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De foreslåede temaer er tænkt som et inpsirationskatalog og er et resultat af vores 
foreløbige drøftelser med Dynamisk HR-Netværks Advisory Board. Temaerne afspejler 
nogle af de emner, der aktuelt optager ledere i offentlige og private organisationer, 
samt emner og temaer, der aktuelt er i fokus blandt ledelses- og organisationsforskere.  
 
 
TEMA # 1 / The Mind of the Leader 
 

Spørger man ledere, om de selv synes, de er gode til at motivere medarbejderne, svarer 
77 procent positivt. Spørger man til gengæld medarbejderne, mener 88 procent, at 
ledelsen ikke slår til, når det gælder om at sikre medarbejderne helt afgørende værdier 
som et mål samt motivation og forbundethed. Der er med andre ord en manglende 
selvforståelse hos mange ledere. 

I bogen ”The Mind of the Leader” tilbydes en ny og radikal ledelsesforståelse, som 
vender traditionel ledelse på hovedet, og som tager udgangspunkt i mindfulness, 
uselviskhed og medfølelse (MUM-ledelse). I eksempler fra Marriott, 

Udover en beskrivelse af problemet kommer "The Mind of the Leader" med forslag til 
radikale og praktiske løsninger. For at løse lederskabskrisen, skal organisationer have 
meget mere fokus på mennesket i deres strategi.  evt.  
 

Mulig oplægsholder: Rasmus Hougaard 
 
 
TEMA # 2 / Autentisk Lederskab  
 

Autentisk lederskab er en ledelsespraksis, hvor du som leder har et klart indre kompas, 
bruger dig selv aktivt og viser vejen gennem din adfærd. Det kan defineres sådan her: 

Lederen er sit eget vigtigste værktøj og bringer sig selv i spil i lederskabet, 
situationsbestemt, som rollemodel og med et ønske om at skabe en arbejdsplads for 
mennesker, til glæde og gavn for helheden. 
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Autentisk betyder ægte og er beslægtet med ord som troværdig, virkelig, sand, 
naturlig, hvad det giver sig ud for. Koblet med lederskabet betyder det ”ægte 
lederskab”. Det peger både ind mod lederens egen autentisitet i rollen og mod en 
forståelse af lederskabets grundpræmis, nemlig at tjene helheden. 
Mulig oplægsholder:  Elise Brøchner 

 
TEMA # 3 / Ledelse i virkeligheden 
 

Ledelse i virkeligheden handler om virkelig og virkningsfuld ledelse i praksis. 
Centerleder Ann-Chrisitna Matzen Andreasen på Job-, Aktivitets- og 
Kompetencecenteret i Gentofte kommune, der i 2018 blev kåret som Danmarks bedste 
offentlige arbejdsplads. Ann-Christina Matzen Andreasen har som centerleder i Gentofte 
kommune. Gennem personlige ledelsesfortællinger kommer vi med ind i ledelsens 
maskinrum og hører om udfordringer, de svære valg og succeserne på vejen dertil. Ann-
Christine Matzen Andreasen har desuden sammen med Alfred Josefsen udgivet bogen 
Ledelse i virkeligheden, der både indeholder inspiration og konkrete værktøjer. 
Mulig oplægsholder:  Christine Matzen Andreasen 

 
 
TEMA # 4 / Ledelsesambassadørens focus 
 

Danmark får sin første ledelsesuge i uge 44. Fra i år og frem til 2021 skal Ledelsesugen 
være en anledning til, at offentlige ledere inspirerer hinanden, debatterer og tager del i 
dialogen om offentlig ledelse sammen med politikere, medarbejdere, lederforeninger, 
forskere med flere. I år bliver Ledelsesugen skudt i gang med KL’s Ledertræf – Mening 
med ledelse i ODEON i Odense. 

Dorthe Crüger, der er udpeget som ledelsesambassadør af regeringen, KL og Danske 
Regioner, skal stå i spidsen for den nye ledelsesuge. Som ledelsesambassadør skal 
Dorthe Crüger inspirere offentlige ledere, stå i front for ledelsesdebatten og i spidsen for 
en ny ledelsesuge. Til den nye ledelsesuge vil ledere på alle niveauer i den offentlige 
sektor, stabsfunktioner, der understøtter ledelse, lederforeninger, forskere m.fl. blive 
inviteret for at sætte et særligt fokus på offentlig ledelse. Hvad kom der ud af den først 
ledelsesuge? 
Mulig oplægsholder:  Dorthe Crüger 
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TEMA # 5 / Return of the Vikings - Nordic Leadership in Times of Extreme Change 
 

Ny ledelsesbog på engelsk fortæller, hvordan vikingernes metoder, værdier og dyder 
har formet nordisk lederskab og nutidens organisationer - og kan inspirere i en tid 
præget af globale forandringer.  
Bogen fortæller historien om arven fra det nordiske folk og deres egenskaber som 
succesfulde opdagelsesrejsende, navigatører, frontløbere, politiske og 
uddannelsesmæssige forgangsmænd. Disse rødder kan spores tilbage til vikingetiden 
og de 9 dyder, som stammer fra den nordiske mytologi, og som danner grundlag for, 
hvordan det nordiske folk bor og arbejder den dag i dag. 

Vikingernes metoder, værdier og ledelsesformer er blevet en integreret del af mange 
internationale virksomheder, der er grundlagt i Norden – og bliver praktiseret af mange 
nordiske medarbejdere, der arbejder i udlandet for internationale organisationer. 
Mulig oplægsholder:  Chris Shern 

 
 
TEMA # 6 / Tænkepauser – positiv psykologi 
 

Vi er verdens lykkeligste folk, og alligevel ”kan man undre sig over, at diagnoser som 
angst og depression i dag er så talrige, at lidelserne betegnes som psykiske 
folkesygdomme” skriver Hans Henrik Knoop. 

Men hvis noget hedder positiv psykologi, er resten så negativ, spørger han i bogen. 
Dybest set er positiv psykologi blot almindelig psykologi om det at have det godt og det 
at fungere godt – det, som han kalder brugbar viden. Skal man smile til chefen, selv om 
man er dybt uenig i hans beslutning, skal man altid være glad og smile til verden, for så 
smiler den også til dig, og må man ikke være vred? Ifølge Knoop er negative følelser ikke 
dårlige, men de må ikke være de fremherskende. 

Lektor ved Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Hans Henrik 
Knoop, har begået en lille stramt komponeret bog om positiv psykologi i serien 
Tænkepauser. 
 

Mulig oplægsholder:  Hans Henrik Knoop 
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TEMA # 7 / Myten om ligestilling 
 

Forestillingen om, at udbredt ligestilling mellem kønnene er blevet en sovepude. Hvis vi 
skal have flere kvinder på danske direktørgange, så kræver det et opgør med vores 
ubevidste og indbyggede bias, mener CBS-professor Sara Louise Muhr. 
Sara Louise Muhr vil gennemhulle myten om, at der er ligestilling på arbejdsmarkedet. I 
hendes optik er 70ernes ligestillingsrevolution nemlig endt med at blive til en mental 
stopklods, som har fastholdt os i forældede forestillinger om kønnene. Hun mener, at vi 
ganske enkelt er langt mere præget af kønsfordomme, end vi er klar over. Skal vi få flere 
kvinder ind i ledende stillinger, så kræver det, at vi tager fat om problemets rod: Vores 
indbyggede køns-bias, fastslår hun i en ny bog. Opbygningen af vores fantastiske 
velfærdssamfund var med til at sætte os allerforrest med hensyn til den ligestilling, som i 
dag er dybt indgroet i de danske værdier. Det er jo godt. Men tal og forskning viser bare, 
at vi er gået i stå. Der er stadig store udfordringer, og dem bliver vi nødt til at adressere, 
mener forskeren. 
 

Mulig oplægsholder:  Sara Louise Muhr 
 
 
TEMA # 8 / Kulturel intelligens 
 

Kulturel intelligens er evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde med mennesker, der 
tænker og handler anderledes end en selv. Kultur og kulturforskelle påvirker den måde vi 
tænker og handler på, og derfor er kultur afgørende for de resultater vi når – og om vi når 
dem eller ej. 
Kulturel intelligens bygger på en dynamisk forståelse af kultur som et fællesskab der 
skabes mellem mennesker. Begrebet bygger også på et bredt kulturbegreb, hvor kultur 
findes i alle relevante forskelle på arbejdspladsen som fx. faglighed, arbejdsfunktion, 
nationalitet og organisatorisk tilknytning. 
Kulturel intelligens består af tre dimensioner som påvirker hinanden og er lige vigtige at 
mestre. De tre dimensioner er alle lige nødvendige og ingen af dem kan stå alene for de 
påvirker hinanden. Det gælder om at finde frem til hvad der er nøglen til udvikling af ens 
kulturelle intelligens i situationen og hvilke handlemuligheder man har. De tre 
dimensioner giver analysekraft til bedre at forstå situationen og redskaber til at forbedre 
sig.  
 

Mulig oplægsholder:  Elisabeth PlumElisabeth der netop har udgivet bogen, Teaming  
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TEMA # 9 / Fremtidens organisation 
 

Selvorganisering i de såkaldte TEAL organisdationer som Fredric Laloux beskriver i den 
succesrige bog om Fremtidens Organisation. Fredric Lalouxs pointer er interessante af 
den simple årsag, at de peger på nogle radikalt anderledes måder at sikre bæredygtige 
organisationer. I sin essens handler det om at gøre organisationer til et sted, hvor 
mennesker trives og ikke bare præsterer. Et sted der frisætter menneskers potentialer – 
både det individuelle og det kollektive. 
 

Hvordan overføres dette til en dansk kontekst og hvilke udfordringer og dilemmaer 
skaber det i ledelsen af en politisk organisation, hvor man på den ene hånd er nødsaget 
til at styre organisationen med retningslinjer og kontrolinstanser, mens på den anden 
hånd leder efter løsninger til at håndtere udfordringen med en organisation, der i 
stigende grad frustreres af selvsamme styring og kontrol. Hvilke erfaringer har Hjalte 
Aaberg, tidligere administrerende direktør i region Hovedstaden med dette 
eksperiment? 
 

Mulig oplægsholder: Hjalte Aaberg 
 
 
TEMA # 10 / Søvn – overskrider vi grænsen mellem arbejds- og privatliv? 
 

Flere sundhedsforsikringer dækker nu behandling af søvnforstyrrelser på private 
klinikker, og hos bl.a. Coloplast tilbydes de ansatte foredrag om søvn, ligesom Dong 
Energy har tilbudt medarbejderne en særlig søvnapp, rådgivningscafeer om søvn og 
spørgeskemaundersøgelser om søvnvaner. 
Både Dong Energy og konsulentvirksomheden Marsh er gået et skridt videre og tilbyder 
medarbejdere en såkaldt søvntracker, der er et slags elektronisk armbånd, som døgnet 
rundt registrerer puls, sengetider, søvnrytme og søvnlængde. Hos begge virksomheder 
understreger ledelsen, at tilbuddet er frivilligt, og at ledelsen ikke får adgang til den 
enkelte medarbejders data om sengetider og søvnlængde. 
Overskrider vi en grænse mellem vores arbejdsliv og privatliv? Det mener sociolog 
Rasmus Willig, RUC: ”Og den slags teknologier går ofte fra at være tilbud baseret på 
frivillighed til at blive en form for tvangsforanstaltning”, siger han. 
 
Mulige oplægsholdere:  Charlotte Bryldt Theisen, Ørsted / Rasmus Willing, RUC. 


