KOMMENTAR

Fra MBA til MBI:

Ledernes nye kampplads
kræver en helt ny
uddannelse
En ‘Master of Business Impact’ (MBI) skal sikre, at lederne bliver langt bedre rustede til
at løse en helt ny type udfordringer. Gradvist vil den kunne afløse MBA-uddannelsen,
der tager afsæt i det gamle industrisamfund, foreslår Erik Rasmussen.

LEDELSE

A

lle militære erfaringer bekræfter, at rekrutter ingen
sejre vinder.
Erfaringen fra slagmarken kan uden videre overføres til erhvervslivet. Her handler det også om at aflæse
et hurtigt og konstant ændret landskab og have forudsætninger
for lige så hurtigt at kunne omstille sig og ændre strategier og
taktikker – og eventuelt våben.
Der er næppe noget landskab, der netop nu ændrer sig hurtigere end virksomhedernes. Det dokumenterer ikke alene udviklingen de seneste 1.000 dage, men også begivenhederne inden
for de seneste måneder og uger.
Udviklingen er blot starten på en ny virkelighed. Gang turbulensen de seneste tre år med en faktor to eller tre, og du vil
ane omridset af de vilkår, virksomhederne og deres ledere skal
omstille sig til.
Det rejser kritiske spørgsmål: Er virksomhedernes ledere rustet til den ‘kampplads’, de nu skal navigere i? Hvor godt kender
de terrænet? Besidder lederne de nødvendige kvalifikationer, eller skal de oplæres undervejs med risiko for at træffe forkerte og
måske fatale beslutninger?
Betingelserne for at udøve lederskab har ændret sig dramatisk på blot tre år – og mere end de foregående årtier tilsammen.
Det er især konsekvensen af samspillet mellem en global epidemi, en krig i Europa og eskalerende klimaforandringer. Det
samspil vil fortsat eskalere og mutere og derfor opstille helt nye
spilleregler for virksomhedernes manøvremuligheder.
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som dækker over ordene Master of Business Administration. De
er altså uddannet til at administrere en virksomhed og optimere
og perfektionere de interne processer. Det har været fyldestgørende i en tid, hvor virksomhederne levede deres eget liv på velkendte markeds- og virksomhedsspecifikke vilkår.
Men de vilkår gælder ikke længere – og har ikke gjort det i
en årrække. Afstanden mellem skolens gennem årtier afprøvede
læresætninger og virkeligheden er nu blevet kritisk stor. MBA er
nemlig rundet af et industrisamfund, der ikke længere eksisterer. Det sætter spørgsmålstegn ved uddannelsens relevans og
effektivitet.
Det problem er blevet bekræftet af en række kendte MBA-studier, i flere fremtrædende lederes kommentarer og i en analyse
i Mandag Morgen den 24. oktober. Vurderingen lyder fra mange
sider, at den klassiske MBA-uddannelse ikke slår til længere, og
at der er behov for at udvikle nye ledelsesværktøjer.
Det er både overraskende og bekymrende, at der ikke for
længst er udviklet en fundamental nytænkning af den uddannelse, der skal forberede lederne til en ny verden. Derfor skal der
også indhentes et betydeligt kompetencemæssigt efterslæb.
Ledernes nye kampplads handler om indflydelse – om indflydelse på de enorme forandringer, der de kommende år vil ændre
alle forudsætninger og betingelser for at udøve privat lederskab.
Hvis man holder fast i parallellen til militæret, kan MBA-studiet opfattes som rekrutuddannelsen. Den handler om at kunne
bruge de mest nødvendige greb og værktøjer i ‘krigen’ – at kunne
administrere og styre sin virksomhed.

Den nye kampplads

Den nye kampplads karakteriseres af en række fællestræk: At
politik og forretning ikke længere kan adskilles; at lederne skal
forholde sig til svære politiske og samfundsøkonomiske dagsordener og dilemmaer; at virksomhederne også måles på varetagelsen af et udvidet samfundsansvar; at de aktivt deltager i
løsningen af store økonomiske og sociale kriser; samt at lederne
er meget synlige i offentlige debatter.
Tøver virksomhederne her, er den forudsigelige konsekvens
stramme offentlige reguleringer. Med andre ord: Det er ikke nok
at drive en effektiv forretning og glæde aktionærerne. Virksomhederne skal også demonstrere deres værdi for samfundet.
Men det er en anden virkelighed, end den de fleste ledere er
uddannet til. Mange ledere har en MBA-uddannelse som bagage,

—

21

—

›

KOMMENTAR

MBI-uddannelsen
Eksempler på, hvilke fag en MBI-uddannelse kunne indeholde.

FAG

Det aktivistiske
lederskab

Den muterende
virkelighed

Hvordan et aktivistisk
lederskab kan sikre
virksomheden maksimal
indflydelse på egne
eksistensbetingelser.
Omdømmet og
konkurrenceevnen

Hvordan kriser muterer
og skaber nye vilkår.

M O DU L ER

Hvordan virksomheden positionerer sig, så
det fremmer virksomhedens værdi, konkurrenceevne og i sidste
ende overlevelsesevne.

Det strategiske
kompas

1

Fra krise
til muligheder

2

Hvordan virksomheden kan navigere
i et konstant
ændret landskab.

Aktuelle
scenarier

MBI

4

De nye
partnerskaber

Rullende
uddannelse

Hvorfor og hvordan
løsningen af komplekse samfundsopgaver
kræver nye partnerskaber blandt andet
med den offentlige sektor.

3

Løs en
muterende
krise

Den resiliente
organisation

Samfundsansvar
som forretningsmodel

Hvordan virksomheden
kan sikre optimal
omstillingsevne og
fleksibilitet i hele
organisationen.

Hvorfor og hvordan
enhver virksomhed
løbende skal justere
formål, rolle
og ansvar.

Fra kriser til
muligheder

Hvordan katastrofer
og nye trusler kan
udløse store
innovationsspring.

Figur 1 — Figuren viser eksempler på, hvad en Master of Business Impact kunne indeholde. Indholdet vil skulle
yderligere konkretiseres i en eventuel fortsat proces. Herunder skal forholdet til MBA-uddannelsen afklares.
Den uddannelse løser stadig vigtige basale opgaver, men kan ikke stå alene og skal nytænkes i forbindelse med
en total og nødvendig omlægning af lederuddannelsen.
KILDE — Erik Rasmussen.
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MBA-studiet udvikler ikke de færdigheder,
der er nødvendige for at vinde terræn og kunne orientere sig i et
konstant foranderligt landskab med mange forskellige aktører og
lige så mange forskellige mål, interesser og forventninger.
Men MBA-studiet udvikler ikke de færdigheder, der er nødvendige for at vinde terræn og kunne orientere sig i et konstant
foranderligt landskab med mange forskellige aktører og lige så
mange forskellige mål, interesser og forventninger.
Fra MBA til MBI

Den nødvendige nyskabelse kunne være en MBI eller en Master
of Business Impact, der gradvis afløser den hæderkronede MBAuddannelse. Formålet med MBI er at uddanne og forberede lederne til at sikre virksomhederne optimal indflydelse på de
vilkår og dagsordener, virksomhederne skal fungere under i en
kommende årrække. I realiteten skal MBI-studiet udtrykke og
accelerere et helt nødvendigt paradigmeskifte i ledernes uddannelse – herunder deres forståelse af virksomhedernes rolle og
ansvar i samfundet.
Udviklingen af MBI skal gøre op med et fundamentalt dogme
i uddannelsessektoren: At uddannelser er langtidsholdbare. Det
vil sige, at en lang uddannelse i karrierens start har blivende
værdi. Realiteten er, at værdien aftager hurtigt år for år for til
sidst at blive en barriere mod forandringer.
Det er den forældelsesfrist, der har ramt MBA og kan betyde,
at for mange virksomheder er for langsomme til at omstille sig
til markant ændrede konkurrencevilkår. En MBI skal gå den
modsatte vej og tilbyde løbende opladning af nye kompetencer
igennem hele karrieren. På den måde kan MBI-uddannelsen
sammenlignes med elbilernes opladningsstandere med afstemt
rækkevidde. Den tænkning er netop et svar på de konstante forandringer i det landskab, lederne skal navigere i.
MBI skal bygges op omkring fire moduler:

der. Eksempelvis kan de studerende forholde sig til samspillet mellem en energi- og klimakrise, forsøge at gennemskue
trusler og muligheder i en geopolitisk krise eller etiske dilemmaer ved at være til stede på politisk betændte markeder.
Målet er at kunne finde balancen mellem virksomhedens
forretningsmæssige mål og hensynet til samfundsudviklingen. Den balance er afgørende for virksomhedens troværdighed, omdømme og konkurrencekraft.
3. Løs en muterende krise

Hvert modul afrundes med at udarbejde praktiske løsninger
på en aktuel trussel. Opgaven vil trække på den mangfoldighed af indsigter, som er nødvendige at beherske i en virkelighed, hvor kriser muterer og hele tiden efterspørger nye svar.
Meningen er at demonstrere hvilke typer værktøjer, der
bedst kan forvandle selv de største kriser til nye markedsmuligheder.
4. Rullende uddannelse

Undervisningen gennemføres i fysiske moduler på en måned
hvert andet år, bortset fra det første år hvor undervisningen
strækker sig over tre måneder. Det skal sikre høj aktualitet og
relevans i uddannelsen.
Mellem modulerne modtager deltagerne hvert kvartal en
digital ‘opladning’, der følger op på den fysiske undervisning
og sikrer momentum. Der kan maksimalt deltage 30 ledere i
et modul. Det vurderes, om der er behov for, at deltagerne som
supplement til uddannelsen gennemfører to årlige inspirationsmøder for at udveksle erfaringer om udvalgte temaer.

1. Fra krise til muligheder

Lederskab som vinderstrategi

Målet er at lære deltagerne at forvandle kriser til muligheder.
Derfor vil uddannelsen afspejle bredden af de udfordringer, lederne skal løse, og som spænder fra at opbygge en agil organisation til at kunne gennemskue de værdinormer eller geopolitiske
begivenheder, der former virksomhedernes markedsbetingelser.
Fakultetet vil derfor favne en tilsvarende bred vifte af kompetencer med dyb indsigt i både katastrofehåndtering, geopolitik,
klima- og miljøforandringer, misinformation, adfærdsforskning, lederskab m.m. og samspillet med de beslutninger og mål,
virksomheden skal forfølge. De kommende ledere skal forstå,
hvordan eksterne kriser kan skabe nye muligheder, hvis de opdager dem i tide. Med andre ord: Komme kriserne i forkøbet.
Det forudsætter et aktivistisk lederskab, og det er den profil,
MBI vil udvikle. For at lykkes med den vision skal fakultetet inkludere såvel danske som udenlandske eksperter og både forskere og praktikere.
Se eksemplet på et undervisningsforløb.

Ovennævnte er blot eksempler på det fokus, MBI vil forfølge,
og som har til formål både at udfordre ledernes mindset og
forståelse af den nye rolle og det ansvar, de skal varetage, og at
give dem praktiske redskaber.
Budskabet er blandt andet, at konkurrenceevne handler
om omstillingsevne – både organisatorisk og mentalt. Eksemplerne skal givetvis videreudvikles som led i en løbende
proces for at blive det foretrukne redskab til at styrke lederes
og virksomheders forståelse af nye erhvervsøkonomiske spilleregler. MBI skal med andre ord grundlægge en ny vinderstrategi.
Forslaget om en MBI-uddannelse har to formål:
For det første skal den kunne tilbyde ledere en relativt
hurtig og effektiv indføring i et nyt og nødvendigt ledelsesparadigme. For det andet skal den inspirere og motivere til
en mere gennemgribende omlægning af MBA-uddannelsen
og eventuelt føre til, at MBA og MBI bliver til ét samlet forløb
tilpasset den turbulens, der tegner sig for de kommende år, og
som gør lederskabet til en afgørende krumtap.
Samfundets evne til at omstille sig til en ny virkelighed
med et minimum af ofre vil afhænge af, i hvilket omfang lederne er trænede til den kamp •

2. Aktuelle scenarier

Undervisningen bygges op omkring aktuelle udfordringer
med drøftelser af forskellige scenarier og udfaldsmulighe-
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Tænk, hvis Danmark
kunne blive et foregangsland inden for lederskab
Mandag Morgen har bedt tre fremtrædende erhvervsledere om at vurdere forslaget til Master of
Business Impact. Thomas Thune Andersen, Lise Kingo og Lars Nørby Johansen bakker idéen op og
forholder sig kritisk til den tænkning, som MBA har stået for gennem en lang årrække.

Impact bliver et nøgleord
i fremtidens lederskab
INTERVIEW
Thomas Thune Andersen er en af Danmarks mest fremtrædende bestyrelsesformænd, formand
for Ørsted, VKR Holding og Lloyds Register Foundation i London
LEDELSE

“L

ederskab handler om indflydelse. Det vil sige, at nogen gerne vil ledes af en, samt at man formår at øve
indflydelse på sine omgivelser. Der forudsætter, at
man som leder kan adressere de udfordringer og muligheder,
der løbende opstår. Med andre ord – at være en rollemodel over
for både medarbejdere og samfund.”
“Det handler i høj grad om impact og illustrerer meget præcist kravet til fremtidens lederskab. Derfor er jeg meget enig i
forslaget om at videreudvikle Master of Business Administration til en Master of Business Impact”.
“Den impact betyder, at ledernes rolle udvides – mindre
management og langt mere lederskab. Det er ikke noget, man
lærer i ét samlet forløb på tre-fire år i starten af ens karriere,
men noget der skal udvikles og modnes over årene. Her er jeg
enig i MBI-forslaget om en løbende ‘opladning’ af kompetencer ud fra de nye vilkår, lederne skal fungere i. Det betyder, at
man skal være konstant relevant og nytænkende over for de
mennesker, man skal lede, og at man skal kunne udvikle de
løsninger, samfundet har brug for”.
“Givet de udfordringer ledere – såvel direktioner som bestyrelser – konfronteres med de kommende år, er der stort behov
for at udvikle lederrollen. Det giver MBI-modellen interessante
forslag til. Som modellen beskriver, bliver virksomhederne
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langt mere inddraget i at løse samfundets problemer, og det
forudsætter et mere aktivistisk lederskab. Lederne skal altså
være langt mere synlige og deltagende i samfundsudviklingen.”
“Men derudover er det lidt uklart, hvad det præcist handler
om, og hvordan det skal udøves i praksis. Der findes ikke mange oplagte rollemodeller at lære af ud over typer som Unilever´s
tidligere CEO Paul Polman. Det understreger behovet for at udvikle lederskaber, der kan påtage sig en udvidet lederrolle”
“Aktivistisk lederskab er ikke kun et spørgsmål om at tilgodese samfundets behov, men i lige så høj grad at styrke
virksomhedernes egne muligheder. Enten engagerer virksomhederne sig i udformningen af deres egne vilkår, eller også risikerer de en række statslige reguleringer.”
“Her er der gode grunde til at være på vagt, især når man
følger de løbende politiske debatter. Der har næppe tidligere
været et tidspunkt, hvor det har været så afgørende for ledere at nytænke deres rolle og ansvar over for udviklingen i
samfundet. Det drejer sig blandt andet om at forholde sig til
de formål – det purpose – som virksomheden skal forfølge. De
er også temaet de steder, hvor jeg sidder i bestyrelsen”, siger
Thune Andersen og tilføjer:
“Det er også ud fra de overvejelser og erfaringer, jeg ser formålet med og behovet for en MBI-uddannelse. Den kan og vil
sikkert blive udviklet undervejs, men grundtanken og nødvendigheden er indiskutabel” •
—
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MBI er er et eksempel
på FN’s ledelsesmodel
INTERVIEW
Lise Kingo er en af Danmarks mest internationale ledere og har hele sin karriere bevæget
sig i globale virksomhedscirkler – både som medlem af direktionen på Novo Nordisk, fem år
som direktør for FN’s internationale erhvervsorganisation UN Global Compact og nu som
bestyrelsesmedlem i internationale Fortune 500-virksomheder som Sanofi, Danone og Covestro.
I alle sine roller har hun haft fokus på lederskab.
men bliver blot stadig mere aktuelt i takt med, at kriserne accelererer og stiller stadig større krav til lederskab. Derfor bliver
vi også nødt til at handle lige så resolut og ambitiøst med at udvikle lederskab som for eksempel at finde nye teknologier”.
“Det er min oplevelse, at mange af skolerne stadig sværger til
den tænkning, som den amerikanske økonom Milton Friedman
bekendte sig til, og som har været normdannende for lederuddannelsen gennem flere årtier, nemlig ’the business of business
is business’. Med andre ord: At al forretning blot handler om at
forgylde aktionærerne. Den tænkning har stadig flere virksomheder heldigvis gjort op med, så det virker ubegribeligt, at så
mange business schools fortsat underviser efter den tese.”
“Problemet er, at de skaber en stadig større afstand til de
unge, som bliver stadig mere engagerede i samfundsudviklingen og begynder at opfatte lederuddannelsen som irrelevant
og outdated. Det taber alle på. Her er der et akut behov for at
nytænke skolernes rolle og ansvar i en verden under store forandringer”.
“Derfor hilser jeg også forslaget til en Master of Business Impact meget velkommen. Der er brug for den form for nytænkning. Men lad det ikke blive ved forslaget. Det bør også afprøves
i praksis, for eksempel ved at drøfte forslaget i en bredere kreds
og få konkrete ideer til, hvordan udspillet kan modnes og konkretiseres. Danmark har været foregangsland på at udvikle nye
grønne teknologier. Tænk, hvis det også skete inden for lederskab” •

LEDELSE

“J

eg ser forslaget om en Master of Business Impact som
et interessant eksempel på den ledelsesmodel, vi har
udviklet i min tid som direktør for UN Global Compact.
Den tog afsæt i FN’s 17 verdensmål, men har det til fælles med
MBI, at den netop handler om at udvide virksomhedernes ansvar for at løse en række af verdens største udfordringer, og den
er derfor også et eksempel på et aktivistisk lederskab.”
“Modellen anviste også, hvordan ledernes ansvar og rolle
skal implementeres i hele organisationen fra strategisk niveau
og ned gennem organisationen – altså sikre at ansvaret bliver
delt og forstået på alle niveauer. UN Global Compacts model har
vist sig at virke, eftersom virksomheder verden over er begyndt
at arbejde med den form for lederskab.”
“Når jeg læser forslaget til en MBI, ser jeg mange lighedspunkter mellem de to koncepter. Derfor er jeg også meget enig
i forslaget og mener, det kan medvirke til en vigtig fornyelse
af lederuddannelsen. Mine erfaringer – som jeg ikke mindst
har draget i mine fem år som direktør for UN Global Compact,
herunder PRIME, som er verdens største initiativ for business
schools, men også gennem mine bestyrelsesposter i store internationale virksomheder – bekræfter behovet for at nytænke
lederrollen. Men i øvrigt er det også dokumenteret i en række
internationale rapporter de seneste år. Budskabet er det samme,
—
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Spændende afsæt for
ny lederuddannelse
INTERVIEW
Lars Nørby Johansen har i årtier samlet ledelseserfaring blandt andet som koncernchef i Falck i
begyndelsen af 00’erne og via en række formandsposter i tunge erhvervsbestyrelser.
business schools som for eksempel på Harvard og Insead er
positive undtagelser. Men overordnet vurderet er der et stort
uddannelsesmæssigt efterslæb at indhente. Her åbner ideen
om en Master of Business Impact spændende muligheder. Jeg
synes, forslaget rammer præcist på flere fronter.”
“For det første er jeg meget enig i, at uddannelsen bliver løbende og sikrer, at man med jævne mellemrum bliver opdateret ud fra afvekslende vilkår. Det rammer fint ind i hele debatten om livslang læring i stedet for at tro på, at det hele er klaret
på et par år i karrierens begyndelse.”
“For det andet er begrebet impact også rammende for den
rolle, lederne skal spille, og det ansvar, de skal påtage sig. Det
er netop et spørgsmål om at se virksomhedens position i et
langt bredere perspektiv og kunne måle sine resultater herefter.”
“Jeg ser forslaget om en MBI-uddannelse som et spændende
afsæt for en debat om en ny lederuddannelse. Der er mange
gode takter i forslaget, men de skal naturligvis videreudvikles
og fortjener at blive genstand for seriøse forsøg.”
“Ét er sikkert: Med de udfordringer virksomhederne skal
løse de kommende år, og som er meget anderledes og langt
mere krævende, end vi tidligere har oplevet, bliver vi nødt til at
nytænke ledernes kompetencer. Det gælder såvel i direktioner
som bestyrelser. Det haster, og behovet retter sig ikke kun mod
kommende ledere, men også de nuværende. Det taler netop for
at finde moduler, der er kortvarige og adresserer helt aktuelle
udfordringer. Men lad det ikke blive ved erkendelsen af problemet, vi må satse på at finde svaret hurtigt og ambitiøst” •

LEDELSE

“H

vordan forholder virksomhedernes ledere sig til
udviklingen i Kina? Eller til andre politisk følsomme markeder? Svaret kan få afgørende betydning
for mange virksomheders vækstmuligheder. Usikkerheden
om det russiske marked efter invasionen i Ukraine bekræfter
den type dilemmaer, der kan blive hverdag for mange virksomheder de kommende år.”
“Men spørgsmålet er, om lederne er forberedte på de vilkår,
og om de i tilstrækkeligt omfang er klædt på til at løse de udfordringer, der udfolder sig i det tætte samspil mellem geopolitik og forretning. Det kan man have sine tvivl om.”
“De geopolitiske konflikter er blot en af mange nye udfordringer, ledere skal løse fra nu af. Det handler ikke kun om klimaforandringer, men om at navigere under markant ændrede
betingelser. Derfor er det både relevant og nødvendigt at fokusere på uddannelsen af ledere, og her må vi desværre konstatere, at lederuddannelserne halter bagefter virkeligheden. Det
gælder især MBA. A´et står for ‘administration’ og signalerer, at
uddannelsen er skabt i en tid, hvor det netop handlede om at
indlære basale værktøjer. Uddannelsen blev jo oprindelig udviklet i årene efter Anden Verdenskrig, hvor fokus netop var på
fundamentale ledelsesprincipper.”
“Men i dag befinder vi os i en helt anden verden med helt
andre krav til at lede virksomheder. Den udvikling afspejler
MBA-uddannelsen ikke i tilstrækkelig grad – også selvom flere
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