
I den vestlige verden er det vigtigt, at vi ikke halter 
bagud karrieremæssigt. Vi skal hele tiden videre 
– uden dog helt at vide hvorhen. I vores narcis-
sistiske mindset har vi opbygget en exceptionelt 

høj standard i relation til vores succesfulde karriere. 
Og presset øges konstant. 

De studerende kan dårligt nå at færdiggøre deres 
kandidateksamen, før de begynder at tænke i en MBA 
og/eller ph.d. – selv om de endnu ikke har været ude 
og høste deres egne erhvervserfaringer og herved 
sikre sig, at det er dét, der skal til for skabe det rigtige 
karrieremæssige fundament.

Der er høj fokus på, hvor godt man klare sig på det 
ydre plan, så der kan fremvises resultater i form af 
eksamensbeviser, den rigtige bolig, bil og andre mate-
rielle goder, der bruges som målestok. Mange har 
travlt med at ligne en succes. Men en stor procentdel 
er det ikke!

Hvorfor tales der ikke om sideeffekten – stress 
– »the silent killer«, der følger med presset? Og hvorfor 
tales der ikke om, at en del ikke kan finde deres plads 
i det prestigefyldte og karrieremæssige hurlumhej, 
fordi der er så mange valg, at det bliver umuligt, at 
vælge den rigtige vej?

DER SPILLES PÅ  en alt for stor bane, hvor mulighe-
dernes pres bliver til et indre pres. Er tiden ikke inde 
til at skabe en dialog om fænomenet SUCCES i den 
ideelle verden versus den realistiske verden?

Som det er nu, er det ikke legalt at erkende, hvis 
succesen ikke indfinder sig, at vi er stressede eller er 
i vildrede og mangler motivation og engagement i 
jobbet, hvis vi er landet forkert eller af andre årsager. 
Succes, har vi jo lært, er vigtig; noget grundlæggende 
essentielt.

Så fænomenet forfølges i et nyt job i håbet om, at 
forløsningen ligger dér. Men det gør den meget sjæl-
dent! Efter en tid dukker de samme problemer op. 
For der er nogle ting, vi i den vestlige verden skal lære 
at mestre først. Jo før vi fatter det, jo nemmere bliver 
karrieren.

Når vi først har fået skabt et paradigme omkring 
vores karrieres identitet, er det svært at ændre. Uri-
meligt svært. Det er nærmest hugget ind i granit. Og vi 
bliver ved med at slå de samme streger, vi falder over 
– indtil vi begynder at fatte, hvad det handler om.

I STORE DELE  af den vestlige verden har mange nået 
en høj materiel velfærdsgrænse, alt imens tomheden 
bliver støre og større indeni, da vi samtidig har skabt 
en fysisk, mental og spirituel ubalance. Og så længe vi 
ikke stopper op og ser nærmere på, hvad der egentligt 
er årsagen til den karrieremæssige tomgang, vil vi 
blive med at forfølge mål, der ikke bringer os nærmere 
en afklaring, men blot øger frustrationen.

Paradokset er, at når vi pludselig indser fornuften 
i at sætte tid af til at finde vores essens – det sted vi 
med glæde og succes kan begynde at agere ud fra med 
autenticitet, fjernes tomheden stykke for stykke, idet 
vi bryder »a vicious circle«. Det lyder nemt, men vaner 
er besværlige at bryde, så der skal naturligvis være en 
vis grad af nysgerrighed og vedholdenhed bag ønsket 
om forandring. 

Efter finanskrisen er flere dog vågnet op, og har 
taget de nødvendige skridt til at kombinere vestlig 
viden med østlig visdom. Og flere vil komme til, da 
der virkelig kan læres meget af lige netop den type 
personlige udvikling, som udspringer af en grund-
læggende længsel efter at forstå vores plads og formål 
i verden.  B
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 For få uger siden kunne Ecco og Design-
skolen Kolding holde fælles fernisering 
på udstillingen »My Shoe – personal 
dream shoes for the real world«, der 

viser 50 eksempler på nye Ecco-sko, skabt af 
designstuderende. De studerende havde fået 
som opgave at lave en personlig Ecco-sko. En 
sko, de selv ville elske at gå i. Forslagene strakte 
sig fra sko med betonsål over sko modelleret 
efter en kos mule til behårede pelssko og sko 
med plads til seks tæer. 

Projektet er led i en treårig partnerskabsaf-
tale, som Ecco og Designskolen Kolding netop 
har indgået. Målet for Ecco er få inspiration til 
sit eget udviklingsarbejde og for Designskolen 
Kolding at forbedre sin uddannelse. 

For Ecco drejer det sig selvfølgelig også om 
forretning, først og fremmest på den lange 
bane. Det er således ikke givet, at en eneste 
af skoene i »My Shoe« sættes i produktion. 
Måske vil enkelte om nogle år. Givet er det til 
gengæld, at mange af de studerendes ideer, 
detaljer og materialevalg her og nu skaber 
afsæt for Eccos eget udviklingsarbejde. My 
Shoe er fuld af overraskelser og borger for en 
kolossal kreativitet, som nu æltes ind i Eccos 
eget lange seje træk til fordel for stadig bedre 
sko. Og nok så vigtig: Ecco får kontakt til 
potentielle nye medarbejdere. Kort og godt: 
Samarbejdet skaber innovation og grundlag 
for rekruttering. 

Designskolen Kolding har på sin side fået 
adgang til en meget stor vidensbank. For de 
studerende er det f.eks. uvurderligt, at en af 
Eccos mest rutinerede skomagere har tilbragt 
mange timer på skolen for at undervise dem i 
den svære kunst at sy en sko. Hertil kommer, 
at de studerende lærer en virksomheds brand 
og kultur at kende og smager de betingelser, 
som venter dem efter kandidatuddannelsen. 
Endelig: Jo flere designspecialiseringer (f.eks. 
inden for sko), Designskolen Kolding kan 
tilbyde, jo nemmere bliver det at tiltrække de 
mest talentfulde designstuderende, hvilket 
er alfa og omega for til stadighed at udvikle 
uddannelsens kvalitet.  

Ud over fælles uddannelsesforløb indebæ-
rer parnerskabsaftalen også, at Designskolen 
står for to længerevarende designfaglige 
udviklingsarbejder, hvor enten skolens egne 
undervisere eller udefrakommende designere 
får mulighed for at gå i dybden med en pro-
blemstilling, som Ecco ønsker analyseret. Lige-
ledes er der aftalt fælles udstillinger, konferen-
cer, praktikforløb og evt. erhvervs-ph.d.  Der er 
også her tale om aktiviteter, som udvider både 
uddannelsens og Eccos vidensgrundlag. 

Måske vigtigst: Det lange strategiske sam-
arbejde betyder, at skole og virksomhed efter-
hånden lærer hinanden så godt at kende, at vi 
nu naturligt bruger hinanden som sparrings-
partnere i det daglige, f.eks. når en ny design-
opgave skal løses eller en studerende mangler 
et sted, hvor en idé kan afprøves.   

Tillad os således på det varmeste at opfor-
dre andre virksomheder og uddannelser til 
at arbejde sammen. Ikke mindst på design-
området er vi sikre på, at der er rigtig meget at 
hente. Danmark er kendt for sit unikke design. 
Det kan vi blive endnu dygtigere til at udnytte. 
Og udvikle.  B

 Sko og design
går sammen

Fordel. Partnerskab mellem 
virksomhed og design-
uddannelse er en god idé.

Af Dieter Kasprzaks, CEO, Ecco
og Elsebeth Gerner Nielsen, 
rektor, Designskolen Kolding

I det prestigefyldte og karrieremæssige hurlumhej lurer faren for at gå ned med stress. Modelfoto: Esben Salling

REDIGERET AF BJARNE RIIS JØRGENSEN. LAYOUT: DILAN TAMAC/ BUSINESS /04. BERLINGSKE  /  2.SEKTION  /  TIRSDAG 14.06.2011


