
Hildebrandt	  eksperimenterer	  med	  nye	  måder	  at	  formidle	  ledelse	  
	  
Steen	  Hildebrand,	  som	  i	  en	  menneskealder	  har	  undersøgt,	  skrevet	  og	  debatteret	  ledelse,	  har	  
omskrevet	  sine	  kommentarer	  til	  bog	  og	  video.	  Nu	  kan	  man	  hurtigt	  scanne	  sig	  frem	  til	  
professorens	  holdninger.	  
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”Ledelse	  ifølge	  Hildebrandt	  –	  det	  handler	  om	  menneskelige	  relationer”	  
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I	  starten	  af	  00’erne	  overraskede	  Steen	  Hildebrandt	  ved	  i	  en	  kronik	  i	  Jyllands	  Posten	  at	  
forholde	  sig	  til	  religion	  og	  ledelse.	  Senere	  har	  han	  haft	  mange	  holdninger	  til	  det	  emne,	  ligesom	  
han	  har	  holdninger	  til	  det	  meste	  inden	  for	  ledelse.	  Professor	  Steen	  Hildebrandt	  er	  ofte	  et	  
skridt	  foran	  andre,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  at	  spotte	  nye	  tendenser	  inden	  for	  ledelse.	  
	  
Også	  i	  måden	  at	  kommunikere	  på	  er	  den	  modne	  herre	  nærmest	  ungdommeligt	  
eksperimenterende.	  Midt	  i	  00’erne	  udkom	  hans	  lækre	  lærredsindbundne	  bog	  Hildebrandt	  
hver	  dag!	  med	  en	  kommentar	  til	  eftertanke	  for	  hver	  af	  årets	  dage.	  Emnerne	  omhandlede	  alt	  
fra	  Storytelling	  til	  Maven	  som	  måleinstrument	  og	  Farvel	  til	  den	  autoritære	  leder.	  
	  
Hvert	  eneste	  år	  udgiver	  Steen	  Hildebrandt	  flere	  bøger	  enten	  sammen	  med	  andre	  eller	  alene.	  
Hans	  nyeste	  bog	  er	  også	  i	  formen	  en	  nyskabelse	  –	  en	  klon	  kan	  man	  næsten	  sige.	  Han	  har	  taget	  
en	  række	  kommentarer	  og	  kronikker	  fra	  de	  seneste	  fem	  år,	  pillet	  dem	  ud	  af	  den	  aktuelle	  
sammenhæng	  og	  skrevet	  dem	  sammen	  på	  en	  ny	  måde.	  Læserne	  får	  ikke	  noget	  at	  vide	  om,	  
hvorfor	  og	  til	  hvilket	  medie	  de	  i	  sin	  tid	  blev	  skrevet.	  Pointerne	  står	  der	  bare.	  Indimellem	  	  
blafrer	  de	  i	  vinden	  og	  mangler	  substans;	  andre	  gange	  er	  de	  skarpe	  og	  markante;	  ofte	  rejser	  
forfatteren	  nye	  spørgsmål,	  som	  man	  selv	  kan	  forsøge	  at	  finde	  svarene	  på.	  	  
	  
Jeg	  er	  ikke	  begejstret;	  jeg	  mangler	  konteksten.	  Til	  gengæld	  finder	  jeg	  det	  alle	  tiders,	  at	  hvert	  
nyt	  afsnit	  starter	  med	  en	  stregkode.	  Hvis	  man	  har	  en	  smartphone,	  der	  kan	  læse	  stregkoder	  
(det	  kan	  IPhone,	  Android,	  Nokia,	  Samsung	  osv)	  så	  kan	  man	  scanne	  sig	  frem	  til	  videoklip,	  hvor	  
Hildebrandt	  fortæller	  om	  indholdet	  i	  hvert	  af	  bogens	  kapitler,	  og	  man	  kan	  se	  videoen	  med	  det	  
samme.	  Fikst	  og	  nemt	  når	  man	  er	  på	  vej.	  
	  
Bogens	  form	  passer	  måske	  meget	  godt	  til	  det	  moderne	  menneske.	  Den	  opfordrer	  til	  at	  bladre	  
og	  springe	  rundt.	  Det	  er	  ikke	  et	  problem	  at	  lade	  sig	  afbryde,	  man	  kan	  starte	  et	  andet	  sted	  eller	  
ved	  hjælp	  af	  smartphonen	  hoppe	  hen	  hen	  og	  høre	  forfatteren	  fortælle.	  	  
	  



Den	  periode,	  kronikker	  er	  taget	  fra,	  er	  2006-‐2011.	  En	  periode,	  hvor	  der	  både	  har	  været	  
voldsom	  vækst	  og	  store	  kriser.	  Kronikkerne	  er	  samlet	  i	  kategorier	  og	  i	  en	  rækkefølge,	  der	  gør,	  
at	  man	  kan	  læse	  bogen	  som	  en	  helhed,	  men	  man	  behøver	  det	  ikke.	  
	  
Navnene	  på	  bogens	  kapitler	  er:	  Mere	  fokus	  på	  ledelse,	  Mere	  kompetente	  bestyrelser,	  
Visioner,	  værdier	  og	  kriser,	  Ansvar	  og	  ærlighed,	  Ledelse	  drejer	  sig	  om	  mennesker,	  Måling	  og	  
udvikling,	  Effektivitet	  og	  produktivitet,	  Relationer,	  netværk	  og	  samarbejde	  samt	  Nærvær	  og	  
bæredygtighed.	  
	  
I	  kapitlet	  Måling	  og	  udvikling	  refererer	  Steen	  Hildebrandt	  til	  Det	  Danske	  Ledelsesbarometer,	  
hvor	  næsten	  70	  procent	  af	  de	  adspurgte	  overraskende	  svarede,	  at	  de	  ikke	  tillægger	  formel	  
lederuddannelse	  stor	  betydning.	  	  Forfatterens	  kommentar	  til	  det	  synspunkt	  er:	  
	  
”Der	  findes	  naturtalenter	  inden	  for	  alle	  områder.	  Også	  indenfor	  ledelsesområdet.	  Men	  alene	  at	  
forlade	  sig	  på	  naturtalenterne	  er	  nok	  noget	  af	  det	  dummeste,	  man	  kan	  gøre	  inden	  for	  
ledelsesområdet.	  Dog	  er	  det	  en	  yndet	  beskæftigelse	  for	  nogle	  ledere	  at	  give	  udtryk	  for,	  at	  
ledelse	  ikke	  kan	  læres	  –	  på	  anden	  måde	  end	  ved	  at	  praktisere	  ledelse.	  Andre	  ledere	  giver	  
derimod	  udtryk	  for,	  at	  ledelse	  må	  læres	  på	  mange	  måder,	  herunder	  også	  gennem	  studier,	  
refleksion,	  træning	  m.m.	  Lederuddannelse,	  lederudvikling	  og	  ledertræning	  er	  blevet	  meget	  
aktuelle	  temaer.	  Og	  mon	  ikke	  man	  må	  konkludere,	  at	  der	  er	  opgaver,	  som	  bør	  og	  vil	  få	  
stigende	  betydning	  i	  de	  nærmeste	  år.	  Måske	  kan	  man	  sige,	  at	  hvis	  man	  er	  færdig	  med	  at	  
uddanne	  og	  udvikle	  sig	  som	  leder,	  er	  man	  færdig	  som	  leder?”	  (citat	  slut)	  
	  
Hildebrandt-‐citater	  fra	  bogen	  	  
	  
”Profit	  kommer	  ud	  af	  liv,	  
og	  derfor	  må	  
virksomheders	  profit	  	  
støtte	  og	  understøtte	  liv.”	  
	  
”Hvad	  enten	  vi	  synes	  
om	  det	  og	  værdsætter	  
det	  eller	  ej,	  bliver	  
bæredygtighed	  en	  eksplicit	  
og	  vigtig	  del	  af	  fremtidens	  	  
ledelsesdagsorden.”	  
	  
”Det	  hele	  handler	  om	  	  
mennesker;	  
det	  er	  mennesker,	  	  
der	  udvikler,	  opfinder,	  
beslutter,	  leder	  og	  køber.”	  
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