
Øvelse	  gør	  mester	  –	  træn	  din	  kreative	  muskel	  
	  
Ny	  bog	  fra	  Forlaget	  Ankerhus	  oversælger	  sig	  selv;	  men	  har	  en	  pointe:	  kreativiteten	  er	  på	  vej	  
ind	  på	  chefgangene	  og	  vil	  udfordre	  de	  vante	  hierarkier.	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  /	  Ledersucces.dk	  
	  
”Hotel	  Creativity”	  
Henrik	  Hyldgaard	  
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******	  	  
	  
Forlaget	  Ankerhus,	  som	  er	  en	  del	  af	  konsulentvirksomheden	  Ankerhus	  Gruppen	  A/S,	  har	  
haft	  bragende	  succes	  med	  oversættelsen	  og	  salget	  af	  C.	  Otto	  Charmers	  epokegørende	  bog	  
Teori	  U,	  som	  du	  også	  har	  kunnet	  læse	  en	  anmeldelse	  af	  på	  denne	  plads	  i	  Morgenavisen	  
Jyllands-‐Posten.	  
	  
I	  slipstrømmen	  af	  succesen	  med	  Teori	  U	  sender	  forlaget	  nu	  en	  ny	  bog	  på	  gaden.	  I	  forlagets	  
egen	  omtale	  bliver	  ”Hotel	  Creativity”	  forsøgt	  solgt	  som	  en	  videreførelse	  af	  Teori	  U.	  Men	  det	  
holder	  slet	  ikke.	  Teori	  U	  er	  en	  forskningsbaseret,	  helt	  usædvanlig	  bog,	  der	  i	  den	  grad	  har	  
flyttet	  mange	  lederes	  og	  virksomheders	  måde	  at	  tænke	  ledelse	  på.	  Teori	  U	  går	  ud	  på	  at	  gribe	  
fremtiden	  og	  at	  lade	  den	  på	  mange	  måder	  uvisse	  fremtid	  	  præge	  nutidens	  beslutninger.	  Og	  her	  
er	  den	  lidt	  søgte	  krog	  til	  den	  nye	  bog.	  	  
	  
Ifølge	  Ankerhus	  Gruppens	  topchef	  Bent	  Engelbrecht	  er	  Hotel	  Creativity	  skrevet	  til	  ledere	  og	  
medarbejdere,	  der	  er	  ved	  at	  indse,	  at	  ”business-‐as-‐usual”,	  ”best-‐practice”	  og	  simple	  
gentagelser	  af	  brandets	  identitet	  ikke	  fører	  nogen	  vegne	  i	  det	  nuværende	  turbulente	  
overflodssamfund,	  der	  er	  besat	  af	  professionelle,	  illoyale	  og	  krævende	  forbrugere.	  Når	  
lederskabet	  skal	  åbnes	  til	  den	  nye	  fremtid,	  er	  virksomhederne	  nødt	  til	  at	  omdanne	  sig	  til	  
”Hotel	  Creativity”.	  
	  
Bogen	  og	  forlaget	  leger	  med	  topchefbetegnelsen	  CEO	  og	  siger,	  at	  den	  nye	  CEO	  (Creative	  
Executive	  officer)	  vil	  gå	  forrest	  i	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  en	  mere	  kreativ	  virksomhed.	  
Topchefen	  skal	  altså	  have	  langt	  mere	  fokus	  på	  kreativitet	  og	  innovation,	  og	  første	  opgave	  bør	  
være	  at	  igangsætte	  en	  intensiv	  genoptræning	  af	  ledelsens	  og	  medarbejdernes	  kreative	  
muskler.	  
	  
Forfatteren	  Henrik	  Hyldgaard	  ønsker	  at	  give	  en	  opskrift	  på,	  hvordan	  virksomhederne	  får	  
åbnet	  for	  strømmen	  af	  nye	  og	  banebrydende	  ideer	  til	  virksomheden.	  Han	  mener,	  at	  vi	  står	  
overfor	  en	  kreativitetsrevolution,	  som	  vil	  forvandle	  fremtidens	  lederskab	  til	  ét,	  der	  involverer	  
alle	  i	  organisationen.	  På	  Hotel	  Creativity	  vil	  alle	  ledere	  og	  medarbejdere	  udøve	  kreativtiet	  og	  
intensivt	  træne	  kreativitet,	  hævder	  Hyldgaard.	  
	  



Og	  det	  er	  nok	  ganske	  sandt,	  dog	  ikke	  nyt.	  Sagen	  er	  den,	  at	  virksomhederne	  i	  mange	  år	  har	  
arbejdet	  bredt	  med	  kreativitet	  og	  med	  at	  involvere	  medarbejderne	  i	  udvikling	  af	  
virksomheden.	  Det	  er	  helt	  almindeligt	  i	  mange	  virksomheder,	  at	  medarbejdere	  på	  alle	  
niveauer	  ikke	  kun	  passer	  deres	  egen	  snævre	  dont,	  men	  derimod	  er	  trænet	  i	  at	  forstå	  hele	  
forretningen,	  i	  at	  arbejde	  på	  tværs	  og	  i	  at	  tage	  del	  i	  løbende	  forbedringer.	  
	  
Selvom	  jeg	  vil	  hævde,	  at	  forfatteren	  videregiver	  synspunkter,	  som	  er	  præsenteret	  i	  en	  lang	  
række	  ledelsesbøger	  før	  denne,	  så	  må	  jeg	  være	  loyal	  overfor	  hans	  ide	  om	  at	  omskabe	  
virksomhederne	  til	  Hotel	  Creativity.	  Her	  er	  oplistet	  det	  starter-‐kit,	  som	  han	  mener	  
virksomhederne	  skal	  bruge:	  

1) Du	  må	  ikke	  tænke	  bundlinjen	  på	  kort	  sigt	  
2) Du	  skal	  respektere	  kreativiteten	  som	  midlet	  til	  at	  nå	  virksomhedens	  økonomiske	  

målsætninger	  
3) Du	  må	  ikke	  tro,	  at	  fortidens	  ideer	  også	  en	  fremtidens	  
4) Du	  må	  ikke	  kopiere	  
5) Du	  må	  gerne	  låne	  andres	  idéer,	  men	  du	  skal	  kombinere	  dem	  med	  noget	  andet	  og	  

anvende	  dem	  på	  din	  egen	  selvstændige	  og	  værdifuldt	  differentierede	  måde	  
6) Du	  skal	  have	  modet	  til	  at	  begå	  fejl	  
7) Du	  skal	  søge	  modstanden	  mod	  dine	  idéer	  med	  henblik	  på	  at	  forbedre	  dem	  
8) Du	  kan	  ikke	  vide	  om	  din	  ide	  er	  en	  succes,	  før	  den	  er	  blevet	  anvendt	  
9) Du	  skal	  lære	  at	  stole	  på	  din	  intuition	  
10) Du	  skal	  altid	  tænke	  på	  bundlinjen	  på	  lang	  sigt	  

	  
Bogen	  er	  en	  holdningsbog.	  Der	  er	  en	  lang	  række	  interessante	  referencer.	  Vi	  får	  historien	  om	  
maleren	  Pablo	  Picasso,	  der	  allerede	  som	  13-‐årig	  blev	  optaget	  på	  Kunstskolen	  i	  Barcelona	  og	  
havde	  fået	  træning	  af	  sin	  far,	  der	  var	  kunstprofessor,	  siden	  han	  var	  helt	  spæd.	  Pointen	  med	  
historien	  om	  Picasso	  er,	  at	  træning	  under	  kompetent	  vejledning	  er	  vigtigt	  og	  nødvendigt.	  	  Den	  
kreative	  muskel	  skal	  trænes.	  
	  
Også	  afdøde	  Steve	  Jobs	  fra	  Apple	  bliver	  nævnt	  som	  et	  kreativt	  forbillede.	  Virksomhederne	  
H&M	  og	  Nike	  trukket	  frem	  som	  nogle,	  der	  har	  forstået	  at	  være	  kreative.	  Bogen	  er	  inddelt	  i	  
følgende	  kapitler:	  Husk	  fortiden,	  Son-‐of-‐a-‐rich,	  Brand	  surfing,	  Creative	  Executive	  Officer,	  High	  
Performance	  business	  creativity.	  
	  
Citat	  
”Kreativitet	  er	  en	  grunlæggende	  kompetence,	  som	  kan	  bruges	  i	  alle	  
arbejdsfunktioner	  i	  virksomheden,	  uanset	  om	  funktionen	  er	  fokuseret	  
på	  udvikling	  eller	  kapitalisering”	  
Citat	  fra	  bogen	  
	  
”Hvis	  du	  ønsker	  at	  øge	  kreativiteten	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  
virksomheden,	  (…)	  så	  er	  der	  ganske	  enkelt	  ikke	  noget	  alternativ	  til	  at	  
stille	  op	  og	  gå	  forrest.”	  
Opråb	  til	  topchefen	  fra	  forfatteren	  
	  



Om	  forfatteren	  
Henrik	  Hyldgaard	  har	  i	  mere	  end	  20	  år	  arbejdet	  som	  brand	  strateg,	  konceptudvikler	  og	  
kreativ	  sparringspartner	  for	  topledere.	  
Han	  er	  medforfatter	  til	  bøgerne	  ”Opdragelse	  af	  en	  vinder”	  og	  ”Guldminerne”	  sammen	  med	  
Rasmus	  Ankersen.	  
	  
	  
	  
	  
	  


