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KUNSTEN
AT VOKSE
Hvad skal der til for at vokse? Mange danske
virksomheder stagnerer, når de har nået en vis størrelse.
Måske sætter en mæthed ind, måske mangler stifteren
selvindsigt nok til at overdrage næste fase til en anden,
måske mangler der penge, måske de evner og den erfaring,
der skal til. Og måske mangler respekten og forståelsen
for nødvendigheden af de vilde tænkere, de skæve
personligheder i virksomheder, som er besværlige, men
helt uundværlige, fordi de kan noget særligt.
Normal + Lakrids + Joe & The Juice

Tidligere Venstre-minister Tommy Ahlers,
der også er kendt fra TV-programmet ‘Løvens
Hule’, mener, at vi skal blive bedre til at
acceptere fejl og lære af dem, hvis vi vil blive
bedre.
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Jeg har efterhånden gennem mine samtaler og virksomhedsbesøg fået
en god idé om, hvilke forhindringer virksomhederne støder på, når de vil
vokse. Kapital er ifølge de mennesker, jeg taler med, stadig et problem for
mange, men trods alt mindre, end det har været, og markedet er blevet mere
modent. Det er også et område, som der er politisk opmærksomhed på.
Arbejdskraft er et andet problem, som ejere, stiftere og investorer bringer
op igen og igen. Virksomhederne har brug for kvalificerede ansatte, og selv
om vi har mange i Danmark, har vi brug for flere. Klyngerne er en hjælp,
fordi de med deres høje faglige miljø og mange muligheder gør det lettere
at tiltrække dygtige mennesker – også til områder uden for hovedstaden.
Og fordi de arbejder sammen med universiteterne, er de også med til at
uddanne flere kvalificerede.
Så langt, så godt.
Men jeg er undervejs stødt på nogle andre væksthæmmere, som er sværere
at definere. Den ene er skaleringstalent, altså evnen til at gøre en virksomhed større med den hastighed, som vores digitale tidsalder kræver. Før i
tiden kunne man lade en virksomhed vokse stille og roligt, efterhånden
som kundekredsen voksede. I dag er mange af virksomhederne baseret på
digital teknologi, og den er let at efterligne for konkurrenter. Så kan du ikke
selv hurtigt gøre dig så stor, at konkurrenterne ikke har en chance, bliver
du overhalet af andre, som ser den gode idé og kan udnytte den.
Skaleringstalent handler især om den kommercielle side. Om at strømline de kommercielle processer og dermed transformere virksomheden
fra at være produktfokuseret til at tænke på kunder og markeder. Vi er i
Danmark virkelig gode til produkter. Vi er gode til at få ideer, og vi er gode
til at forvandle dem til produkter af høj kvalitet. Men vi er ikke særligt
gode til at få virksomheder til at vokse. Det kræver noget særligt. Når
udenlandske investorer overtager en virksomhed, så er det som regel
produktet, de køber. Så sætter de deres egne kommercielle specialister
ind og tager virksomheden til næste trin. De dygtige kommercielle teams
får derimod ofte lov til at være, men dem mangler vi i Danmark. Hvorfor
har vi dem ikke?
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Debatten om Danmark bliver ofte til en
‘København mod provinsen’-krig, men det
er en falsk modsætning, og virksomhederne
uden for hovedstaden kan godt vokse, når
de får de rigtige rammer.

For ikke så længe siden mødtes jeg med Venstres Tommy Ahlers. Bortset
fra at han har været minister, så er han måske bedst kendt fra ‘Løvens
Hule’. Vi mødtes på Christiansborg, jeg i jakkesæt og snøresko, Tommy i
jakkesæt og træsko. Ikke for at tækkes de jyske partimedlemmer, som jeg
prøvede at drille ham med, men fordi han havde været i trampolinland
med børnene og brækket begge storetæer.
Tommy er en gammel ven fra min tid i McKinsey, og jeg husker ham fra
dengang som en skæv profil. Han var typen, der kunne knokle i fire år
på en gård for så at købe en computer, da han var 15 år. Vi har været
venner siden McKinsey-tiden, og Tommy er stadig en anderledes type og
skiller sig ud på Christiansborgs gange. Det er svært helt at sige hvorfor – altså bortset fra træskoene. Måske er det noget med energien. Og
fornemmelsen af, at det for ham ikke er det afgørende mål at sidde her.
Han er iværksætter; han kunne så meget andet, men lige nu er det altså
Christiansborg, det gælder. Og samtalen i hans kontor, hvor jeg har fået
tildelt en lille time af hans tid, men ender med at bruge mere, handler
blandt andet om netop skaleringstalentet.
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Farvel til den blege kældernørd
“Der er meget, der er anderledes nu, end da jeg startede op. Vi har fået en
anden type iværksættere. De er superambitiøse, nu har de en baggrund,
hvor de er uddannede og kan tænke det igennem, planlægge og eksekvere,”
siger Tommy.
“Og nok så vigtigt: De bliver ved. De giver ikke op. Men de mangler den
kommercielle skaleringserfaring. Meget få danskere har prøvet at tage en
start-up fra en omsætning på 10 millioner kroner til 500 millioner kroner,”
tilføjer han.
Det er derfor, at fyrtårne som Netcompany og 3Shape er så vigtige. Fordi vækstrejsen giver erfaring til nogle mennesker, som har prøvet at være med hele
vejen, og som derfor også kan lære fra sig. Vi har brug for mange flere af dem.
Tommy understreger, hvor vigtigt det er, at vi får de gode eksempler frem.
Men også at vi tør fortælle om alle de fejl, der er blevet begået undervejs.
Når medierne dækker erhvervssucceserne, kommer det tit til at fremstå,
som om alt kørte efter planen, men det gør det jo sjældent. Mange af de
store virksomheder, som Tommy og jeg har mødt, har flere gange været
tæt på at måtte lukke, fordi en beslutning viste sig at være mindre hensigtsmæssig, eller fordi der skete noget i samfundet, som man ikke kunne
have forudset. Det er også en del af skaleringstalentet at kunne rejse sig
op igen, når man er faldet.
“Her er der heldigvis kommet større forståelse for, at man ikke er en fiasko, hvis man begår en fejl eller må lukke en virksomhed. Og her skal vi på
Christiansborg så også være bedre til ikke at kræve perfekthed og kontrol
i alle detaljer. Der bliver begået fejl, og vi kan og skal ikke lovgive os ud af
dem alle sammen,” siger Tommy.
Han og jeg taler om samfundskontrakten. Selv om der til daglig er politiske
stridigheder og holmgange på Borgen, er der også en bred opbakning til
velfærdssamfundet. Det er få politikere, der drømmer om at demontere
det og erstatte det med en ren kapitalistisk model, hvor enhver må sørge
for sig selv på bedste beskub. Og der er, fornemmer jeg, også langt ud på
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24%

af de danske start-ups må
opgive efter to år.
Efter fem år har 45% opgivet.
Kilde: FSR - danske revisorer

den danske venstrefløj en forståelse for, at virksomhederne bidrager og
skal have rammer, der gør det muligt at vokse.
Jeg tager afsked med Tommy og går ned gennem Christiansborgs fornemme gange. Det, jeg tager med mig fra Tommy, er, at vi som samfund skal
skabe og give plads til det her drive, ambitionen om at skabe noget stort,
at blive ved, at turde. Det er noget af det, kapitalismen kan bruges til.
Men det må aldrig blive på bekostning af det fælles gode, på bekostning
af omsorgen for mennesker, miljø og klima. Tommy sagde lidt i sjov, at
den gode model ville være at tage det bedste fra to ekstremer: 1880’ernes
andelstankegang og 1980’ernes kapitalisme. Det er, synes jeg, en skarp
måde at se det på. Fællesskab og ambition i balance. Men ambitionerne
har vi brug for sammen med talentet og pengene, der skal få virksomhederne til at vokse.

Hvor finder vi skaleringstalentet?
Thomas Krogh Jensen fra Copenhagen Fintech var inde på noget af det samme, da jeg mødtes med ham. De kommercielle skaleringstalenter mangler
i en grad, så danske fintech-virksomheder er nødt til at hente dem i andre
lande, blandt andet Storbritannien og Sverige.
“Vi har ikke mange personer, som har erfaringen i at tage virksomheder
globalt. Vi må lukke manglen med talenter udefra, og det er helt fint, men
det er en global udfordring. Det taler man om mange steder fra Singapore
til Israel, så der er rift om talenterne.”
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Og det er jo ikke, fordi vi ikke kan det i Danmark. Hvis vi kigger på Bestseller,
Jysk og Carlsberg for bare at nævne nogle, så har vi jo mennesker, som kan
rykke en virksomhed op i næste liga. Vi har brug for at få deres viden ind
i start-up-miljøet, og vi har brug for, at miljøet indser nødvendigheden af,
at de skal kunne forstærke den kommercielle side. Hvis nogle af de erfarne
kommercielle ledere fra dansk erhvervsliv ville gå ind i start-up-miljøet,
kunne det blive en gevinst for alle parter. Copenhagen Fintech arbejder for
eksempel med mentorprogrammer, hvor de store og erfarne hjælper de
små og nystartede. Det giver de små uvurderlig hjælp. Og det giver de store
en indsigt i de nye ideer og tanker, som blomstrer blandt iværksætterne, og
som de ellers ville have svært ved at få adgang til.
Vækstfonden har analyseret, om der er fællestræk for de virksomheder,
som klarer sig godt, og som vokser. Det er der.
Ifølge Vækstfonden er der først og fremmest to typer virksomheder, som vokser. Den ene er den digitale, som hurtigt når fra ’zero til hero’. Unity er et godt
eksempel – her tog det bare 12 år at ramme over 1.000 ansatte og en omsætning på 700 mio. kroner. Den anden type er gamle virksomheder, som tager
det lange, seje træk. Linak, som blandt andet laver højdejustering til senge,
hæve-sænke-borde osv., har for så vidt brugt over 100 år på at nå samme
størrelse som Unity. Det er ikke for at sige, at Linak har gjort det dårligt –
tværtimod har virksomheden udnyttet ny teknologi og gjort det fremragende og virkelig forstået at udnytte en tendens – men for at understrege den
tidligere pointe om, at de digitale virksomheder er nødt til at have fart på.
Der er imidlertid også eksempler på virksomheder, som i bund og grund er
helt traditionelle og alligevel vokser hurtigt. Normal-kæden, som sælger alt fra
hundefoder til øjenskygge, er på få år vokset til en omsætning på over to mia. kroner.
Jeg tager vandflyveren fra Langelinje til Aarhus Havn på 45 minutter. Ikke
den billigste måde, men klart den mest effektive. Da jeg fortalte mine to døtre, at jeg skulle mødes med Normal, var de begejstrede, som skulle jeg møde
en rockstjerne. På en eller anden måde formår Normal på trods af den enkle
indretning af butikkerne at være et tilløbsstykke for mange typer af kunder.
Her er unge piger som mine døtre på jagt efter makeup, unge par, som sparer
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penge på husholdningsbudgettet ved at købe for eksempel rengøringsmidler
her, og her er ældre, som har god tid til at gå rundt mellem hylderne for at finde
tilbud. Det er unikt i en tid, hvor en stor del af den type produkter rykker online, men Normal giver mange forskellige mennesker lyst til at gå på opdagelse.
Normal har måske 300 varer, som kan findes andre steder, men de har
3.000 varer, som kun findes her, og det er en af årsagerne til, at kunderne
kommer tilbage.
Det begyndte med to butikker. Ikke så længe efter var der seks. I efteråret
2014 kom Bestsellers Anders Holch-Povlsen med. Nu har de åbnet 80 butikker i Norge og 35 i Sverige. Fem i Holland. Og 2019 var året, hvor de åbnede
tre butikker i Frankrig i Paris. I alt åbnede Normal 89 nye butikker i 2019.
Det er første gang, jeg har mødt en dansk kæde, der kan åbne fysiske forretninger hurtigere end Joe & The Juice.
Normal har skaleringstalentet. Virksomheden har forstået at rulle en
forsyningskæde ud, som hurtigt kan geares til nye butikker. Tyskland
og Storbritannien holder Normal sig fra – der er markedet domineret af
discount. Trods vokseværket har Normal formået at bevare iværksættermentaliteten. Torben Mouritsen, som står i spidsen for kæden, hader
manualer. Han hader udvalg. Til gengæld stoler han på medarbejderne og
giver dem frihed til at træffe beslutninger.

Normal
• Grundlagt 2012
• 600+ ansatte
• Hovedkvarter:
Skanderborg
• Kendt for billige
dagligvarer inden for
blandt andet kosmetik.

Torben er en rigtig købmand med baggrund i Dansk Supermarked. Han startede
WUPTI.COM, som han senere var med til
at sælge, hvorefter han begyndte på bestyrelsesarbejde, “men det kedede mig ad
Pommern til,” som han siger, og derfor
startede han Normal sammen med vennen
Bo Kristensen, som han kendte tilbage fra
dagene i Dansk Supermarked.
Torbens personlige engagement og entusiasme og forståelse for detailhandlen er

Aarhus vokser hurtigt.
Her er det et blik over havnen med
domkirken i baggrunden fra den
nye bydel Aarhus Ø.
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en del af hemmeligheden bag Normals succes. Men der er en anden faktor,
som er vigtig. Anders Holch-Povlsens investering i kæden har sikret den
det, man kalder en ‘evergreen investor’, altså en investor, som er der for
netop det lange, seje træk. Det betyder, at Normal kan koncentrere sig
om at drive og udvide forretningen i stedet for at skulle jagte kapital eller
tilfredsstille en kapitalfonds ønske om hurtig profit.
Man kan altså godt vokse, selv om man er en gammel og ærværdig virksomhed, som Linak, og man kan med gammeldags, men fremsynet købmandskab få en ny detailkæde til at vokse hurtigt. I disse tider, hvor vi har
en tilbøjelighed til at dyrke de hurtigtvoksende digitale iværksættere, er
det vigtigt at slå fast.
Men uanset om man er digital eller analog, er den kritiske fase i udviklingen
af virksomheden springet fra cirka 50-100 medarbejdere til næste niveau,
hvor der er flere end 250. I denne fase skal de fleste danske virksomheder internationalisere, det vil sige, at de er nødt til at brede sig uden for Danmarks
grænser, og det betyder, at de skal have nye kompetencer. De skal modnes.
Det er i denne her kritiske fase, at vi mister mange virksomheder. Enten fordi
de ikke formår at tage springet, eller fordi de bliver opkøbt.
Vi har set, at nogle af de mest succesfulde flytter til udlandet. Andre når
aldrig at blive store. Kun cirka en tredjedel af danske iværksættervirksomheder eksisterer efter fem år. I Sverige er det dobbelt så mange. De kan virkelig noget med at tage start-ups hele vejen, bare tænk på Spotify, Klarna og
iZettle, som alle er svenske unicorns med hovedkontorer i Stockholm. Det
betyder, at der er talent, som har prøvet at være med hele vejen fra start-up
til stor og nu kan hjælpe andre start-ups eller selv begynde forfra med nye.
I den kritiske fase er der brug for skaleringstalent og dansk, tålmodig
kapital. Skaleringstalent, fordi det at vokse i udlandet og drive en virksomhed med større kompleksitet – flere medarbejdere, forskellige love
og kulturer i forskellige lande, differentiering af produkter osv. – uden at
miste hastighed og drive er en disciplin i sig selv; at kunne vokse med høj
fart uden at miste kontrol. Og kapital skal der til, fordi der skal investeres
i medarbejdere, markedsføring og arbejdskapital.
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Talentet til at skalere og kapitalen til at gøre det er ofte lettere at finde
i udlandet. Det skal vi lave om på. Vi skal udvikle skaleringstalent her i
Danmark eller sikre os, at Danmark er et nemt og attraktivt land for udenlandsk skaleringstalent at rejse til og blive i.
Hvis skaleringstalent og kapital er til rådighed i Danmark, har vi fjernet
to af de vigtigste årsager til, at virksomheder forlader Danmark. Hvis vi
samtidig er dygtige til at skabe klyngesamarbejder inden for vores vigtigste
industrier, sikrer vi, at virksomhederne kan udvikle sig i et miljø, hvor der
efterhånden også vil være erfaring med at skalere op.
Men det var fællestrækkene bag succeserne vi kom fra. De er ifølge Vækstfondens undersøgelser:
• Unikt produkt og/eller koncept: Fælles for alle virksomhederne er, at
de har været i besiddelse af et unikt produkt og/eller koncept. Virksomhederne har også været dygtige til at holde fokus på deres kerneforretning
gennem vækstforløbet.
• Tæt kunderelation: Virksomhederne har alle været i tæt dialog med
kunderne og forstået at tilpasse forretningen/produkterne i forhold til
kundernes behov.
• Held: For flere af virksomhederne har det været heldige omstændigheder,
der har gjort, at de har været i stand til at vokse.
• Ejer med selvindsigt: Ejere/stiftere har udvist stor selvindsigt i forhold
til at vurdere, hvornår de ikke længere har kunnet stå i spidsen, eller der
har været behov for at få nye mennesker med andre kompetencer ind i
virksomheden. De har også kunnet trække sig tilbage i tide, ligesom de
har kunnet spille en stor rolle i forhold til at bære virksomhedens kultur
videre, selv om den er vokset hurtigt.
• Tid/tålmodighed: Fælles for alle virksomhederne er, at det har taget tid og
tålmodighed at nå til, hvor de er i dag, også selv om nogle er vokset hurtigt.
• Løbende indtjening: Fælles for alle virksomhederne er, at de har haft en
løbende indtjening, siden de blev etableret – en del som følge af familieovertagelse af virksomheden.
• Finansiering: Generelt har virksomhederne haft tilstrækkelig adgang til
den kapital, de havde brug for til at vokse.
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Mange af faktorerne er ikke så overraskende, og personligt er jeg ikke
overrasket over at se held på listen. For selvfølgelig skal man også være
heldig. Eller i hvert fald ikke uheldig. Til gengæld har heldet det med at
arbejde for den, der har forberedt sig godt.

At holde fast og blive ved
Vedholdenhed er også vigtigt, som jeg talte med Tommy Ahlers om. Indtil
1976 havde Linak bare syv medarbejdere. Så udviklede Linaks dengang nye
ejer, Bent Jensen, den løftemekanisme og kontrollen til den, som virksomheden er kendt for i dag. Den skabte han for at hjælpe en studiekammerat,
som sad i kørestol efter en ulykke. I dag har Linak over 2.000 ansatte.
Eller man kan se på skaberne af ‘Angry Birds’, spillet, som blev en global
succes. Det var selskabets 52. spil – de første 51 blev aldrig rigtig til noget.
Stort set alle, jeg har talt med, har fortalt om perioder, hvor det var lige
ved at gå galt, eller hvor det faktisk gik galt, og hvor vedholdenheden var
afgørende for at komme gennem kriserne.
I løbet af mit besøg hos Normal siger Torben noget, som jeg efterhånden
har hørt mange gange i mine samtaler med virksomhedsledere. Der er en
skyggeside til den danske lighed: Vi bliver hurtigt tilfredse.
“Danmark er et fantastisk samfund, hvor de fleste som udgangspunkt ikke
mangler noget. Bagsiden af det er, at vi nogen gange mangler følelsen af, at
det haster, og at det er vigtigt,” siger han. “Der er flere og flere gode ideer,
men der er for få, der kommer over rampen. I Danmark skal vi stimulere og
understøtte vovemodet mere. Gør det nu bare.”
Som sagt hører jeg det samme fra andre. ‘BMW-syndromet’, som André fra
Netcompany kaldte det. Når stifteren af en virksomhed når et vist punkt og
har tjent penge nok til, at han eller hun kan stille en dyr bil i garagen og har
et godt hus osv., så falder trangen til at vokse yderligere. Det er sympatisk.
Vi er sjældent drevet af grådighed i Danmark.
Men måske kunne vi godt gøre mere for at holde engagementet i live. Som en del
af samfundskontrakten. Med store evner følger et stort ansvar, som Spiderman
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ville have sagt, og det er jo fint nok, at man personligt er tilfreds og har skabt
et komfortabelt liv for sig selv, men hvad med at skabe noget mere for andre?
Der er også en risiko for, at virksomheden på sigt visner, hvis ledelsen bare
stiller sig tilfreds. Tais fra 3Shape var inde på det:
“Hemmeligheden i en vækstvirksomhed er, at alle skal udvikle sig hele
tiden. Det, du lavede sidste år, skal du nok ikke lave i år. I en profitabel
industri har du altid konkurrenter.”
3Shape har en vindermentalitet. Det er helt afgørende for både at kunne
få succes og derefter vokse.

Den rigtige rolle til stifteren
På flyet tilbage fra Aarhus tænker jeg videre over, hvad der karakteriserer de
virksomheder, som forstår at vokse. For mig at se er punktet omkring ejernes
selvindsigt virkelig afgørende. For mange iværksættere er virksomheden resultatet af en drøm. Den er ikke bare en virksomhed, den er et livsværk. Det viser
Vækstfondens analyse også. Det primære mål er ikke nødvendigvis at tjene penge eller at vokse sig stor. Det er at se virksomheden blive til virkelighed. Ejerne
er mere end bare forretningsfolk; de er ildsjæle, som virkelig brænder for deres
virksomhed. Nogle gange har de svært ved at erkende, at deres entusiasme ikke
er nok. Hvis virksomheden skal blive større, kræver det en anden type leder.
Jeg kender det fra Lakrids by Bülow, hvor jeg har været bestyrelsesformand
siden 2016. Johan Bülow gik i gang med sin produktion af luksuslakrids
i den lille, men livlige by Svaneke på Bornholm tilbage i 2007. Knap 10 år
senere solgte han aktiemajoriteten til den svenske kapitalfond Valedo, og
det var her, jeg blev formand i det, der i dag hedder Lakrids by Bülow, og
som sælger til hele verden.
I gamle dage – og det vil i vores verden sige for 10-20 år siden – ville en
kapitalfond i Europa måske have kørt stifteren ud uden nåde. I dag er
vi heldigvis blevet klogere. Lakrids ER Johan Bülow, og det er hans ånd,
initiativ og evne til at udvikle og stille sig i front for forretningen, som
virksomheden lever af. Derfor er Johan en uundværlig del af Lakrids, nu
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« Når man som iværksætter kommer
op i en vis størrelse, er der nogle gange
brug for nogle andre kompetencer hos
topdirektøren. Det skal man erkende
over for sig selv og overveje, hvor man
selv bidrager bedst. »
Johan Bülow, stifter af Lakrids

som ansvarlig for produktudviklingen og kreativ direktør. Johan havde
selvindsigt og indså, at det ikke var som administrerende direktør for en
stor virksomhed, at han ville have sin styrke og drivkraft.
“Når man som iværksætter kommer op i en vis størrelse, er der nogle gange
brug for nogle andre kompetencer hos topdirektøren. Det skal man erkende over for sig selv og overveje, hvor man selv bidrager bedst,” siger Johan.
Med til selvindsigten hører altså, at man ved, hvornår man skal lade andre
træde til som leder. Det er ikke nogen nem erkendelse, og som nævnt er
kapitalfondene og andre investorer ikke altid lige gode til at respektere
stifternes utrættelige engagement i virksomheden og den betydning, de
har haft for kulturen og for forbindelsen til kunder og samarbejdspartnere.
Det ender ikke sjældent med, at en meget lovende virksomhed bliver tømt
for den sjæl og kvalitet, som gjorde den til en succes.
Jeg talte med Mikkel Hippe-Bruun om netop denne problemstilling.
Mikkel var med til at stifte Tradeshift, én af Danmarks mest succesfulde
fintech-virksomheder, og vi mødes på deres danske kontor ved Rundetaarn.
”Man skal være ydmyg. Man skal hyre folk, der er bedre end én selv. Man
skal som founder være klar til at træde til side.”
Mikkel siger det med en imponerende selvfølgelighed, men indrømmer
samtidig, at det har været hårdt til tider at erkende, at man ikke er den
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Johan Bülow, grundlægger, og Fredrik
Nilsson, direktør, har defineret en klar
rollefordeling.

bedste til jobbet længere. Til gengæld er det helt unikt, at de tre oprindelige
grundlæggere stadig er en del af det øverste ledelsesteam i en virksomhed,
som i februar 2020 blev værdisat til over 13 milliarder kroner.
”Vi bevarer noget kulturelt, en slags ’founders mentality’. Det, ved jeg,
betyder noget for medarbejderne,” siger Mikkel.
Det får mig igen til at tænke på den model, som vi har skabt med Lakrids,
hvor Johan stadig har en vigtig rolle, som passer både ham og virksomheden
godt, og hvor han kan koncentrere sig om det, han elsker, nemlig udviklingsarbejdet. Lakrids har udviklet sig fra at være en dansk virksomhed med
luksuslakrids, man kunne købe i den lokale vinhandel, til at være et internationalt varemærke. Virksomheden har egne butikker i hele Skandinavien,
Tyskland og sågar Dubai. En stor del af salget foregår online direkte til kunderne gennem et community, hvor folk dyrker alt, der har med lakrids at gøre.
Den omstilling kræver selvfølgelig et andet lederskab, og det var Johan selv,
som fandt en ny administrerende direktør i Fredrik Nilsson, som havde
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haft en imponerende karriere i Nestlé. Fredrik havde været verden rundt
i Nestlé-systemet. Samtidig var muligheden for at blive CEO i Lakrids en
kæmpe personlig mulighed, som han tog. Et alternativ til endnu flere år
i et stort bureaukratisk system. Det viste sig at være en god idé. Ikke kun
har han gjort det fantastisk for Lakrids, men han har også formået at give
Johan den plads, som en grundlægger skal have, og som giver mening, når
man opbygger en virksomhed, hvor grundlæggerens navn i bogstaveligste
forstand står på skiltet over døren.

De nødvendige skøre
Og så er der en egenskab, som Vækstfonden ikke nævner direkte, men som
jeg ikke desto mindre er overbevist om vigtigheden af: de skøre, skæve
eksistenser i en virksomhed. Eller ‘The Crazy Ones’, som den amerikanske
iværksætter, investor og forfatter Peter Thiel kalder dem. Verden er fuld af
konsulenter, revisorer og folk, der kan finde ud af at optimere forretningen.
Men de, der for alvor skaber forretningen, er the crazy ones.
Peter Thiel har skabt en model med to akser. På den vandrette akse har vi
den traditionelle tænkning: globalisering, uddannelse, best practice, mål,
effektivisering osv. På den lodrette akse har vi ny teknologi, kreativitet, nye
opfindelser og det, der med et efterhånden lidt slidt ord hedder disruption –
at nye teknologier skaber så meget forstyrrelse, at der opstår et nyt marked,
eller et eksisterende marked ændrer sig markant. Tænk for eksempel på nye
digitale banker, som ikke har filialer, men udelukkende eksisterer online. Det
gør dem billigere end de traditionelle banker, som derfor er nødt til at overveje, hvordan de skal blive ved med at have en eksistensberettigelse fremover.
Og hvad de kan tilbyde, hvis kunderne fortsat skal betale gebyrer til dem.
Det er på den lodrette akse, at det unikke produkt eller koncept, som
Vækstfonden nævner som første betingelse, skabes. Det er også her, at
virksomhedens crazy ones typisk befinder sig.
Udfordringen i en organisation, særligt når den har nået en vis alder og størrelse, er, at 99 pct. af virksomheden tænker langs den vandrette akse, altså
helt traditionelt. Den næste udfordring er, at den ene procent, som tænker
helt anderledes, sjældent ligner de mennesker, der leder virksomheden.
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23.000

virksomheder skal gennem
ejer- eller generationsskifte
inden 2025.
Kilde: Vækstfonden

Da jeg selv begyndte som leder, var jeg ofte fristet til at hyre folk, der lignede mig selv. Det er en ubevidst forkærlighed for ligesindede, som langt
de fleste ledere har. Hvor ville det være nemt med lutter unge, skarpe fyre,
der kunne lave PowerPoint og Excel, og som kunne stille sig op og præsentere en perfekt analyse uden overlap eller huller på et møde. Men jeg
indså hurtigt, at det ville dræbe kreativitet og fremdrift i virksomheden
at ansætte kloner af mig selv.
De fleste, der leder virksomheder, har en klassisk businessbaggrund fra
CBS eller universitetet. De er revisorer, jurister, konsulenter. Sandheden
er bare, at det, der gør forskellen mellem at skabe en god virksomhed og
en fantastisk virksomhed, er, at man har forstået at udpege og anerkende
det talent, der ligger hos den ene procent lodret tænkende og tage deres
kreativitet og ideer og kanalisere det ind i noget, der for alvor kan få virksomheden til at vokse.
En del af det at få virksomheden til at gro er faktisk at lade være med at
lade sig provokere af the crazy ones og i stedet tage dem helt ind i det
maskinrum, hvor man udvikler forretningen. De skal muligvis ikke være
med til alle ledelsesmøder. Nogle gange skal møderne bare være effektive,
og nogle af the crazy ones dræner mere, end de leverer i den type situationer. De mister ofte selv energi i møder. Men når det er sagt, skal vi hylde
de skæve og sende et signal internt i organisationen om, at ideerne skal
frem, og vi skal passe godt på dem, der får ideerne.

110 | SAMFUNDSKONTRAKTEN

Jeg har oplevet det talrige gange gennem min karriere. I Bang & Olufsen
havde vi akustikere ansat. De var rasende dygtige og ekstremt specialiserede, men de kunne være krævende at arbejde sammen med. De havde deres
egne ideer og meninger om, hvad de ville bruge tid på, og de kunne finde
på at rejse sig op og gå midt i et møde. Men der var ingen tvivl om, at noget
af det, der gjorde Bang & Olufsen helt specielt, var kvaliteten af vores lyd
og vores evne til at optimere lyden i folks helt almindelige hverdagsrum.
Jeg oplevede dem igen på min tur til Struer – lydnørderne, der inviterede
mig ind i det allerhelligste, hvor lyden i produkterne bliver prøvet af under
optimale forhold. Deres glæde over det perfekte. Det er de mennesker, der
giver kunderne gåsehud.
Det var det samme med designerne. Konceptudviklerne i Bang & Olufsen
var nogle af dem, der var sværest at lede. De kunne blive fortørnede, hvis
man kritiserede noget af det, de foreslog eller gjorde. Men de er samtidig
en forudsætning for, at Bang & Olufsen overhovedet kan eksistere. Når jeg
følte mig stresset hos Triumph under finanskrisen, kunne jeg finde på at
slå en tur omkring fabrikken. En samtale med en ingeniør, der forklarede,
hvordan man kunne forbedre en bestemt proces på samlebåndet eller
forbedre en brændstofindsprøjtning, var bedre end en halv times yoga.
Vigtigheden af de skæve og skøre, de anderledes, kan ikke overvurderes.
Hos Joe & The Juice har grundlæggeren, Kaspar Basse, som jeg har arbejdet tæt sammen med de seneste fem år, altid haft modet til at udfordre
de gængse måder at tænke retail på: “Det handler ikke om produktet. Det
handler ikke om kunderne. Det handler om medarbejderne. Hvis vores
‘juicers’ er stolte og kan se en mening med at stå bag disken og lave juice
og sandwiches, så gør de sig umage. Når vi samtidig leverer den optimale
kombination af sundhed, smag og atmosfære, leder det til noget unikt og
attraktivt.” Overbevisningen kommer til udtryk i internationale karrieremuligheder for ‘juicerne’ og investeringer i videreudvikling og kultur, som
normalt kun er store globale koncerner forundt.
Mange af de store profiler i Silicon Valley tilhører den her gruppe. Engang
sad jeg til middag ved siden af Elon Musk, der er direktør for rumfartsselskabet SpaceX og bilproducenten Tesla. Det første kvarter sad han genert
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og svarede høfligt med korte sætninger. Så spurgte jeg ham om batteriteknologi og bæredygtig transport, og så talte han nonstop med en passion
og overbevisning, der på det tydeligste viste mig, hvorfor han har fået så
mange tilhængere. Man skal finde det, der trigger folk, og sørge for at få det
ind i forretningen. Vi skal give plads til dem, der tænker anderledes og skørt.
Inden for erhvervslivet er vi ikke så vilde med stjernerne. I andre dele af
samfundet elsker vi rockstjernerne, stjernearkitekten, mesterkokken,
sportsidolet. Vi accepterer, at nogle af dem tjener svimlende, og vi fejrer,
at de er idoler, som tiltrækker de unge og skaber en kæmpe ambition hos
hele Danmark. Vi har meget få af den slags mennesker i erhvervslivet. Det
bedste eksempel i nyere tid er vel Jysks nu desværre afdøde Lars Larsen. Jo
mere velhavende han blev, desto mere i øjenhøjde var han. Han brugte sig
selv, også i reklamer. Først efter hans død er det blevet klart, hvor mange
penge han donerede til velgørende formål. Det var ikke for at blive populær,
men fordi han syntes, det var det rigtige at gøre.
Mads Nipper fra Grundfos har noget af det. Da han præsenterede virksomhedens klimastrategi for nylig, sagde han til Berlingske, at ”var vi
børsnoterede, ville jeg blive fyret på gråt papir.” Han gør, hvad han gør, for
klimaets skyld. Fordi det er det rigtige at gøre. Også selv om det ud fra en
helt traditionel virksomhedsbetragtning kan virke skørt.
På min tur hjem fra vandflyverens landingsbane på vandet ved Langelinje
gennem endnu en sen vinterregnbyge tænker jeg igen over ambitionen,
balancen mellem trangen til at gøre det godt og måske bedre end alle
andre og virkelig ønske at skabe noget stort og så samtidig at arbejde for
fællesskabet. Kan vi i Danmark fintune den balance, har vi et godt udgangspunkt. Men vi kan jo ikke ignorere, at Danmark er et lille land, der indgår i
et globalt system. Jeg beslutter mig for at se på nogle af de lande, som minder om Danmark, i hvert fald i størrelse. Inspiration udefra er altid godt.

SAMFUNDSKONTRAKTEN

EN DANMARKSREJSE PÅ JAGT EFTER FREMTIDEN
Tue Mantoni, tidligere direktør i Bang & Olufsen og Triumph Motorcycles,
tager i ‘Samfundskontrakten’ Danmark rundt for at finde svaret på, hvordan
vi skaber et stærkere Danmark, hvor samspillet mellem velfærd og velstand
får de bedste betingelser.
Undervejs fortæller han om sine egne erfaringer, om Danmarks rolle
internationalt og om pligten til at give et bedre Danmark videre til næste
generation. En opgave, der ikke er blevet mindre vigtig med en corona-krise,
der demonstrerer, hvor gensidigt afhængige erhvervsliv og samfund er.

« Vi har brug for en bred debat i samfundet, hvor vi ikke
tager hele det velfungerende danske samfund for givet,
og hvor vi kan diskutere samfundskontrakten og sørge
for, at den også bliver brugt til at skabe noget nyt. »
- Tommy Ahlers, iværksætter, tidligere uddannelses- og forskningsminister

« Faktisk burde de rigeste være dem, der er allergladest
for samfundet, for det er samfundet, der har gjort det
muligt for dem at blive rige. »
- Tor Nørretranders, forfatter

« Vi skal kombinere kapitalismens styrker med en
samfundskontrakt, der sikrer, at vi sætter noget i værk,
der gavner samfundet, ikke blot os selv. »
- Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, Siemens og A.P. Møller – Mærsk
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