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LEDERUDVIKLING –
 GØR DET EN FORSKEL?
Når man, som vi, år efter år har den 
store glæde at være tæt på de MMD’ere, 
som passerer forbi os, er der ikke nogen 
tvivl om, at MMD gør en forskel for den  
enkelte. Der sker noget. Med nysger
righed, udviklingstrang og hårdt arbejde 
tilegnes et nyt sprog, nye begreber og flere 
perspek tiver, som åbner for andre handle
muligheder. De enkelte deltagere skaber sig 
undervejs et ståsted til at være en anden 
leder end den, de før var. Men hvordan 
kan vi vise det? Og vise at MMD som en 
praksisnær og forskningsbaseret leder
uddannelse bidrager til at skabe markante 
gennemslag i forskellige virksomheders 
ledelse, organisering og forvandling? 

Det var spørgsmålet, da vi for godt halv
andet år siden begyndte at drømme om at 
skrive en bog i anledning af uddannelsens 
20 år jubilæum. Ikke et festskrift, ikke 
et nostalgisk eller kronologisk tilbage
blik, men som et substantielt bidrag med 
erfaringer om, hvordan udvikling af det 
personlige lederskab skaber bevægelser 
og effekter med organisatorisk, ja sam
fundsmæssig betydning. 

MMD’s jubilæumsantologi diskuterer og  
skaber dokumentation for samfundsmæssig 
impact af lederuddannelse. Sidste punktum 
er sat, og bogen udkommer på Forlaget 
Samfundslitteratur i starten af 2021.

At styre på rammer og ikke på indhold er 
som bekendt MMDDNA. Således også 
for antologiens tilblivelse, hvor MMD’s  
undervisere hver især har inviteret en 
MMD leder fra uddannelsens første 20 
leveår til en fælles undersøgelse af ’leder
udvikling og effekt?’. Samtalerne mellem 
professor og praktiker har handlet om at 
åbne for genopførelse af hændelser og 
ledelsesforløb med rødder i processer og 
diskussioner i den enkelte leders liv før, 
under og efter mødet med MMD.

Hvert par har mødtes til to halvdagswork
shop. Efter første møde blev det første 
kapiteludkast skrevet, som var afsæt for 
yderligere nuan cering og fortolkning på 
anden workshop. Til dette andet møde har 
MMD’erne inviteret en gæst (chef, kollega, 
medarbejder), som har bidraget med deres 
iagttagelser om ’det der skete’ fra et andet 

ståsted. Til slut en sidste gennemskrivning 
af det samlede materiale.

Kapitlerne er skrevet af journalist og for
fatter Susanne Sayers, og vi har selv også 
deltaget på alle workshops. Ud af denne 
proces er der kommet syv person lige, 
tankevækkende og reflekterede beretninger 
fra ledelsesrum i Københavns Kommune, 
Göteborg Universitet, Ålborg Teater, CPH 
Lufthavne, Jyske Bank, Nordsjællands 
Hospital, Langer & Rasmussen, Danske  
Lotteri Spil.

Kapitlerne beskriver, hvordan det er 
lykkedes for MMD’ere at skabe udvik
ling i deres virksomheders ledelse og 
organisering – med succeser, modstand, 
tvivl, tilbageslag og nye muligheder. De 
illustrerer, hvordan MMD lederne bruger 
iagttagelser og forståelser fra uddannelsen  
i deres hverdag. Historie, kontekst og  
relationer spiller afgørende ind, og derfor er 
de enkelte kapitler også meget forskellige 
– selv om bogens fortællere har været på 
samme uddannelse.

De, der søger ind på MMD, er allerede i 
bevægelse. MMD’s bidrag er at facilitere 
denne lyst til at flytte sig. Ved fælles hjælp 
at udfordre gængse opfattelser, fastholde  
nysgerrighed, skabe muligheder for  
afprøvninger, inspirere til at få øje på  
noget andet og insistere på, at der er noget 
at lære i alt, at man altid kan gøre noget  
andet. Bevægelsen fører forbi MMD, 
og den fortsætter efter det afsluttede  
uddannelsesforløb.

Bogen har ikke været optaget af at måle  
uddannelsens effekt. Derimod illustrerer 
den, hvordan mødet mellem teoretisk viden, 
pædagogik og praksiserfaringer skaber nye 
startskud til både refleksion og udviklende 
ledelsesforløb. I gentagelsen af møder og 
gentænkningen af organisatoriske process
er bliver ’forskellene, som gør en forskel’ 
tydelige, og de bliver igen udgangspunkt for 
nye, udviklende gentagelser og forandring. 
Det er effekt som det udtrykkes i MMD’s 
motto: ’Din Udvikling. Virksomhedens 
Forvandling’.

Stor tak til alle bogens bidragydere for 
jeres vedholdende engagement, åbenhed, 
ærlighed og berigende samtaler. Det har 
været en kæmpe fornøjelse og et privile
gium at udvikle dette bogprojekt sammen 
med jer. Meget passende er det i dag også 
en særlig glæde, at vi kan hylde MMD’s 
10. jubilæumshold, som netop har over
stået de afsluttende masterafhandlinger og  
eksaminer – og herefter med rette kan 
kalde sig Masters of Management Devel-
opment. Stort tillykke til jer alle! 

Vi glæder os til at formidle jubilæums
antologien i sin fulde længde til jer og 
alle tidligere MMD årgange, og vi håber, 
den vil inspirere jer til at fastholde jeres 
følsomhed, lyst og ambitioner til at se nye 
mønster og handlemuligheder.

Jan Molin & Lise Balslev. 
12. december 2020. 
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KENDSGERNINGER  
 OG ANLIGGENDER

Michael Møller (MMD 2016)  

& professor Peter Karnøe

Hans Christian Gimbel (MMD 2014)  

& professor Majken Schultz 

Sanne Kofod Olsen (MMD 2018)  

& professor Jan Mouritsen

FRA GÆLD  
 TIL GLÆDE

VORES TEATER  
 I VORES BY

Med ganske få ord og en vinkling mod 
FN’s 17 verdensmål for 2030 blev det 
kommunale inddrivelsesområde i Køben
havns Kommune ændret markant. En over
flytning af inddrivelsen til Kultur og 
Fritidsforvaltningen og en oprigtig inte
resse fra forvaltningens øverste ledelse 
blev en anledning til at ændre tankegangen 
omkring formålet og dermed hele kulturen 
i enheden for Betaling & Kontrol. Inddriv
else blev til ‘lad os hjælpe med din privat
økonomi’, og medarbejderne blev gladere. 
Men det tog kun kort tid at rive kulturen 
ned igen, da inddrivelsesområdet efter et 
kommunalvalg blev lagt tilbage under 
Økonomiforvalt ningen og en chef med et 
markant anderledes syn på inddrivelses
opgaver og ledelse.

Et traditionsrigt og regionalt solidt grund
fæstet teater med ambitioner, men sivende 
billetsalg. En organisation med et stort 
antal ufaglærte, løst tilknyttede med
arbejdere, kontraktansatte kunstnere og 
en visionær, idealistisk direktør, som vil 
noget med teatret, men er mindre inte
resseret i den praktiske ledelse. Læg dertil 
dybt ind groede vaner, store mængder tavs 
viden, vidt forskellige kulturer og silo
dannelser, skepsis mellem ledelse og  
medarbejdere og mellem de enkelte  
medarbejdergrupper, som alligevel vælger 
at se sig selv som en stor familie, som 
udefrakommende ikke skal blande sig i.  
I den hvirvelstorm af frustrationer, faglig 
stolthed og følelser skal HC Gimbel som 
Administrations, Økonomi og Souschef 
for Aalborg Teater manøvrere og prøve at 
forhandle et ledelsesrum, der gør det muligt 
at sikre teatret succes og fremgang.

Hvordan vogter man katte og får dem til 
at gå i flok? Det er nærmest den opgave, 
Sanne Kofod Olsen har som dekan på det 
kunstneriske fakultet under Göteborg Uni
versitet i Sverige. Fakultetet har befundet 
sig i en tilstand af konstant forandring 
siden 1977, og det er ikke slut endnu.  
I 2026 skal to institutter være flyttet i en 
ny, fælles bygning, men giver det mening? 
Og er modstanden mod forandring altid 
bare brok, eller skyldes den nogle gange, 
at ledelsen ikke har alle taget højde for alle 
kendsgerninger?

Jakob Frølund (MMD, 2016)  

& direktør Allan Holmgren

FRA MOD  
TIL  MODENHED

I en lufthavns security er sikkerhed om
drejningspunktet. Men da Jakob Frølund 
tiltrådte som områdeleder i Københavns 
Lufthavne, var hans oplevelse, at arbejds
pladsens kultur var så præget af frygt, at 
det var vigtigere for medarbejderne at 
undgå straf end at fortælle om mulige 
sikkerheds brist forårsaget af deres fejl. 
Hvordan ændrer man sådan en kultur? 
Jakob Frølund har brugt sin erfaring som 
officer i forsvaret og udsendt til Afgha
nistan, hvor det bringer alles liv i fare, hvis 
man som leder bluffer, og hvor man derfor 
er nødt til at stå ved sin egen frygt og 
sårbarhed. Men kan man det og stadig blive 
set som en troværdig leder? Og hvordan 
kan ens egen fortælling inspirere andre? 
Krig er ledelse skåret ind til benet. Du er 
intet som leder, hvis de andre ikke er der 
for dig.
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Karin Lyngby Christensen (MMD, 2014)  

& Katrine Hornum-Stenz (MMD, 2014)  

& professor Jan Molin

Pernille Wendel Mehl (MMD, 2018)  

& professor Jan Molin

MØNSTRE OG
 MENNESKESYN

NÅR STØVET 
 HVIRVLES OP

Umiddelbart kunne udgangspunktet ikke 
være mere forskelligt: En chefjordemoder 
på Nordsjællands Hospital og en afdelings
direktør i Jyske Bank. Alligevel skulle de 
i en arbejdsuge bytte job med hinanden 
– i det omfang det kunne lade sig gøre. 
Begge var spændte, men det viste sig, at 
der på nogle punkter ikke var så langt fra 
penge til børn, som det umiddelbart fore
kom. Begge lærte noget værdifuldt om at 
kunne se på sig selv, sin ledelse og orga
nisation på en ny måde.

Hvordan undgår man som leder, at man 
bare kommer ind i den romerske hippo
drom, kører en masse omgange og hvirvler 
tonsvis af støv op, blot for at opdage, at 
intet er forandret, når støvet lægger sig? 
Pernille Wendel Mehl var en hvirvelvind 
af forandring, da hun trådte til som admini
strerende direktør for Danske Lotteri Spil. 
Der har været masser af støv i luften, men 
da det begyndte at falde til ro igen, dukkede 
synlige forandringer op. Undervejs blev 
det tydeligt, at det handlede om menneske
syn og at slippe styringen. Og hvirvle mere 
støv op. 

AT LEDE ER  
AT OFRE SIG
Ole Steen Rasmussen (MMD, 2006)  

& professor emeritus Ole Fogh Kirkeby

Hvad er det for en ledelsesfilosofi og et 
menneskesyn, der ligger bag tanken om, 
at man som leder skal befale i systemer og 
regimenter i stedet for at stille sig til 
rådighed for de mennesker og det fælles
skab, man er i spidsen for? Hvad gør det 
ved vores samfund? Ole Steen Rasmussen, 
partner i Langer & Rasmussen, samtaler 
med professor emeritus Ole Fogh Kirkeby 
fra CBS om demokrati, dannelse, filosofi 
og det ansvar og den alvor, der er i ledelse, 
og som mange tøver med at tage på sig.
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Forside: Per Kirkeby: Uden titel. 1982. 

Olie på lærred. 115 x 90 cm. Copyright: Per Kirkeby Estate.

BOGLANCERING
PROGRAM D. 12 DECEMBER 2020

PERSPEKTIVER PÅ BOGEN SET INDEFRA

• Lise Balslev, MMD programleder, CBS

• Jan Molin, professor og MMD studieleder, CBS

•  Ole S. Rasmussen, stiftende partner i  
Langer & Rasmussen (MMD, 2006)

PAUSE

PERSPEKTIVER PÅ BOGEN SET UDEFRA

•  Eske Vinther-Jensen, adm. direktør i  
Common Consultancy (MMD,2018)

•  Søren Friis Møller, direktør culturaldemocracy.dk, 
ekstern lektor, CBS, PhD (MMD, 2004)  

•  MMD dimittend 2020: Mette Marklund,  
ledende overlæge, Nordsjællands Hospital

DIN
UDVIKLING. 
VIRKSOMHEDENS 
FORVANDLING
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