, en kreditfunktion, 
en forretningsudviklingsfunk-
tion eller et finanscenter,” siger 
catrine Boel og tilføjer, at hun 
sagtens kunne forestille sig 
mange kolleger i Danske Bank, 
som kunne få udbytte af at skif-
te job internt i en periode.

ud over det indlagte jobbytte 
fremhæver catrine Boel især 
den måde, som MMD-uddan-
nelsen udfordrer de studerende 
i de arbejdsrutiner, der er vant 
til i deres respektive job.

TEMA OM

EFTERUDDANNELSE

 ■  MMD er en executive masteruddannelse med stærkt fo-
kus på ledelse og klinisk renset for fag som økonomi og 
marketing m.v., som ellers præger lignende uddannelser.

 ■  Uddannelsen er en toårig deltidsuddannelse, som tages 
sideløbende med, at de studerende varetager deres job.

 ■  Halvdelen af de studerende kommer fra det private 
erhvervsliv, halvdelen fra det offentlige.

 ■  Optagelse på MMD-uddannelsen forudsætter en vide-
regående uddannelse på mindst bachelorniveau samt 
mindst tre års ledererfaring.

 ■  Uddannelsen omfatter en uges jobbytte, hvor de stude-
rende to og to bytter job en uge.

 ■  inspireret af tv-serien 24 timer indgår også en 24 timers 
eksamen, hvor de studerende skal komme med konkrete 
bud på løsningen af en udfordring ude i en virksomhed.

FAKTA    Fokuseret uddannelse for ledere

Catrine Boel,  
Danske Banks it-afdeling

“Man får  
udfordret sit 

verdensbillede, og 
det synes jeg  

er supersundt. 
Man bliver  

udfordret på alle 
sine vaner”

Fortsætter side 6

jobskifte
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 ■ uDDANNeLSeSFOKuS
Af Peter Møller Christensen

et konstateret hul i markedet for 
lederuddannelser på højt niveau, 

og som rent faktisk koncentrerede 
sig om selve ledelsesdisciplinen, var 
baggrunden for, at daværende lektor 
og HD-studieleder på Institut for 
Organisation Jan Molin for 12 år si-
den gik til sin rektor på Copenhagen 
Business School (cBS), Finn Junge 
Jensen, med skitsen til en helt ny 
 lederuddannelse.

“Så ja, MMD-uddannelsen er mit 
barn,” siger Jan Molin, som i årenes løb 
har kunnet tilføje professor og uddan-
nelsesdekan på sit visitkort.

Han tilføjer, at der ikke skulle mange 
argumenter og skitser til for den ud-
tænkte uddannelse, før han havde Finn 
Junges ja og tilsagn til en bevilling, så 
uddannelsen kunne komme i gang.

“Jeg skrev én enkelt A4-side om, at 
jeg syntes at vi skulle etablere en ma-
steruddannelse i selve procesdelen af 
ledelse, og viste Finn Junge den. Han 
læste det, sagde “lav den!” og gav mig 

en pose penge til at gå i gang,” fortæller 
Jan Molin.

Molin forklarer, at han dengang så en 
mangel på en uddannelse, som fokuse-
rede på et begreb, som i de år var ved at 
blive mondænt, nemlig det personlige 
lederskab.

Brug for fordybelse
“Man kunne høre mange mennesker 
sige, at det var ikke fordi de havde svært 
ved at lægge planer, tænke i strukturer 
og formulere løsninger og strategier, 
men ofte faldt tingene fra hinanden, 
når de skulle have tingene til at fungere 
i praksis,” husker Jan Molin.

Han forklarer, at hele logikken bag 
MMD-uddannelsen var, “at sige til folk, 
som var stærke i finansiering eller mar-
keting eller havde andre gode specialer 
eller erfaringer med sig, at der her var 
en uddannelse til dem, som var rigtig 
dygtige til det, de havde bygget en kar-
riere op på.”

“Men mange af dem havde undervejs 
i karrieren fundet ud af, at det der med 
at få andre mennesker til at gøre noget 
andet, var dér, hvor de som regel kom 

til kort. Og her havde vi så et uddan-
nelsestilbud til dem,” forklarer Molin.

På spørgsmålet om, hvilke overvejel-
ser, en kommende masteruddannelses-
studerende skal gøre sig, før han eller 

hun vælger en MBA, Jan Molins MMD 
eller en helt tredje videre- eller efterud-
dannelse, svarer cBS-professoren:

“Når vi har folk inde til optagelses-
samtaler, er et af de råd, jeg giver dem, 
at de skal overveje om de har brug for 
en mærkevare af karrieremæssige hen-
syn eller om de har brug for at fordybe 
sig og blive klogere på nogle problem-
stillinger, de har gået og bokse med, og 
som har med ledelse at gøre.”

pmc@borsen.dk

Benhårdt fokus på ledelse
“Man får udfordret sit ver-
densbillede, og det synes jeg 
er supersundt. Man bliver ud-
fordret på alle sine vaner, sin 
vanetankegang, og alle de må-
der, man gør tingene på i min 
virksomhed, og bliver på den 
måde tvunget til at overveje 
hvorfor vi gør tingene, som vi 
gør,” siger hun.

Rustet til at sparre
Hos Maersk training ser 
Morten Kaiser en stor værdi 
i MMD-uddannelsen ved, at 
han i højere grad end ellers 
bliver rustet til at sparre med 
de forskellige ledere i Mærsk-
koncernen, som gennemgår 
træningsforløb hos Maersk 
training.

“Nogle af dem sidder med 
både én og to master-uddan-
nelser, har mange års erfa-
ring og sidder på høje poster 
i organisationen. Hvis jeg skal 
tilbyde udvikling af dem som 
ledere, så kan jeg aldrig blive 
for skarp. Jeg er nødt til kon-
stant at udvikle mig selv for 
at kunne tilbyde dem noget 
og ikke at virke utroværdig i 
sparringsrollen, og her synes 
jeg, at MMD-uddannelsen har 
klædt mig rigtig fint på,” påpe-
ger han.

Morten Kaiser opfatter ikke 
sin opgave som underviser og 
instruktør hos Maersk trai-
ning som den, der skal levere 
løsningerne på kursisternes 
daglige udfordringer.

“Det er de færreste ledere, 
der reelt ønsker at få serveret 
andres løsninger. Jeg behøver 
ikke at komme med løsninger-
ne, men jeg skal kunne komme 
med nogle alternative vinkler, 
som hjælper lederne til at kun-
ne beskue deres job på, hvis de 
hver især skal kunne reflektere 
over eget job og egen organisa-
tion. Så det er nok det vigtigste 
– at jeg kan bibringe dem nye 
perspektiver, som får dem til 
at tænke på deres eget job på 
en ny måde. Generelt ville det 
gavne de fleste ledere og or-
ganisationer at investere lidt 
tid på refleksion over eget le-
dervirke og egen indsats, frem 
for konstant og hovedkulds at 
jagte nye mål,” konkluderer 
Morten Kaiser.

pmc@borsen.dk
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Jan Molin, professor CBS

“Jeg syntes, at vi skulle 
etablere en master- 
uddannelse i selve  

procesdelen af ledelse”

Find artiklen på nettet  
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MMD-uddannelsen
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