
Lederens arbejdsuge er på over 45 timer
OVERTID. Ugen på jobbet er for fem ud af seks ledere længere end de sædvanlige 37 timer, og næ-
sten halvdelen af alle ledere har endda en arbejdsuge, der er på 45 timer eller mere. Det viser nye 
tal fra Lederne. I gennemsnit har ledere en arbejdsuge på 44,8 timer, men er man topleder, må man 
være indstillet på at lægge endnu særligt mange timer i ledergerningen , idet topledere i gennemsnit 
har en arbejdsuge på 51 timer.  ulha
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På turen til Canada er lederne blandt andet 
ude at gå en såkaldt eco-walk med en kvinde, 
der både er biolog og yogainstruktør. Turen 
handler om at lære sig selv bedre at kende 
som leder. Her ligger lederne på en eng og 
har fået til opgave at finde svar på spørgsmå-
let: »Hvad bidrager du med til verden?«. Det 
skal give dem en vision for, hvordan de vil 
være som ledere.

På en anden tur får deltagerne til opgave at 
lave et kunstværk i naturen af naturmateria-
ler. Nogle ledere gik sammen om at kreere 
dette ud af en rådden træstamme, der ved 
første øjekast blot fremstod som en ulækker 
rådden stamme. Men opgaven fik dem til at 
se det smukke i de dybe, brune farver i træet, 
og strå og blade blev flettet sammen og blev 
inddraget i kunstværket.

Her tager deltagerne deres ledelsesikoner 
af ler ud af ovnen. Den brugte metode er 
rakubrænding, som indebærer, at lerets 
glaserede overflade stærkt ændrer karakter 
ved brænding. Fotos: Lotte Darsø

Af Ulla Gunge Hansen
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Industrialismens ledelsesdogmer er for længst 
passé. Det, der gør en dygtig leder i dag, er ikke 
en, der alene evner at maksimere profitten, 
effektivisere eller reducere omkostningerne i 
organisationen. I vores globaliserede videns-
samfund, hvor alting er i konstant forandring, 
teknologien for hver dag forfines, og konkur-
rencen hele tiden kommer fra nye, uventede 
fronter, kendetegnes godt lederskab ved 
evnen til at være innovativ. At mestre kreativi-
tet og få den til at smitte af på andre – på med-
arbejderne – så de kan kaste ideer til nye pro-
dukter, procedurer og relationer af sig. Skal en 
leder klædes på til det, rækker tunge teorier om 
ledelse ikke. Ud over at kaste sig over faglittera-
turen, bør ledere med ambitioner om at gøre 
sig godt som frontfigurer kaste sig over kunst.

Pointen kommer fra lektor i innovation 
på DPU, Aarhus Universitet, Lotte Darsø, der 
i årevis har forsket i innovation, ledelse og 
kunst.

»I gamle dage, som bare er for 20 år siden, 
havde man en række management-teorier at 
lede ud fra. Men verden er for kompleks til det 
i dag. Det, en leder skal kunne i dag, er at moti-
vere og få mennesker til at yde det bedste. Når 
man ikke har teorier og modeller, som man 
kan bruge, må man bruge sin intuition og 
sine følelser. Man må lede indefra. Derfor taler 
man i dag om personlig og autentisk ledelse,« 
fortæller Lotte Darsø. 

Velegnet til forandringer
Hun oplever, at stadigt flere bruger kunstne-
riske processer i forretningen. Nogle bruger 
Shakespeares King Lear som afsæt til at sætte  
fokus på ledelsesudfordringerne i virksomhe-
den. »Eller de bruger digte af William Blake til 
at anskue en problemstilling igennem. Forkla-
ringen er, at kunst aktiverer den højre hjerne-
halvdel og fremmer en anden form for forstå-
else. En emotionel forståelse. Kunsten giver én 
et mindset, som gør det muligt at se tingene på 
en anden måde, end man ellers plejer,« siger 
lektoren og uddyber, at kunst af samme årsag 
egner sig særlig godt, når man står over for 
forandringer i organisationen, og når man vil 
booste innovationskraften i geschæften. 

Siden 2006 har Lotte Darsø undervist dan-
ske ledere både fra det offentlige og det private 
erhvervsliv, unge som ældre, højtplacerede 

Kunst er kilden 
til kreativt lederskab

Innovation. Ledere, der arbejder med lerskulpturer, malerier, naturcollager 
og anden kunst, får aktiveret deres højre hjernehalvdel og bliver mere 
innovative, viser forskning. Dansk MBA-uddannelse tager ledere med ind i 
kunstens verden og klæder dem på til globalt lederskab i en kompleks verden.

 H MBA-uddannelsen Leadership and Inno-
vation in Complex Systems (LAICS) udbydes 
af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
(DPU) og Copenhagen Business School (CBS).

 H Uddannelsen, som har eksisteret her-
hjemme siden 2006, udgør et årsværk (60 
ECTS-point) fordelt på fire moduler, som 
hver er af et halvt års varighed og hver svarer 
til 15 ECTS-point.

 H Uddannelsen løber over fire moduler: 
Creating Innovative Organisations, The Busi-
ness of Innovation, Leading Innovation in a 
Global  Environment og Master Thesis.

 H Prisen for de fire moduler er samlet om-
kring 240.000 kr.

 H Læs mere om uddannelsen på www.laics.
net.

Mere om MBA-uddannelsen

fakta  H

»I gamle dage, som bare er for 20 år siden, havde 
man en række management-teorier at lede ud fra. 
Men verden er for kompleks til det i dag. Det, en 
leder skal kunne i dag, er at motivere og få menne-
sker til at yde det bedste,« siger innovationslektor 
Lotte Darsø. Foto: Bjarke Bo Olsen Ø læs mere - ugens dilemma / 17

ledere og teamledere i at bruge kunsten til at 
blive dygtigere. Det har hun gjort igennem 
MBA-uddannelsen Leadership and Inno-
vation in Complex Systems (LAICS), som 
Copenhagen Business School og DPU udbyder 
sammen. 

 Tre moduler består uddannelsen af, og 
mens de to af dem indfører de MBA-stude-
rende i mere konventionelle strategier og teo-
rier om innovation og værktøjer til at fremme 
innovation, får de i løbet af tredje modul fing-
rene – ikke i bolledejen – men i lerklumper, 
malerbøtter og naturens egne materialer. En 
del af uddannelsen fokuserer nemlig lige præ-
cis på kunstens betydning og omfatter en tur 
til The Banff Centre ved foden af Sleeping Buf-
falo Mountain i Canada, hvor kreativiteten 
bliver foldet ud midt i den storslåede, bjerg-
klædte natur, der omgiver centret.

Blandt andet får deltagerne en stor klump 
ler, ud af hvilken de får til opgave at skabe 
deres eget ikon. Et ikon, som for dem skal illu-
strere ledelse.

»Det spændende er, at hænderne nogle 
gange skaber noget, man ikke har tænkt,« 
siger Lotte Darsø.

Søg skønheden i et kaos
Deltagerne bliver også bedt om sammen at 
skabe et maleri. På det seneste hold var 16 
mand sammen om at lave et maleri. Sådan et 
billede bliver gerne en rodet omgang.

»Men ud af den kompleksitet, sådan et 
billede rummer, kan man finde nogle små 
smukke steder. Deltagerne finder så hver deres 
lille stykke, som de finder smukt. Ikke nød-
vendigvis det stykke, de selv har lavet, men 
det får de med sig hjem. For når man arbejder 
med ledelse, er det vigtigt, at man har en lille 
artefakt, som minder en om, hvem man er 
som leder,« fortæller Lotte Darsø, der på den 
vis drager paralleller mellem kunstværket 
og kompleksiteten, som moderne ledere må 
navigere i.

 Ud over at fremme kreativiteten tvinger 
kunstopgaverne lederne til at reflektere over, 
hvem de er som ledere, og får dem til at indse, 
hvordan de vil lede, så de kan gøre det med 
autenticitet. 

»For du skal kende dig selv, før du kan lede 
og kende andre,« siger Lotte Darsø.

Men kunsten gør også lederne dygtigere 
til at beherske en helt bestemt lederegenskab, 
nemlig det at kommunikere.

»De skal kunne bruge kunsten som formid-
ling. Kan man kommunikere noget igennem 
et billede, er det det, folk husker. Og ledelse er 
også at kommunikere,« fortæller lektoren. B
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23.700 stillinger
står ledige
JOBANNONCER. Kun få stillinger er frie 
på det danske jobmarked. Antallet af job-
annoncer nåede i november i år kun op 
på godt 15.800. Det viser nye tal fra Jobin-
dex, skriver Beskæftigelsesministeriet. 
Da hver annonce i gennemsnit rummer 
halvanden stilling, svarer antallet til, at 
23.700 stillinger venter på at blive besat. 
Siden begyndelsen af 2011 har antallet 
af ledige stillinger ligget nogenlunde sta-
bilt. Men det er fortsat et ganske lavt an-
tal, der er tale om. Sammenlignet med, 
hvor mange stillinger, der stod ledige, 
før krisen satte ind, er der i dag kun tale 
om halvt så mange job. Eksempelvis var 
der i december 2007 17.000 jobannoncer 
mere, end der har været i november i år. 
 ulha

Mål for unges uddannelse 
rykker tættere på
FORVENTNING. Endnu er der et stykke 
vej, før regeringens målsætning om, at 
95 procent af en ungdomsårgang gen-
nemfører en ungdomsuddannelse i 2015. 
Men nye tal fra regeringens såkaldte pro-
filmodel viser, at regeringen er rykket et 
lille stykke tættere på målet. Flere unge 
ventes nemlig at tage en uddannelse, så 
gabet op til målet er i dag fem procent, 
oplyser Uddannelsesministeriet. 54 pro-
cent af de unge, der forlod 9. klasse i 2010, 
forventes at gennemføre en videregående 
uddannelse. 90 procent forventes at opnå 
mindst en ungdomsuddannelse. Det er 
en stigning på henholdsvis 4,2 procent-
point og 2,3 procentpoint i forhold til 
2009. 24 procent forventes at opnå en lang 
videregående uddannelse, oplyser mini-
steriet. ulha

Hver femte bryder sig 
ikke om chefens julegave
SKUFFELSE. Uanset om de giver kurve 
med lækkerier i, tre gange rødvin eller 
en smart designerdingenot, er chefen på 
hårdt arbejde, når han skal finde årets 
julegave til de ansatte. Hver femte af ga-
vemodtagerne fandt i hvert fald i bedste 
fald gaven, de fik i fjor, ligegyldig, og nogle 
fandt den ligefrem latterlig. Det skriver 
Avisen.dk på baggrund af en analyse fra 
Wilkens. Undersøgelsen viser også, at 
hver femte af dem, der fik en firmajulega-
ve sidste år, forærede den videre til andre 
eller smed den ud. Ansatte må modtage 
julegaver til en værdi af op til 1.000 kro-
ner, før de skal betale skat. De fleste ar-
bejdsgivere spenderer mellem 300 og 400 
kroner på hver julegave.  ulha

1. Året der gik: Det sagde de bare 
ikke!
2. DSB-strejke truer juletrafikken
3. Nationalbanken vil redde dan-
kortet
4. EU vil blokere for medicin til 
henrettelser
5. Verdens mest foragtede firma 
lukker og slukker
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