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 – og ræk ud efter dem 

Forretningsudvikling er en af de vigtigste forudsætnin-
ger for en virksomheds udvikling og overlevelse. Og sam-
tidig et af de vanskeligste områder, fordi det at udvikle 
en forretning kræver nye perspektiver på veletablerede 
rutiner, organisationer og grundforståelser. Forretnings-
udvikling kræver, at man ser nye muligheder og rækker 
ud efter dem. Derfor hedder dette magasin Re-ach. 
Opdelingen af ordet understreger, hvad forretningsud-
vikling også er: At man genbesøger opgaveløsninger og 
overvejer at gøre tingene på en ny måde. 

Du eller din virksomhed står måske over for en konkret 
udfordring. Det kan være optimerings-, vækst- eller 
udviklingsmuligheder, I ved, er der, men som er udfor-
drende at håndtere. Magasinets mål er at inspirere til 
forretnings udvikling ved at fokusere på det faglige 
håndværk og personerne bag projekterne samt idéerne 
og mulighederne i vores samfund og ikke mindst de 
resultater og forandringer, der skabes i det krydsfelt.

Samme mål har den fleksible efteruddannelse Master  
of Business Development, MBD. Masteruddannel-
sen på Copenhagen Business School, CBS, er for dig, 
der gerne vil forene din egen kompetenceudvikling 
med udviklingen af virksomhedens forretnings-
områder. På CBS sker det på baggrund af forsk-
ningsbaseret undervisning, der inddrager dine og 
andre deltageres erfaringer og problemstillinger  
fra dagligdagen på jeres arbejdsplads. 

Du flytter ikke noget, hvis du selv står stille. Og derfor giver 
MBD dig de kompetencer, der skal til for at få øje på nye 
muligheder og rykke ved det eksisterende, så udviklingen  
skaber forretning. Uanset hvilken branche du arbejder 
indenfor. Fleksibiliteten i uddannelsens opbygning giver 
dig samtidig mulighed for at balancere arbejdsliv, pri-
vatliv og studieliv.

MBD-uddannelsen favner forretningsudviklingens for-
skellige grene: strategi- og markedsudvikling, digita-
lisering, den personlige udvikling, eksekveringsdelen, 
kreative processer samt den økonomiske analyse og 
operations. Forretnings udvikling er også evnen til at 
skifte mellem forskellige måder at anskue konkre-
te problemstillinger på. Eksempelvis ved vi, at både 
struktur og plads til autonomi er afgørende parametre 
for en virksomheds evne til at udvikle sin forretning. 
Strukturen sikrer en samlet plan at arbejde efter, mens 
autonomien skaber forudsætningerne for, at værdifulde 
løsninger kan opstå. De forskellige tilgange inspirerer 
Re-ach også til ved at beskrive de personer, der ser 
mulighederne og rækker ud efter dem. 

God fornøjelse. 
 
Med venlig hilsen Sof Thrane,  
professor og studieleder på MBD
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Alt skal ikke være en 
succes for i sidste ende 
at blive afgørende for 
strategien

Hvad har en Post-It®-seddel og eventyret 
om den grimme ælling tilfælles? Det giver 
”Museum of Strategic Projects” på CBS sit bud 
på med en udstilling om strategiske projekter 
fra forskellige virksomheder.
 
I en montre sidder en gul ælling på en stabel 
Post-It®-sedler som en illustration af et projekt 
i slutningen af 1960’erne hos virksomheden 
3M. Her arbejdede man på at fremstille en 
meget stærk lim til rumfartsindustrien. Det 
lykkedes ikke. Ud af projektet kom en meget 
svag lim, som ikke blev brugt. Ikke før en 
medarbejder flere år senere fik en idé. Han  
var også korsanger og manglede et produkt  
til at markere sider i sin salmebog, og sådan 
blev 3M producent af sedlen, der kan sættes 
fast på alt og nemt fjernes igen, og som derfor  
er blevet et af de bedst sælgende kontor-
produkter, forklarer Carsten Lund Pedersen. 
Han er postdoc ved Institut for Strategi og 
Innovation på CBS og den ene af to initiativ-
tagere til museet.

”Med udstillingen vil vi gerne diskutere, hvor - 
dan projekter afgør en virksomheds strategi  
– uanset om de er en succes eller en fej l-
tagelse. Et projekt kan være en grim ælling i én 
kontekst og en smuk svane i en anden, og der 
er meget læring i denne forståelse,” siger han.

”Alt skal ikke være planlagt og en succes 
for i sidste ende at være afgørende for ens 
strategi,” supplerer hans kollega Thomas 
Ritter, professor ved Institut for Strategi og 
Innovation.

Projekter tydeliggør strategien
På CBS forsker og underviser Carsten Lund 
Pedersen og Thomas Ritter sammen i 
forretningsudvikling, og museet bygger på 
deres forståelse af strategi som en portefølje  
af projekter.

”Hvis man spørger en virksomhed om, hvilke 
projekter de arbejder med, får man et billede 
af deres strategi. Hvis man blot spørger til 

”Museum of Strategic Projects” samler eksempler på projekter, 

som ikke alle var en succes fra begyndelsen, men som endte med 

at blive strategisk vigtige. Nogle på en højst overraskende måde. 

Museet skal prikke til vores måde at tænke strategiudvikling på, 

for hvad skal der til, før en strategi fungerer?

Tekst: Anne Katrine Gottfred Jensen
Foto: Theis Bothmann

0
7



deres strategi, kan svaret være meget luftigt. 
Det er vigtigt at forstå strategi som en levende 
portefølje af projekter for at sikre de fornødne 
ressourcer i organisationen, og for at finde 
ud af, om der er et fit mellem projekterne, 
eller om de konkurrerer med hinanden,” siger 
Carsten Lund Pedersen og tilføjer: 

”Hvis man ikke kan sige, hvilke projekter der 
er en del af strategien, har man ikke en reel 
strategi, men måske bare en plan.” 

Ifølge Thomas Ritter kan et projektfokus løse 
en potentiel diskrepans imellem en ledelses-
beslutning og medarbejdernes opfattelse af 
virksomhedens strategi.

”En medarbejder siger: ’Jeg forstår ikke, 
hvorfor ledelsen har meldt ud, at vi skal den 
ene vej, og alligevel bruger man ti millioner 
kroner på at gå den anden vej.’ Men det kan 
give god mening, hvis man har et projektsyn, 
for så er der plads til projekter, som peger 
mod innovation og fornyelse, og samtidig 
kan organisationen investere i at fremtidssikre 
det eksisterende. En virksomhed er mere 
kompleks, end én agenda kan dække over, 
og projektporteføljen gør strategien mere 
rummelig og praksisnær.”

Carsten Lund Pedersen giver et bud på, 
hvordan man sikrer, at en organisation ikke 
arbejder i mange forskellige retninger: 

”Der skal være plads til, at medarbejdere 
kan tage initiativ ved at eksperimentere med 
et hobbyprojekt, som kan udvikle sig til et 
essentielt projekt. De organisationer, der er 
dygtige til at få alignment og autonomi til at 
interagere, formår at holde fokus 80 procent af 
tiden, og så åbner de op for, at medarbejderne 
20 procent af tiden kan eksperimentere.”

Under radaren
Thomas Ritter fremhæver en favorit fra 
museet: En afdeling i en ukendt virksomhed 

bad finansafdelingen om penge til en skorsten. 
En ansat i finansafdelingen undrede sig dog 
over, hvorfor man kun ville have en skorsten. Så 
han fløj ud til produktionsenheden, og her blev 
han overrasket: Der stod en helt ny fabrik med 
alt inventar. Produktionsenheden havde købt 
enkeltdele og bygget alt under radaren. Men 
skorstenen kunne de ikke skære over i mindre 
bidder, og derfor måtte de ansøge om penge.

”Det nye anlæg blev en stor succes. Og alle 
var enige om, at hvis enheden havde bedt 
om penge til udviklingen ad den formelle vej, 
var idéen blevet dræbt i businessplaner og 
udvalgsmøder. Enheden løb en stor risiko 
og er et tydeligt eksempel på det, vi kalder 
projektentusiaster: Personer, der kæmper 
for deres projekter ’against all odds’,” siger 
Thomas Ritter.

I en anden montre i udstillingen har sherif- 
dukken WOODY™ fra Toy Story® bagbundet 
Anders And® for at illustrere historien om en 
ansat hos DISNEY®, der blev afskediget, fordi 
han stod fast på, at digital animation ville være 
fremtiden. I stedet arbejdede han videre med 
projektet i en ny virksomhed, der endte med 
at blive til, hvad vi i dag kender som PIXAR®. 
Sidenhen opkøbte DISNEY® virksomheden  
og gjorde den fyrede medarbejder til chef.

”Det blev en dyr måde at købe en projekt-
entusiast tilbage på og viser, hvad der kan 
ske, hvis man ikke giver medarbejderne plads. 
Omvendt var forløbet også positivt for DISNEY® 
– de løb ikke en risiko og slog først til, da idéen 
var afprøvet,” siger Carsten Lund Pedersen.

Obduktionen
Museets udstilling beskriver desuden 
redskaber til strategiudviklingen, for eksempel 
psykologen Gary Kleins ”Project PreMortem”. 

”’Post mortem’ er en obduktion. Forslaget 
er, at man i stedet laver en ’pre mortem’ – en 
rapport inden projektet er dødt. Virksomheder 

skal spørge: ’Hvis vores projekt er dødt om 
tre år som en kæmpe fiasko, hvad vil årsagen 
så være?’ Det er en god metode til at sætte 
tankerne i gang,” siger Thomas Ritter.

Det er helt bevidst, at museet også fokuserer på 
projekter, der ikke var en succes fra start til slut.

”Museet skal blandt andet gerne være ligesom 
en havarikommission, hvor vi skaber en 
for ståelse for, hvad der er gået galt, og hvad  
vi kan lære,” siger Carsten Lund Pedersen. 

”Vi lærer mest af fejlene, men er mest motive-
ret af succeser. Derfor er museet en blanding 
af begge dele for at give rig mulighed for 
refleksioner om strategi,” siger Thomas Ritter.

    Om museet 
Alle kan besøge en del af ”Museum of 
Strategic Projects”, der er udstillet på  
CBS – 3. sal i Kilen, Kilevej 14 A/B,  
2000 Frederiksberg.

”Hvis man ikke kan sige, 
hvilke projekter der er en 
del af strategien, har man 
ikke en reel strategi, men 
måske bare en plan.” 

CARSTEN LUND PEDERSEN   
POSTDOC, INSTITUT FOR STRATEGI OG INNOVATION
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Danske virksomheder har bæredyg

tighed højt på dagsordenen – og det 

uanset, hvilken branche de kommer 

fra. En af de virksomheder, som er i 

gang med at dreje sin forretning ind  

på den grønne sti, er den globale tank

stationskæde Circle K. De vil være en 

del af fremtidens løsninger – i stedet 

for en del af problemet. 

Bæredygtighedsdagsordenen har vundet 
indpas i det danske erhvervsliv: Flere og flere 
danske virksomheder placerer bæredygtighed 
øverst på agendaen og sætter strategiske  
mål for, hvordan de vil skabe en positiv for- 
andring. Det fortæller Steen Vallentin, der er 
lektor på CBS og akademisk co-director på 
CBS Sustainability, et center for bæredygtig 
forskning på CBS: 

”Den bæredygtige udvikling har været under-
vejs de sidste 20 år i det danske erhvervsliv. 
Hvor der tidligere var en tendens til, at virk- 
somhederne ikke ville sætte barren for højt 
af frygt for ikke at kunne indfri deres mål, 
fremlægger de nu ambitiøse mål, melder sig 
ind i debatten og vil være en del af løsningen 

på verdens udfordringer. Ånden er ude af 
flasken,” siger Steen Vallentin og uddyber, at 
det ikke mindst skyldes, at der er en ekstrem 
offentlig bevågenhed på området: 

”Vi har klimaaktivister som Greta Thunberg, 
der tiltrækker opmærksomhed. Der barsles 
med en klimalov, som skal forpligte virksom-
hederne på ændringer. Vi har verdensmålene.  
Og så bliver vores børn undervist i bære-
dygtighed og klima i skolen. Det er svært 
at komme udenom. Også hvis man er 
virksomhed.”

Ifølge Steen Vallentin er den bæredygtige 
forretningstænkning ikke forbeholdt nogle 
bestemte brancher, og der er ingen grænser 
for, hvem der lader bæredygtighed og klima 
stå som overskrift i strategien:  

”Vi ser det hos virksomheder som Novo 
Nordisk, Carlsberg og Mærsk, men også i 
f.eks. landbrugssektoren og blandt virksom-
heder som Danish Crown, som jo ikke tidligere 
er blevet forbundet med bæredygtighed eller 
klimahensyn. Men man lykkes jo kun, hvis 
man rent faktisk sætter handling bag ordene.” 

En af de virksomheder, der ikke traditionelt 
er blevet forbundet med bæredygtighed, 
men som nu har taget bæredygtighed ind i 
sin strategiske målsætning, er den globale 
convenience- og brændstofleverandør Circle 
K, der også har aktiviteter i Danmark og står 
for en femtedel af Danmarks samlede olie-
forbrug til transport, industri og opvarmning. 

Virksomheden har en ambition om at blive en 
del af løsningen på verdens udfordringer inden 
for klima og bæredygtighed – i stedet for at 
være en del af problemet. 

”Transport har haft og har en enorm betydning 
for det moderne samfund, fordi det er det, der 
forbinder mennesker. Men transportbranchen 
er også en del af problemet, idet den står for 
30 procent af den samlede CO2-udledning. 
Derfor har vi en forpligtelse til at tage et ansvar 
og drive vores forretning i en mere bæredygtig 
retning. Det mener vi selv, og det mener vores 
kunder også,” fortæller Mette Uglebjerg, der er 
CEO i Circle K Danmark. 

Bæredygtigt brændstof i hanerne 
Arbejdet med bæredygtighed har indflydelse 
på flere lag i Circle K’s forretning. Ikke mindst 
i forhold til det brændstof, der løber ud af 
hanerne på tankstationerne. Circle K vil nemlig 
være med til at indføre en ny type brændstof 
i Danmark særligt målrettet den tunge trans-
port, altså transportmidler som lastbiler, fly og 
skibe. Det betyder et farvel til den sorte benzin 
og diesel, som ellers har udgjort fundamentet i 
virksomhedens forretning. 

”Vi tror meget på, at elbiler bliver en stor del af 
fremtidens privattransport. Men en meget stor 
del af CO2-udledningen kommer fra den tunge 
transport, som mange år ude i fremtiden vil være 
afhængig af flydende brændstoffer, fordi batteri- 
teknologien, som skal bruges til elbiler, ikke 
kan drive de tunge transportmidler over lange 
afstande,” siger Mette Uglebjerg og fortsætter: 

Tekst: Marie Louise Plenborg 
Foto: Rikke Mønster

Når sort 
skiftes ud 
med grøn: 
Circle K vil 
også være 
bæredygtige 
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”For at løse udfordringerne med den tunge 
transport tror vi på, at Electrofuels, der er 
en form for flydende el, er en vigtig del af 
løsningen. Den opstår i kombinationen mellem 
CO2 og brint. Det gode ved Electrofuels er, at 
man med få tilpasninger kan bruge det i den 
eksisterende bilpark, og så er den CO2-neutral. 
Og den brændstoftype vil vi gerne have 
udbredt i hele branchen. Teknologien er der, 
nu arbejder vi på at få politikerne og samfun-
det med ombord.”

Circle K kan dog ikke udvikle brændstoftypen. 
Men virksomheden kan være med til at bane 
vejen for den og tilbyde den til kunderne, siger 
Mette Uglebjerg. Derfor har de indgået et 
partnerskab med blandt andre en energivirk-
somhed i Hobro, som har taget de første skridt 
til at producere Electrofuels. 

Ifølge Steen Vallentin er samarbejde essentielt 
– for Circle K kan ikke klare omstillingen alene: 

”Det er klart, at innovationen af bæredygtig 
brændstof skal ske et andet sted end hos 
Circle K. Og de får også kun succes i en bære-
dygtig sammenhæng, hvis de indfaser nye 
brændstofformer, som alle aktører kan sælge. 
For ellers løser det jo ikke problemerne. Og det 

skal være brændstof, som mange forbrugere 
kan bruge,” siger Steen Vallentin.  

Når opfattelsen skal ændres 
Arbejdet med at blive mere bæredygtige og 
blive anerkendt som en legitim og førende 
spiller inden for energidagsordenen er dog ikke 
uden udfordringer, erkender Mette Uglebjerg. 

”Der er ingen tvivl om, at kunderne forbinder 
os med fortidens tankstation. Og vi har stadig 
et stykke vej for at ændre den perception, før 
vi kan blive forbundet med en virksomhed, der 
er med helt fremme, når fremtidens energiløs-
ninger skal udvikles. Men vi arbejder ihærdigt 
på det – blandt andet ved at uddanne udvalgte 
sælgere, der går ud i erhvervsmarkedet, så de 
kan være eksperter i morgendagens brændstof 
og tage den dialog med vores erhvervskun-
der,” siger hun.
 
Steen Vallentin forstår godt, hvis Circle K 
oplever ekstra udfordringer med at bevæge sig 
ind på den grønne sti: 

”For mange er brun eller sort energi selve 
essensen af problemet. Så når Circle K siger, at 
de gerne vil være en førende spiller inden for at 
udvikle energiløsninger, kan man jo godt være 

bange for, at det er som at sætte ulven til at 
vogte får. Men faktum er jo, at vi er afhængige 
af brændstof, og derfor kan man jo ikke bare 
bede dem om at slukke for hanerne. Det 
handler mere om at tænke, at der skal indfases 
noget nyt,” siger Steen Vallentin.  

Omstillingen er enorm – udbyttet givende 
Hvor brændstof er det ene ben i Circle K’s 
kerneforretning, er convenience det andet. 
Og Circle K arbejder også på at blive mere 
bæredygtig i den del af forretningen. 

”Vi er helt med på, at vi som branche ikke er 
kendt for at servere frisk og bæredygtig mad. 
Men vi arbejder på at blive en bæredygtig 
forretning hele vejen rundt, og her vil vi også 
trække convenience i en mere bæredygtig 
retning. Det indebærer blandt andet, at vi 
serverer dansk kød i vores burgere, at vi har 
fairtradeprodukter, og helt ned til at vi skal 
have bæredygtige låg på vores kaffekopper,” 
siger Mette Uglebjerg. 

Hun tror på, at Circle K er inde på den rette 
bane, og at deres forretning kan overleve 
skiftet mod en grønnere fremtid. Det kræver 
hårdt arbejde, og at alle led i organisationen 

bakker op om visionen og rejsen, siger  
Mette Uglebjerg: 

”Det kræver jo en enorm omstilling i hele 
organisationen, når man vil lave en gennem-
gribende ændring i en mere bæredygtig 
retning. Både på strategisk niveau og nede i 
den daglige drift i butikkerne. Alle skal være 
med på rejsen, hvis det her skal lykkes. Vi har 
en overordnet strategisk plan, og her arbejder 
vi løbende på at få bærdygtighed stærkere 
forankret i den.”

Hvor lang tid det tager at omstille sig til at 
være en grøn virksomhed, mener Mette 
Uglebjerg ikke, at man kan svare entydigt på.

”Vi skal hele tiden udvikle os og arbejde i en 
mere bæredygtig retning. Og nogle indsatser 
tager længere tid at komme i mål med end 
andre. Men nu og her er der ingen tvivl om, 
at det betyder meget for virksomheden og for 
os, der arbejder i den, at vi er med til at påvirke 
bæredygtighedsdagsordenen i vores branche. 
Det er jeg personligt megastolt af,” siger hun. 

”Det kræver jo en 
enorm omstilling i  
hele organisationen, 
når man vil lave en 
gennemgribende 
ændring i en mere 
bæredygtig retning.”

METTE UGLEBJERG   
CEO I CIRCLE K DANMARK 
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Hvorfor har vi brug for at fokusere på 

en ny form for dannelse i en tid, hvor 

arbejdsmarked, klima og hele måden, 

vi forstår verden på, er i konstant for

andring? Hvorfor må vi ikke bare ønske 

os, at tingene fortsætter, som “de 

plejer”? Og hvorfor er det vigtigere at 

være nysgerrig end vidende? Direktør 

for Nationalmuseet, Rane Willerslev, 

har ingen lette svar. Men han har til 

gengæld masser af håb for fremtidens 

kulturliv og arbejdsmarked, så længe 

vi er flere, der tør ranke ryggen, åbne 

sindet og være imødekommende over 

for forandringer. For de kommer – hvad 

enten vi vil dem eller ej. 

Rane Willerslev var hele Danmarks vilde 
eventyrer. Indtil han forandrede sit liv for at 
blive leder af Nationalmuseet i 2017. Var det 
en stor forandring eller en naturlig udvikling for 
antropologen med den udtalte frihedstrang? 

“Det var en nødvendighed. Jeg mener ganske 
enkelt, at jeg kan lede Nationalmuseet bedre. 
Det er hårdt og svært, og jeg mener bestemt 
ikke, det er et job for alle. De dårlige ledere er 
ikke dårlige mennesker. Men den bedste leder 
har både en faglig forståelse for institutionen, 
han skal lede, samtidig med at han kan løfte 
sig over sine personlige fordomme,” siger 
direktøren og fortsætter: 

“Nationalmuseet skal være en søjle i dansker-
nes bevidsthed. Det er en opgave, jeg føler 
mig kaldet til. Jeg vil ikke være leder for at 
være leder. Det er ikke magten, der driver, og 
jeg kunne aldrig være den rigtige direktør for 
Stryhns Leverpostej.”

Så hvordan går professoren i antropologi og 
vildmarksjægeren så til sin lederrolle, hvis det 
er det faglige kald der driver ham? 

“Min egen ledelsesstil er egalitær og inddra-
gende. Og det er bestemt ikke den letteste 
måde at lede på. Hvis jeg vil lave en reform, 
kan jeg ikke trække en idé ned over hovedet 

Nysgerrighed er 
endnu vigtigere 
end faglighed 

Tekst: Sine Gerstenberg 
Foto: Lasse Bech Martinussen 
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“MIN EGEN LEDELSESSTIL ER EGALITÆR OG 
INDDRAGENDE. OG DET ER BESTEMT IKKE DEN 
LETTESTE MÅDE AT LEDE PÅ. HVIS JEG VIL LAVE 
EN REFORM, KAN JEG IKKE TRÆKKE EN IDÉ NED 
OVER HOVEDET PÅ FOLK.”

RANE WILLERSLEV   
DIREKTØR FOR NATIONALMUSEET

”Men den kollega, der ikke 
vil være med til at løfte en 
ny strategi eller ikke har 
forstået, at forandring  
er et grundvilkår i vores 
samfund, er ikke en kollega. 
Han eller hun er dødvægt.”

RANE WILLERSLEV   
DIREKTØR FOR NATIONALMUSEET

på folk. Jeg skal inddrage min bestyrelse, 
mellemledere, ansatte og fagforeninger først 
og høre alle deres kritiske indspil. Og når jeg 
så har lavet en strategi, skal jeg hele møllen 
igennem igen.” 

Derfor har Rane Willerslev også haft sin egen 
og de ansattes konkrete forandring og udvik-
ling for øje, siden han satte sig i direktørstolen 
på Nationalmuseet.  

“Vi har allerede kørt et internt kursus, hvor alle 
lederne lærte at lave en konkret businessplan. 
Det sætter tingene i perspektiv, når vi ikke bare 
skal forholde os til vores egne interesser og 
fagområder, men når alle også forholder sig til 
de større mål og benspænd såsom udgifter  
og besøgstal.” 

Lyder det som en optimeringsøvelse eller 
excelarkslogik? Tag ikke fejl. Rane Willerslev, 
der i foråret 2019 udgav bogen “Rygrad  
og Rummelighed – Et oplæg til et mere 
modigt dannelsesbegreb”, går gerne forrest 
for at vise, hvordan forandring og dannelse, 
ledelsesstruktur og medarbejderautonomi ikke 
er modsætningsfyldte begreber, men derimod 
gensidigt afhængige størrelser, der brugt 
rigtigt kan føre til arbejdsglæde, produktivitet 
og penge på bundlinjen.

Vi har brug for et nyt dannelsesbegreb
Der er ingen uldne statements eller politisk 
korrekte overvejelser, der bliver luftet som 
overraskende sandheder eller gajolfilosofi. 
Rane Willerslev vil gerne udfordres. Det har 
været drivkraften hele hans liv, og derfor 
er det oplagt at starte med at udfordre ham 
med overskriften på hans seneste bog. For 
er hele begrebet “dannelse” ikke bare blevet 

elitens nye buzzword, efter at vi har talt om 
”disruption” og ”fake news”? 

“Går du få år tilbage, så var dannelse jo sådan 
en dogmatisk og støvet størrelse, som ingen 
ville læne sig op ad. Men jo, det er nok blevet 
et buzzword. Og det ser jeg faktisk som noget 
ekstremt positivt,” siger Rane Willerslev. 

Museumsdirektøren mener nemlig, at det er, 
når vi genopliver dannelse som et afgørende 
kulturprojekt, at vi får skabt en afgørende 
modvægt i en økonomifokuseret tid, hvor alle 
kulturbærende institutioner – inklusive museer 
og universiteter – bliver målt og vejet på 
produktivitet og økonomiske mål. 

“Problemet med den traditionelle opfattelse 
af begrebet dannelse er, at det ekskluderer 
en stor gruppe mennesker intuitivt. Der er en 
kæmpe gruppe mennesker, der føler, at de ikke 
er en del af den dannede klike, og at dannelsen 
er svær at tilegne sig, eller en viden du fødes 
til,” siger Rane Willerslev og fortsætter: 

“Der er derfor et stort behov for, at vi gentæn-
ker dannelsesbegrebet. Og her er mit bud, at 
det skal bestå af to kerneelementer. Det ene er 
rygrad. Du skal vide, hvad du kommer af, din 
historie og arven. Det er den fordybelse, der er 
ved at gå tabt. Det andet element er rummelig-
hed. Det er det element, der skal destabilisere 
rygraden. Der er så mange teorier og idéer, 
som vi i dag har gjort til en del af vores kanon, 
men som var vilde, overraskende og stødte på 
masser af modstand, da de blev introduceret. 
Bare tænk på Darwin og evolutionsteorien, der 
destabiliserede et helt verdensbillede. Vi skal 
være langt mere åbne over for den destabilise-
ring, der følger med ny viden. Hvis dannelse 

kun handler om udenadslære og at recitere de 
rigtige digte, og du aldrig lader dig udfordre, 
så bliver det kejserens nye klæder.”

Den etablerede elite har en 
legitimitetsudfordring
Rane Willerslev taler ikke bare som den tid-
ligere professor i antropologi med en ph.d. fra 
Cambridge, der vil have flere mennesker til at 
besøge sit eget museum. Han taler også som 
den dreng, der ikke besøgte Nationa lmuseet, 
fordi hans forældre ikke mente, at der var 
vigtig barnelærdom at hente der. Forældrene 
var venstreorienterede intellektuelle, og de 
anskuede museet som en “manifestation af 
et lidt afdanket, borgerligt dannelsesbegreb”, 
fortæller Rane Willerslev. 

Det var Rane Willerslevs mormor, som var 
fabriksarbejder og datter af en enlig mor, der 
forstod barnebarnets fascination af stedet, og 
som tog ham med weekend efter weekend. 
For det kræver hverken en akademisk uddan-
nelse eller en studenterhue at værdsætte vores 
rige kulturarv.

Men hvis kulturkampen i 1970’erne handlede 
om politisk dogmatik, og hvis den for ti år 
siden handlede om smagsdommeri og at 
skabe en kulturel facitliste i form af en ”kanon”, 
hvad handler kulturkampen så om i dag? 

“Den handler om, at der i de vestlige 
demokratier er kommet en afgrundsdyb 
modsætning mellem folk og elite, ’pøblen’ 
og ’de veluddannede’. Trump er blevet hele 
symbolet på den polarisering, vi oplever. 
Vi står i en situation, hvor den etablerede 
kulturmagt bliver udfordret af en kæmpe 
gruppe mennesker. Eliten er desværre 
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forfaldet til en farlig reaktion, som kan slås hen 
med en ’de er idioter-reaktion’,” siger Rane 
Willerslev bekymret. 

“Der er en bred befolkningsgruppe, der er 
utilfreds og ønsker, at systemet ændrer sig, 
fordi det ikke varetager de udfordringer, 
nutidens individer står overfor. Eliten orienterer 
sig i alt for høj grad mod det 20. århundredes 
problemer, og de tror, at de kan finde svarene 
der. Men de glemmer, at der er sket radikale 
ændringer i forhold til vor tids klima, vold-
somme migration og store sociale ulighed.” 
 
Det er ikke første gang, at vi ser en stor værdi-
kamp udspille sig. Men hvor de stridende parter 
under den industrielle revolution kæmpede om 
fordelingen af goder, ressourcer og privilegier, 
handler kampen i dag under digitaliseringens 
revolution om åndelig legitimitet, ifølge Rane 
Willerslev:  

“Den etablerede elite står med en legitimitets-
udfordring. Klassekampen var en kamp om 
ressourcer. I dag er der ikke en middelklasse, 

der sulter og dør. Det er derimod hele deres 
verdenssyn, som ikke bliver imødekommet,” 
mener Rane Willerslev. 

Og han erkender, at vor tids algoritmestyrede 
nyhedsstrøm udgør et kæmpe problem, 
fordi vi ofte kun bliver bekræftet i vores egne 
forudindtagede opfattelser og holdninger, når 
vi vil søge ny viden og indsigt. Så hvordan 
undgår vi kulturelle ekkokamre?

“Utilfredshedens stemmer har fået en ny plads 
på den kulturelle dagsorden, fordi internettet 
har ændret på præmisserne for deling af 
nyheder, og det har ført til eksperternes fald. 
Tidligere var det forbeholdt de få at definere 
sandheden. I dag er sandheden liberaliseret  
og demokratiseret på godt og ondt,” siger 
Rane Willerslev og fortsætter:

”Men det er jo her, at de store kulturinstitu-
tioners ansvar kommer ind. De kan udfordre 
holdninger ved at udfordre forskellene mellem 
det elitære og det folkelige.” 

Og direktøren er selv gået forrest, når det 
handler om at sætte handling bag ordene. Han 
lægger gerne ansigt og skuldre til en regulær 
shitstorm for at leve op til sit eget dannelses-
kodeks. Derfor var det også helt oplagt at 
sige ja, da Jim Lyngvild, den autodidakte 
vikinge-aficionado, stildebattør og provokatør, 
tilbød sin assistance til Nationalmuseets store 
vikingeudstilling, “Meet the Vikings”. 

“Jim Lyngvild er ikke fagperson. Han er 
entusiast. Derfor forstår han den folkelige 
dimension, som en publikumsmagnet også 
skal have. Selvfølgelig kan hans tilgang til 
udstillingen ikke stå alene, men når hans 
vildskab bliver parret med tre eksperters 
faglighed, så skaber du altså en oplevelse,  
der ræsonnerer med langt flere mennesker.  
Vi har aldrig haft så store besøgstal på en 
enkelt udstilling, der samtidig kostede så  
få penge at sætte op.”

Forandring er den moderne verdens 
grundvilkår 
Rane Willerslev frygter ikke selv forandringer. 
En shitstorm er en lille pris at betale i et 
arbejdsliv, hvor han gerne rejser til Uganda 
for at bedrive feltarbejde, næsten dør af sult 
og kulde i Sibirien eller blot prøver kræfter 
med elitens uskrevne regler på et universitet i 
Cambridge. Det er ikke den angstprovokerende 
forandring, han frygter, men tværtimod en 
dræbende kultur af monotoni og bureaukrati. 

Så hvad hvis han kunne udfordre status quo ét 
andet sted i samfundet. Hvor ville det så være? 

“Den offentlige sektor. Uden at tøve. Den 
måde, den offentlige sektor bliver drevet på i 
dag med kontrol, topstyring og management-
regime, ser jeg som den største trussel mod 
vores velfærdssamfund. Lige nu bygger hele 
den offentlige sektor på, at de ansatte skal føle 
et ’kald’ til at være sygeplejersker eller lærere. 
For det er hverken løn, status eller jobsikkerhed, 
der kan trække,” siger Rane Willerslev og 
fortsætter:  

“Langt de fleste vil gerne udleve deres drøm, 
hvis de kan få lov til det frem for at dokumen-
tere og registrere tid.” 

Vi skal opsøge det ukendte
Men er det ikke forståeligt, hvis flere og flere 
danskere kan føle en vis lede ved konstant at 
få at vide, at “forandringen kommer”? At vi 
bare kan vente os, for klima, menneskesyn og 
arbejdsmarkedet, som vi kender det, er helt 
anderledes om ganske få år? 

“Jeg benægter ikke, at forandring kan være 
hårdt. Det er faktisk noget af det, jeg diskuterer 
meget med Svend Brinkmann [professor i 
psykologi, forfatter og debattør, red.], når han 
konsekvent vælger at tager nejhatten på. For 
du kan sagtens sige, at du vil stå fast og ikke 
rykke dig, når det er en metarefleksion, du gør 
dig som professor. Men den kollega, der ikke 
vil være med til at løfte en ny strategi eller ikke 
har forstået, at forandring er et grundvilkår i 
vores samfund, er ikke en kollega. Han eller 
hun er dødvægt.” 

Nationalmuseumsdirektøren mener, at den 
store angst for forandring ikke er opstået ud 
af en modvilje mod ændringer, men fordi 
forandringsprocessen med digitaliseringen 
af vores samfund har speedet processen så 
meget op, at vores hjerner ikke kan følge med. 

“Vi skal ikke vende tilbage til, at museer er 
døde steder med montrer og stilhed. Og vi 
skal holde op med hele tiden at føle, at vi bare 
kan modtage ydelser fra velfærdsstaten. Vi 
skal derimod se, hvordan vi kan støtte op om 

vores velfærdsstat, være med til at udvikle den 
og give tilbage til den.” 

Rane Willerslev rækker også uden for National-
museets rammer for at finde allierede, der  
vil hjælpe med at få den vilde forandring ind  
i dannelsens strukturerede rammer. 

Men hvilken type medarbejder ville museums-
direktøren selv hive frem i bunken af ansøg- 
ninger. Mener han, at nysgerrighed er vigtigere 
end faglighed? 

“Ja, for pokker! Faglighed kræver, at du 
mestrer et område, men faglighed kan også 
gøre dig dogmatisk og algoritmetænkende. 
Nysgerrighed driver dig mod det, som du ikke 
forstår. Jeg vil til enhver tid foretrække at have 
kolleger, der ikke er færdige med at opsøge 
det ukendte. Og som hellere vil spørge om 
tilladelse end tilgivelse.”

“JEG KIGGER ALDRIG 
PÅ KARAKTERER OG 
EKSAMENSBEVISER, 

NÅR NOGEN SØGER 
JOB HOS MIG. JEG 

KIGGER PÅ ERFARING 
OG NYSGERRIGHED.” 

RANE WILLERSLEV   
DIREKTØR FOR  

NATIONALMUSEET
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Den gode idé kan opstå på et hav af 

forskellige måder, for hjerner og tanke

mønstre er forskellige, og det samme  

er vores måder at se nye muligheder  

og få idéer på.   

 

I denne serie fortæller tre forskellige 

profiler, hvad de gør, når de får en god 

idé – og hvordan de videreudvikler den. 

Men de fortæller ikke bare. De giver os 

et sneek peek ind i deres allerhelligste 

idéapparat; deres notesbøger. Stedet, 

hvor idéerne sommetider begynder, 

formes og sluttes.
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Hvad gør du, når du får en god idé – og 
hvordan adskiller det sig i forhold til 
dine kolleger?
Når jeg får en god idé, så skriver jeg den 
ned. Dels for ikke at glemme den, men 
også fordi en god idé i situationen ikke 
altid er en permanent god idé. Gode 
idéer har godt af at modnes lidt og blive 
sammenlignet med andre gode idéer. Det 
handler om prioritering af de gode idéer. 
Modsat min kolleger sværger jeg ikke til 
iPads og iPhones, men papir. Der er noget 
særligt ved at skrive noget ned i hånden. 
Papirnotesbogen er nok gammeldags, men 
den virker i al slags vejr og løber aldrig  
tør for strøm. Og så er den svær at hacke! 

Hvordan bruger du din notesbog i 
videreudviklingen af en god idé? 
Jeg katalogiserer idéerne – f.eks. mine valg-
kampsidéer, og jeg kigger på dem løbende. 
Når jeg får en ny idé, ser jeg på de gamle 
og overvejer, hvor gode de er. Jeg bruger 
også notesbogen som et supplement til min 
hukommelse – i en travl hverdag glemmer 
man. Jeg må dog også indrømme, at jeg 
tidligere på offentlige møder og til foredrag 
har truet tilhørerne med, at hvis de ikke 
lytter, så kommer de i “skatteministerens 
sorte bog”. Og det er der ikke mange, der vil. 
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Hvad gør I, når I får en god idé?
Vi prøver altid at brainstorme idéen med 
hinanden, og vi tester, om idéen sætter 
gang i noget hos den anden. Vi taler, 
skitserer og finder underbyggende billeder, 
der kan visualisere idéen. 

Ofte laver vi også associationsrejser, hvor 
vi undersøger, om idéen føder andre idéer. 
Vi lader en idé leve meget længe, før vi 
kaster den i skraldespanden. Der skal 
være mulighed for at hakke, tegne, male 
og klippe, og der skal være tid til at lede 
efter det rigtige formsprog for at fremkalde 
visionen bag idéen. Vi tænder generelt på 
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at løse de svære og indviklede idéer, men 
hvis idéen går helt i hårdknude, parkerer vi 
den som regel. 

Hvordan bruger I jeres notesbog i 
videreudviklingen af en god idé? 
Vi bruger vores notesbog som kommuni-
kationsredskab, hvilket vil sige, at vi tegner 
og fortæller i den. Tegningerne bruger 
vi til at fortælle det, der kan være svært 

at formulere med ord. Og så bruger vi 
også notesbogen til at arkivere specifikke 
projekter. 

Ofte tegner vi i forskellige formater, som 
så ender i vores notesbog. F.eks. er denne 
notesbog til et projekt, vi løser til balletten 
Sylfiden, der opsættes på Det Kongelige 
Teater i 2020.
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Hvad gør du, når du får en god idé? 
Nogle gange får man bare en idé, og andre 
gange prøver man at få en god idé. Men 
det er stort set altid sådan, at når jeg skal 
have en god idé eller får et brief fra en 
kunde, så sætter jeg mig ned med min 
skitsebog og prøver at undersøge, hvilke 
retninger idéen eller briefet kan gå i. Og 
der går jeg sådan set bare i gang med at 
lave skitser med det samme. De kan både 
bestå af tegninger, udklip og ord. 

Det er ikke altid, jeg kan bruge mine 
skitser til noget med det samme. Men 
idet at tanker, research og idéer har været 
igennem mine hænder, sker der noget. 
Jeg husker det hele bedre, og min hjerne 
arbejder videre med det – også når jeg ikke 
sidder med skitsebogen.

Hvordan bruger du din notesbog i 
videreudviklingen af en god idé?
Bogen er en forlængelse af min hjerne og 
hukommelse, og den er et sted, hvor jeg 
kan lege og teste. Når jeg skal videreud-
vikle en idé eller et koncept, så bruger jeg 
bogen til at undersøge, om noget fungerer. 

Det er i skitsebogen, at idéen er størst, og 
alt er muligt. Og det er der noget smukt 
ved. Senere begynder man så at skære 
retninger fra for at gøre idéen mere skarp. 
Men de retninger, man skærer fra, bliver i 
bogen. Og man kan altid gå tilbage til dem 
og måske bruge dem i andre idéer eller 
projekter.

KENNM
U

N
K

M
ed

g
ru

n
d

læ
g

g
er af virkso

m
h

ed
en

 E
n

 

H
em

m
elig

 K
lu

b
, d

er arb
ejd

er m
ed

 o
g

 

u
d

vikler leg
 so

m
 en

 ku
n

stfo
rm

. K
en

n
 

M
u

n
k er u

d
d

an
n

et g
rafi

sk d
esig

n
er.

2
7



Innovation 
kræver 
kollaboration 

Tekst: Sine Gerstenberg 
Foto: Cecilie Bach 

Novozymes har ansat en filosof, der 

skal udfordre virksomhedens etable

rede forretningsverden. Det gør han  

ud fra én kontroversiel tanke: Det er 

ikke længere muligt at bedrive ’busi

ness as usual’, hvis en virksomhed  

skal være relevant – ikke bare om  

50 år, men allerede om fem år. Frem

tidens problemer, opgaver og krav  

kan kun adresseres, forstås og løses, 

hvis vi redefinerer måden, vi forsker 

på, og er åbne over for modstand. Det 

handler om kollaboration. Filosoffen 

har været en af de ledende kræfter  

bag Novozymes’ digitale platform 

HelloScience, der skal forbinde 

mennesker og skabe kollaborative 

innovationer med omverdenen. 

Alfred Birkegaard Hansted, der er Collabora-
tive Innovation Specialist i Novozymes, har 
aldrig passet ind i gængse formater, når det 
handler om den måde, som viden udveksles 
og formidles på: 

“Det opdagede jeg allerede, mens jeg læste 
filosofi på universitetet,” fortæller Alfred 
Birkegaard Hansted, der i dag har en ph.d. 
i Philosophy of Science and Technology fra 
Roskilde Universitet. 

“Min interesse for begrebet kollaboration 
begyndte allerede i 2006. Dengang læste jeg 
filosofi på Københavns Universitet og blev 
pinligt bevidst om at måden, vi studerede 

på, stred imod filosofiens væsen. De fleste 
arbejdede isoleret eller i små siloer. Filosofi er 
i sin natur en måde at gå til verden på, der går 
på tværs af alle discipliner. Men i takt med at 
alle vores fag og jobs er blevet stadig mere 
specialiserede, så er filosofien som teori og 
praksis også blevet det.”  

Filosoffen overdøver ekkokammeret
Den unge studerende var ikke bare en tænker. 
Allerede året efter i 2007 startede han egen 
virksomhed baseret på en erkendelse af, at 
den måde, vi deler viden på i dag, er håbløst 
forældet. Ifølge Alfred Birkegaard Hansted er 
uddannelsessystemet i dets nuværende form 
designet til at uddanne de studerende til jobs, 
der ikke længere eksisterer. Og hele idéen om 
at overføre viden fra en person til en anden er 
måske nok tilstrækkelig i en stabil verden, men 
i dag forandrer verden sig med en større hast, 
end vores evne til at overføre viden gør det. 
Derfor er hverken undervisere eller lærebøger 
tilstrækkeligt opdaterede.

“Jeg startede en virksomhed, der fokuserede 
på kollaboration. Kollaboration adskiller sig fra 
begrebet samarbejde, fordi det er en term, der 

er hentet fra krigsterminologien. Den dækker 
over idéen om, at vi ikke kun skal arbejde med 
ligesindede, men med dem vi har en fordom 
overfor eller nærmest ser som et fjendebillede. 
Vi skal lytte til dem, der udfordrer vores 
holdninger, ikke dem der bekræfter dem,” 
forklarer han og uddyber: 

“Jeg kunne tidligt se, at jeg ikke selv ville trives 
med at arbejde i et lukket akademisk selskab. 
For mig viser viden sin reelle værdi, når den 
kan omsættes til initiativ.” 

Virksomheden Kollaboration APS skulle 
facilitere samarbejder og videneksperimenter 
på tværs af faglige discipliner og forretnings-
områder. Efter kun seks måneder bestod 
virksomheden af en designer, en filosof, 
en jurastuderende, en klimaekspert og en 
forfatterspire. 

Tidens buzzword var CSR, men den lille 
gruppe nytænkere opfandt en opdateret 
pendant, nemlig begrebet CSI, Collaborativ 
Social Innovation. Begrebet illustrerer, at hvis 
en virksomhed vil skabe reel forandring, er 
det ikke nok at tage corporate ansvarlighed. 

Ledelse og ansatte er nødt til at interagere 
med verden uden for deres eget ekkokammer 
af ligesindede medarbejdere. 

Den tanke dannede også grundlaget for den 
ph.d.-afhandling, Alfred Birkegaard Hansted 
siden skrev i samarbejde med Novozymes;  
En stor international virksomhed, der kunne se, 
at den utilpassede akademiker var præcis den 
rebel, der kunne ruske op i deres traditionelle 
måde at gå til innovation på. 

De modige medspillere
“Ligesom det gælder for uddannelsessystemer, 
så er mange af de store, succesfulde virksom-
heder baseret på gamle forretningsmodeller, 
som ikke er agile nok i den ustabile verden, 
vi lever i i dag,” forklarer Alfred Birkegaard 
Hansted. 

Allerede i 2006 åbnede LEGO op for innova-
tionsprojekter, hvor virksomhedens fans blev 
inviteret til at lege med i den kreative del af 
produktudviklingen, forklarer han. 

“Konceptet, hvor du bruger entusiaster til at 
skabe innovation, er en fin model, men det er 
naivt at tro, at den kan overføres til alle andre 
typer produktudvikling. Når det f.eks. kommer 
til pharmaindustrien, er slutforbrugeren en 
patient; ikke en fan, og produkterne er beskyttet 
af patenter,” siger Alfred Birkegaard Hansted, 
der i stedet rettede blikket mod Silicon Valley 
i Californien, hvor teknologinørder allerede i 
1970’erne (med Steve Jobs i spidsen) byggede 
deres egne computere. I nyere tid har området 
været hjemsted for såkaldte “Bio-hackers”, der 
laver DIY (Do It Yourself) laboratorieudstyr, der 
kan konkurrere på nøjagtighed med traditionelt 
laboratorieudstyr, men som er udviklet til en 
brøkdel af prisen. 

“Eksemplerne viser, at den lukkede tilgang til 
viden og idéskabelse ikke er kompatibel med 
en verden, hvor internettet har skabt en ny 

2
9



videndynamik. Vi skal ikke kun lære af vores 
kunder og samarbejdspartnere, men også af 
andre faggrupper og endda konkurrenter. Det 
er det, kollaboration handler om. At alle de 
implicerede deler ud af deres egen viden for 
at få adgang til de større perspektiver, kritik, 
vidensressourcer og erfaringer,” siger Alfred 
Birkegaard Hansted.

Novozymes er sammen med blandt andre 
Grundfos gået ind på præmissen om, at 
det, der gjorde dem til en succes i går, ikke 
garanterer dem relevans i morgen, mener han. 

“Virksomheder som Novozymes bliver for 
sårbare, hvis de fastholder, at de i fremtiden 
kan leve af det, der er deres primære indtægts - 
kilde i dag. I Novozymes var det opfindelsen 
af enzymerne til vaskepulver, der skabte  
fundamentet for virksomheden, men i dag 
opstår der konstant nye og uafdækkede 
behov, som opfindelser fra 1950’erne ikke  
kan dække,” siger Alfred Birkegaard Hansted.

Fra JOMO til FOMO
Idéen om, at virksomheder skal have et åbent 
forum for innovation, kan stadig virke radikal. 
Særligt i en tid, hvor fake news og Facebook- 
skandaler har skabt en langt større mistro til 
åbne platforme, end tilfældet var for bare ti  
år siden. 

“Mit arbejde i dag går i høj grad ud på at 
skabe et stærkt forbundet forum for udveksling 
af idéer i Novozymes gennem nye sikre 

platforme, som giver motivation til udveksling 
af dyb viden,” forklarer filosoffen:

“Vi skal til at lave konkrete eksperimenter på 
tværs af virksomheder, faggrupper og sociale 
behov. Vi skal skabe platforme, hvor vi tør dele 
ud af vores nye indsigter, modtage kritisk feed-
back og skabe nye løsninger, som iværksætter 
en konkret og målbar forandring.”

Vidensvirksomheder som Novozymes er 
blevet parate til det nuværende paradigme-
skift, fordi lederne har erkendt, at der ikke er 
en anden vej. Der er sket et stort skift fra “lab 
rats”, der nørdede isoleret og foretrak at være 
uden indblanding fra omverdenen, til at selv 
samme forskere har fået en reel frygt for at 
gå glip af nye indsigter. Der er sket et skift fra 
JOMO (The Joy Of Missing Out) til FOMO 
(The Fear Of Missing Out) blandt de ansatte 
videnmedarbejdere, mener Alfred Birkegaard 
Hansted: 

“Forskere er jo i udgangspunktet ekstremt 
inter esserede og nysgerrige mennesker,  
der gerne vil finde løsninger på opståede 
problemer. Det er den faglige begejstring, vi 
skal vække igen. Den er langt vigtigere, end 
frygten for hvad fremtiden vil bringe. Men 
frygten for at blive forladt på perronen er en 
god katalysator for at sætte de nye processer  
i gang,” forklarer han.  

Af samme grund har den ihærdige filosof 
været en af de ledende drivkræfter bag en 

“Vi skal ikke kun lære 
af vores kunder og 
samarbejdspartnere, 
men også af andre 
faggrupper og endda 
konkurrenter. Det 
er det, kollaboration 
handler om.”
ALFRED BIRKEGAARD HANSTED   
COLLABORATIVE INNOVATION SPECIALIST I NOVOZYMES

platform til kollaborativ front-end-innovation- 
scouting og projekt udvikling på tværs af 
virksomheder og landegrænser under navnet 
HelloScience. På platformen kan hele om - 
verdenen byde ind med forslag til, hvordan 
man løser en række konkrete udfordringer i 
verden. Ambitionen er at skabe radikale 
innovationer, som kan være svære at få øje  
på, når man går i det samme miljø hele tiden. 

“Der er et kæmpe uudnyttet potentiale for 
gensidig udvikling, læring og sparring mellem 
lokale aktører og internationale virksomheder, 
hvis de får en fælles platform at udveksle deres 
viden, erfaringer og lavpraktiske udfordringer 
på,” forklarer han og uddyber: 

“Hvis du er i laboratoriet hver dag, har diffuse 
deadlines eller abstrakte mål og kun kan sparre 
med de samme kolleger, du også talte med i 
sidste uge, bliver det hurtigt bare et job, der 
skal passes. Det dræber nysgerrigheden og 
samfundsrelevansen, hvis der ikke tilføres ny 
energi udefra.” 

Det er netop den energioverførsel, som Alfred 
Birkegaard Hansted gerne vil stå i spidsen for. 

I NOVOZYMES ER KOLLABORATION 
BLEVET EN FAST ARBEJDSFORM. 
DET KRÆVER EN HØJ GRAD AF 
UDVEKSLING AF IDÉER.
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Nye muligheder 
åbner sig, når vi 
ryster den eksi-
sterende orden

Da Danmarks Radio lukkede Le 

Gammeltofts radioprogram, blev 

det begyndelsen på et iværksætter

eventyr, der har gjort hende til chef 

for et fremadstormende mediehus.

En karateklub og en vindblæst rundkørsel er 
nærmeste naboer her i Sundby på Amager i 
København. Mens man bevæger sig gennem 
de skramlede omgivelser, kan man høre lyden 
af gode idéer i sprækkerne. 

Fremtiden blomstrer i den forladte industriidyl, 
og i én af bygningerne finder man Heartbeats, 
kultursitet, som Le Gammeltoft stiftede i 2014.

Le Gammeltoft byder på kaffe i hjørnet af 
redaktionslokalet, hvor skrivebordene står 
spredt mellem søjler i det gamle industrilokale. 
Det ligner mange andre mediearbejdspladser. 
Heartbeats er også på mange måder et 
traditionelt mediehus, der leverer lyd, billeder 
og tekst om blandt andet musik, mode, iværk-
sættere, ledelse og litteratur. Men alligevel 
er der noget helt anderledes. Indholdet og 
forretningsmodellen er nemlig overhovedet 
ikke traditionel.  

På Heartbeats betaler kunder som Mercedes, 
Coop, Dansk Arkitektur Center, Dansk Erhverv, 
Tommy Hilfiger, Änglamark, Blox, Adidas og 
mange, mange andre for redaktionel omtale. 
Der er ingen skjult dagsorden – på Heartbeats 
bliver det altid gjort meget tydeligt, at der er 
tale om den slags samarbejde. 

Nye muligheder 
Fra at være drevet af Le Gammeltoft selv er 
Heartbeats blevet et online kulturunivers med 
en redaktion og en stor gruppe influencere i 
form af radioværter, skribenter, tv- og podcast- 
folk som radiovært og DJ Mads Axelsen, 
journalist Ditte Giese og cykelrytteren  
Brian Holm.

Men der har ikke været nogen let vej til at 
skabe det Heartbeats, der står i dag. Efter en 
karriere i DR og som DJ satte Le Gammeltoft 
ekstra pres på sig selv ved at gå ind i en bran-
che, der i forvejen var usikker. Hun kom fra en 
radiobranche, der blødte lyttere, og fortsatte 
i samme spor i en verden, hvor streaming 
havde rystet økonomien under radiostationer 
og musikselskaber.    

”Jeg kom fra en branche, der var på vej ned. 
Og så fandt jeg en anden, der også var på 
vej ned. Det er vist min ting. Men så var der 
alligevel noget, der kunne noget.”

For som det ofte sker, når man ryster den eksi-
sterende orden, åbner der sig nye muligheder. 
Og midt i moradset fandt Le Gammeltoft en 
dør til en ny verden. 

”På det tidspunkt i 2014 var der ikke ret mange, 
der brugte det, der hedder branded content. 
Altså en ny form for sponsorater. Det begyndte 
jeg at bruge.”

Ideén
I 2013 var Le Gammeltoft vært på programmet 
Unga Bunga på P3. Men fra nytåret 2014 
lukkede DR programmet med den begrundelse, 
at der skulle være plads til nye programmer i 
sendefladen.

Tekst: David Pepe Birch
Foto: Jason Idris
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Hun havde lige åbnet en bar i indre by og ejede 
stadig resterne af et pladeselskab. Og nu stod 
hun pludselig uden job. 

Midt i dét fik hun idéen til Heartbeats. Det  
vil sige, at hun fik idéen til en musik-app.  
Ad omveje fandt hun frem til en programmør, 
der sad i Gaza og kodede apps. Appen kunne 
i al sin enkelhed spille musik, og på den 
måde kunne hun udvide sin DJ-virksomhed 
til alle de smartphones, der i de år udgjorde 
et klondike for ivrige iværksættere og andre 
lykkeriddere. Siden har idéen knopskudt og 
udviklet sig ret heftigt. 

For Le Gammeltoft var det naturligt at udvikle 
den spirende forretningsidé, hun havde fået, i 
stedet for at vente på et nyt lønarbejde. Men 
hun anerkender, at det ikke er for alle at kaste 
sig ud i sådan en proces. 

”Man skal finde det i sig selv. Og spørge sig 
selv, om man har den rigtige personlighed. 

Hvad er det, man vil? Hvad er det, man er 
ked af, ved det man laver lige nu? Man skal 
kunne finde tryghed i usikkerheden. I dag er 
jeg aldrig bange for, at det ikke skal komme 
til at gå – for hvis det ikke går, så finder jeg på 
noget andet. Det liv skal man være parat til.”

Først på bolden   
Heartbeats er gratis for brugerne, som på 
platformen bliver præsenteret for sponsoreret 
indhold, der er en blanding af reklamer og 
journalistik. Noget man i dag også ser mere og 
mere på de traditionelle medier. Betalt annon-
cering, der ligner det medie, det optræder i, 
er en af de hastigst voksende annonceformer 
i disse år.

Ifølge medieekspert og tidligere analysechef 
på Politiken, Poul Melby, er vi som mediefor-
brugere klar til at modtage nye medieformer, 
som Heartbeats var én af de første til at 
præsentere: 

”Moderne mediebrugere kan sagtens navigere 
i, hvilket indhold der er betalt, og hvilket der 
er redaktionelt. Vi er som forbrugere blevet 
mindre kritiske over for hvem, der finansierer 
vores indhold – hvis bare det indhold er af høj 
nok kvalitet. Og i den høje kvalitet ligger også 
en forventning til høj journalistisk kvalitet. 
Altså det går ikke, hvis det tydeligt er ukritisk 
reklame. Så vælger vi bare noget andet,” siger 
Poul Melbye. 

Spørgsmålet er, hvor god en forretningsidé, 
det er. Kan man overhovedet tjene nok 
penge på sponsoreret indhold til at drive en 
forretning? Ifølge Poul Melbye er det korte  
svar nej. Ikke for nuværende.

”Heartbeats tjener ikke nogen penge. Det kan 
man også se, når man orienterer sig i deres 
offentligt tilgængelige regnskaber. Men det 
kan de meget nemt komme til på sigt. Som 
mange andre startups skal de skabe sig en 
brugerbase, før de kan kapitalisere på den. 
Problemet med vækstpotentialer er jo, at 
udgifterne har det med at være der uanset 
potentialet. Man kan ikke udbetale løn med  
en forventning om indtjening senere. Men 
der er jo penge i virksomheden alligevel. 
Heartbeats og Le Gammeltoft har været  
rigtig dygtige til at hente gode investorer.”

I et marked, der udvikler sig så hurtigt som 
mediebranchen, betyder det ifølge Poul 
Melbye også meget at være først på bolden. 

”Heartbeats var de første i Danmark, der i den 
digitale tidsalder tog lyd alvorligt og behand-
lede det som alle andre medietyper på en 
platform. Det giver dem et markant forspring,” 
mener han. 

Fremtiden
Poul Melbye spår Heartbeats en god fremtid. 
Hvis de formår at gøre det rigtige.

”Det er blevet meget lettere selv at distribuere 
content. Derfor er der mange store virksom-
heder, der gerne vil investere i det. Og her er 
Heartbeats et godt bud på en solid leverandør. 
Vinderne i det marked bliver dem, der 

formår at kombinere forståelsen for dem, der 
finansierer, med forståelse for, hvad brugerne 
vil have i form af kvalitet. Det kunne meget vel 
være Heartbeats.”

Le Gammeltoft selv er glad og stolt af det 
Heartbeats, hun har fået skabt på få år. At hun 
har skabt et medie, der adskiller sig, og som 
stadig udvikler sig. 

Nu gælder det nye lokaler. For Heartbeats er 
allerede blevet for stor til kontoret.

Potentialet vokser.

LE GAMMELTOFT HAR FORMET SIT HJERTE
BARN: EN PLATFORM MED NYHEDER, 
BAGGRUNDSHISTORIER, PORTRÆTTER OG 
GUIDES PRÆSENTERET SOM LYD I FORM AF 
PODCASTS OG OGSÅ TEKST.

3
5



10
0

10
0 Thomas Østergaard Bagge er 

direktør for Restaurant 108, 
Nomas søsterrestaurant. Planen 
om at være en hverdagsbistro 
gik strygende, men så blev 
restauranten belønnet med en 
Michelin-stjerne, og der fulgte 
herefter en masse tilpasninger, 
for restaurantgæsterne havde 
pludselig andre forventninger 
til indretning og service. Nu er 
direktøren ved at skabe et nyt 
narrativ for sin virksomhed.

Restaurant 108, Nomas søsterrestaurant, 
skulle være en lettilgængelig hverdags- 
bistro. Man skulle kunne komme ind fra 
gaden uden at bestille bord. Dele retter 
med hinanden. Og håbet var, at gæsterne 
ville komme en gang om måneden. Kort 
sagt: Et prisvenligt alternativ til Noma.
 
De første måneder, efter at direktør 
Thomas Østergaard Bagge i juli 2016 
var med til at åbne restauranten, gik 
det forrygende med 100 til 150 gæster 
hver aften i lokalerne på Christianshavn 
i København. Ifølge direktøren havde 
man fundet et hul i markedet, man skab-
te et millionoverskud og rykkede ind på 
listen over verdens 100 bedste restau-
ranter og er i 2019 nummer 89 på listen. 
Resultaterne har været medvirkende til  
at sikre Thomas Østergaard Bagge en 
plads hos Berlingskes Talent 100 i 2019. 
 
Men i løbet af de succesfulde år er restau-
ranten blevet udfordret til at revidere sin 

grundfortælling. For en februardag i 2017 
læste Thomas Østergaard Bagge en mail 
i toget på vej hjem fra arbejde. Mailen 
var fra Michelin-guiden. Kunne han ikke 
lige ringe? To dage senere stod holdet bag 
Restaurant 108 i Stockholm og fik sin  
første Michelin-stjerne.
 
”Den kom dumpende ned fra himlen. 
Vi havde aldrig italesat, at en Michelin-
stjerne skulle være et mål,” siger Thomas 
Østergaard Bagge.
 
Hæderen varslede flere ændringer. ”Vi så 
et signifikant skifte i vores gæste klientel 
og begyndte pludselig at tiltrække jakke-
sæt, kjoler og fine ure,” siger han og 
fortsætter:
 
”Vi skal nu være en gastronomisk ople-
velse, jakken skal tages i entréen, og vi 
begyndte efter Michelin-stjernen at få  
klager over, at bordene stod for tæt, så 
man kunne høre sidemanden. Det kunne 
man jo ikke på en Michelin-restaurant.  
Så noget af det første, vi gjorde, var at 
fjerne borde for at tilgodese de nye behov. 
Men det lå lidt væk fra den oprindelige 
tankegang omkring restauranten.”
 
Restaurant 108 åbnede som udelukkende 
a la carte-restaurant. Men efter Michelin-
stjernen lød det næsten dagligt: Kan  
I ikke bestemme menuen? Vi vil smage, 
hvad I kan. Thomas Østergaard Bagge  
og hans kolleger var klar over, at de  
skulle ændre deres forretnings strategi.
Blandt andet derfor lavede de en menu 
med alt inkluderet for at give en hel - 
aftensoplevelse. 

Nyt narrativ 
Siden Michelin-stjernen kom, har 
Restaurant 108 prøvet at appellere til 
både den oprindelige og nye kundegruppe.
 
”Vi vil gerne vise, at vi stadig er den  
samme restaurant som i begyndelsen. 
Man kan stadig komme ind fra gaden og 
få et bord uden en reservation, få retter 
fra 79 kroner, og man kan stadig bestil-
le en enkelt ret og et glas vin, hvis det er 
det, man har lyst til. Vi vil gerne gøre  
begge kundegrupper glade, men vi skal 
kommunikere det klart. Derfor skal vi  
finde et nyt narrativ. Vi vil gerne være en 
folkelig Michelin-restaurant, som appel-
lerer til de fleste danskere. Vi brugte 
i starten betegnelsen ’Københavner 
Køkkenet’, og det, synes vi egentlig, har 
et enormt stærkt narrativ,” siger han.
 
Nøglen til de oprindelige gæster 
I jagten på en ny fortælling og på at få 
nogle af restaurantens oprindelige gæster 
tilbage er Thomas Østergaard Bagge 
begyndt at videreuddanne sig. Egentlig 
var han autodidakt i restaurationsbran-
chen. Han begyndte som tjener i praktik i 
8. klasse på det lokale hotel i Køge og fort-
satte med at arbejde der i gymnasie tiden. 
Han har sidenhen været restaurantchef 
forskellige steder og i cateringbranchen, 
indtil Noma tilbød ham at blive en del 
af udviklingen af Restaurant 108. I takt 

med at karrieren bød på mere ledelse, 
begyndte han på en HD-uddannelse i 
Organisation og Ledelse ved siden af sit 
fuldtidsjob.
 
”Jeg tog uddannelsen, fordi jeg ikke 
forstod den form for ledelse, der var i 
restaurationsbranchen for 10-15 år siden. 
Tonen var ret hård dengang, men der er 
heldigvis sket rigtig meget siden da, og i 
dag bruger jeg uddannelsen til at skabe 
strukturer og rammer for udviklingen af 
Restaurant 108.”
 
Thomas Østergaard Bagge er nu i gang 
med efteruddannelsen Master of Business 
Development på CBS for at prøve at finde 
nøglen til udviklingen af restauranten.
  
”Jeg vil gerne have en større indsigt i alle 
de ting, der rører sig i en virksomhed. Jeg 
har brug for at være i konstant udvikling 
– menneskeligt, men også fagligt. For hvis 
jeg ikke rykker mig, bliver jeg demotive-
ret, og så er det dejligt, at jeg har forstå-
else fra hjemmefronten omkring min iver 
efter at lære nye ting. På uddannelsen får 
man ikke nogen facitliste, men til gengæld 
får jeg input til at anskue ting på en masse 
forskellige måder. Også i samtalen med de 
andre deltagere. Og det gør forhåbentlig, 
at jeg kan være med til at videreudvikle 
restauranten i en positiv retning mange 
år frem.”

Thomas Østergaard Bagge
34 år, direktør, Restaurant 108

2012:  HD i Organisation og Ledelse, 
CBS

2019-:  Master of Business 
Development, CBS

2005:  Inspektør/restaurantleder, 
Nørrebro Bryghus

2009:  Souschef og butikschef,  
Quick Fakta

2010:  Restaurantchef, Cofoco

2011: Booking Manager, Noma

2012: Driftschef, Nordic Catering ApS

2015-: Direktør, Restaurant 108
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Mød tre talenter,  
der udvikler  
forretningsområder
Talent 100 samler hvert år de mest lovende talenter i dansk 
erhvervsliv. Det er Berlingske, der står bag listen, og talenterne 
under 36 år er fundet inden for forskellige kategorier, blandt 
andet forretningsudvikling. På de næste sider kan du lade dig 
inspirere af det arbejde, nogle af talenterne nu er blevet hædret 
for. Mød restaurantdirektøren, der måtte tilpasse sin virksom-
hed efter en Michelin-stjerne, Googles rådgiver, der advarer 
mod en sporadisk og fragmenteret tilgang til digital transforma-
tion, og en af Coloplasts ledende profiler, der har konsolideret 
virksomhedens plads på det kinesiske health care-marked.

Tekst: Anne Katrine Gottfred Jensen 
Foto: Jan Rasmussen, Tombola 
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Talent 100
Casper Blicher Olsen vender ofte tilbage 
til den samme grundsætning, når han 
rådgiver om digitale forandringer: Tænk i 
forandringsprocesser frem for projekter.

”Hvis du tænker i projekter, handler det  
i alt for høj grad om slutdestinationen. 
Hvad skal forandringen ende med? Ved  
at tænke i processer er der i højere grad 
fokus på selve det at kunne forandre sig. 
Den teknologiske udvikling gør, at mange 
virksomheder i dag skal kunne omstille sig 
og gøre det relativt hurtigt. At være agil 
og dynamisk er i min optik en grundfor-
udsætning for at kunne imødekomme nye 
krav. Derfor er der også brug for at tænke 
i forandringsprocesser,” siger Casper 
Blicher Olsen, som er Senior Associate, 
Sales Operations and Strategy Northern 
Europe, hos Google.

Han kan nævne endnu en vigtig grund til 
at fokusere på processen: 

”Tit oplever jeg, at teknologiske projekter 
bliver efterladt eller slet ikke igangsat af 
frygt for at fejle. Der er fokus på output-
tet. Jeg opfordrer til at fokusere på til- og 
fravalg undervejs. Altså processen. Det er 
den, man lærer af.”
  
En fundamental ændring  
Som nyansat hos Google i 2014 begyndte 
han med at rådgive marketingdirektører  
i større danske virksomheder om digitale 
marketingprocesser. I dag hjælper han 
Googles nordeuropæiske landechefer og 
regionale chefer med strategiske fokus-
områder, forretningsstrategier og proces  - 
optimering. Og så rådgiver han en række 
forskellige danske virksomheder som en 
del af deres Advisory Board. Karrieren, 
som han nu er blevet hædret for med en 
plads hos Talent 100 i 2019, er centreret 
om ønsket om at ændre virksomheders 
digitale tilgange på bestyrelsesniveau.

”På direktionsgangene har man hørt om 
digital transformation, big data – alle de 
store ord – men relativt få gør reelt noget 
ved det,” mener han og beskriver, hvad 
han kalder ”et klassisk eksempel”: En 
direktør læser om digital transformation  
i Børsen. At det er noget, alle virksomhe-
der bør stræbe efter. Direktøren spørger 
efterfølgende rundt i virksomheden for at 
finde ud af, om den digitale transforma-
tion er på vej. En fra marketingafdelingen 
beskriver et digitalt projekt, og så tænker 
direktøren, at virksomheden følger med 
udviklingen.

”Men når jeg så spørger direktøren,  
hvad virksomheden konkret arbejder på, 
henviser han til marketingafdelingen. De 
må forklare om projektet. Den tilgang er 
efter min opfattelse ikke en fundamental 
ændring af virksomheden. Det bliver en 
sporadisk og fragmenteret tilgang til 
digital transformation.”
  
Find den kundecentriske løsning
Ifølge Casper Blicher Olsen ser man gang 
på gang, at nye virksomheder kommer  
ind på markedet og løser de opgaver, tra - 
di tionelle virksomheder ellers løste, bl.a. 
fordi disse virksomheder ikke har været 
hurtige nok til at transformere deres 
forretninger og satse digitalt.

”Hvis du for nogle år siden skulle en tur 
sydpå, gik du til et rejsebureau og ind- 
hentede et tilbud. I dag kan du på nettet 
sammenligne de bedste tilbud. Det er  
et typisk eksempel på en kundecentrisk 
løsning fra nye firmaer. Man har løst  
et fundamentalt problem og gjort det 
lettere for kunden ved hjælp af teknologi. 
For mig at se var rejsebureauerne ikke 
gode nok til selv at forandre deres 
forretningsmodeller og gøre brug af de 
teknologiske muligheder, de havde til 
rådighed.”

Begynd i bestyrelsen og direktionen 
I sit arbejde møder Casper Blicher Olsen 
en tilgang til digital transformation, som 
han vil advare imod:

”Nogle veletablerede virksomheder 
kommer til erkendelsen, at de ikke kan 
udvikle sig i en digital retning med deres 
nuværende set-up. Derfor laver de sepa - 
rate virksomheder, hvor de udvikler de 
nye idéer. Men det er en falliterklæring  
at sige, at vores virksomhed bliver aldrig 
så kreativ og omstillingsparat, at vi kan 
rumme nye muligheder, så derfor er vi 
nødt til at lave en helt ny virksomhed. 
Tilgangen er selvfølgelig bedre end ingen- 
ting, men det løser ikke det virkelige 
problem.”

Det virkelige problem skal ifølge Casper 
Blicher Olsen løses på direktionsgangen 
og i bestyrelseslokalet.

”Jeg tror fundamentalt set, at den måde, 
bestyrelser og direktioner er sat sammen 
på, vil ændre sig. Fremover kommer vi til 
at se flere personer med forskellige typer 
specialviden og personer med en ny rolle  
i bestyrelser og direktioner. Rollen kan 
være knyttet til en konkret udfordring  
og være tidsbegrænset. Hvis man som besty- 
relse eller direktion vil drive en gennem-
gribende digital omstilling og få ambitio-
nerne ud over rampen, kræver det folk, 
der har en dybere forståelse for de tek - 
nologiske muligheder, og som samtidig tør 
udfordre status quo.”

Casper Blicher Olsen
31 år, Senior Associate, Sales Operati-
ons and Strategy Northern Europe, 
Google 

2015:  Cand.it., Informationsteknologi 
og E-Business, IT-Universitetet 

2018:  Programmet Board Leadership 
Masterclass hos CBS Executive. 

2009:  Partner, Nethelse

2010:  Stifter, Blicher & Co.

2011:  Digital Analytics Consultant, 
Gorm Larsen & Zornig 

2013:  Digital Analytics & Insights 
Lead, IIH Nordic

2014:  Associate Industry Analyst, 
Google

2015: Analytical Consultant, Google 

2017:  Senior Analytical Consultant, 
Google

2017-:  Senior Associate, Sales 
Operations and Strategy 
Northern Europe, Google 

Casper Blicher Olsen, Senior Associate hos Google, kommer med 
en klar opfordring: Drop “projekt-mindsettet”, når det kommer til 
digitalisering. For det er centreret om slutresultatet. Når virksom-
heder tænker i forandringsprocesser, er selve evnen til at forandre 
sig i centrum. 

Tekst: Anne Katrine Gottfred Jensen 
Foto: Google 
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Det kinesiske marked for health 
care-produkter er i hastig ud-
vikling, og danske Coloplast 
fulgte med ved at mangedoble 
medarbejderstaben. I kølvandet 
fulgte et nødvendigt projekt, der 
skulle sikre, at organisationen 
også kunne arbejde smartere. 

Inden for få år gik Coloplast fra at have 
et mindre antal sælgere på det kinesiske 
marked til at mangedoble organisationen.
 
“Udfordringen var, at vi ikke kunne 
arbejde på samme måde som tidligere. 
Vi ville arbejde smartere, mere strate-
gisk og mere disciplineret,” fortæller 
Edda Hendrup, der blev ansat som Head 
of Commercial Excellence for at løfte 
opgaven.
 
I 2017 rejste hun derfor fra Danmark  
til Kina. Frem til sommeren 2019 arbej-
dede hun på at styrke den kinesiske 
forretning ved at opbygge virksomhedens 
Commer cial Excellence-afdeling og 
senere marketing-afdelingen for sårpleje, 
og arbejdet har sikret hende en plads  
hos Berlingskes Talent 100 i 2019.
 
Den rigtige pris
Arbejdet i den kinesiske Commercial 

Excellence-afdeling skulle ikke længere 
bære præg af at være en servicefunktion 
for sælgerne.

”I stedet ville vi være en analytisk drevet 
organisation, som udfordrer as-is og er  
på forkant med at identificere vækstmulig
heder og potentielle risici,” forklarer  
Edda Hendrup. 
 
Den første tid gik bl.a. med at sikre en god 
indsamling af data og på den baggrund 
træne de kinesiske salgschefer i at forstå 
og anvende analyser af data til at tage 
beslutninger for at drive deres vækst. 
Herefter ventede en større pricing-opgave, 
hvor der bl.a. blev samarbejdet med den 
danske ambassade i Kina.

”Modsat herhjemme betaler forbrugeren 
i Kina for det meste selv for medical 
devices. Og priserne er relativt frie på 
det kinesiske marked, mens det f.eks. 
i Frankrig er mere reguleret gennem 
refusion, hvor meget vores produkter 
må koste. Samtidig sælges mere og mere 
digitalt, så markedet bliver i højere grad 
transparent. Så på mange måder er det 
kinesiske marked særligt,” siger Edda 
Hendrup.
 
Coloplast samarbejdede med ambas-
saden, fordi det kinesiske sundhedssytem 
i de senere år har gennemgået en stor 

udvikling, og Coloplast ville gerne forstå, 
hvad det betød for dem og deres industri. 
F.eks. blev det fra politisk hold besluttet, 
at kinesiske hospitaler ikke længere må 
tjene på at videresælge medical devices 
til forbrugerne. Men det var op til hver 
enkelt provins at implementere den nye 
lovgivning, og derfor kunne der være 
store forskelle fra provins til provins, 
fortæller hun: 
 
”Der var en masse politisk usikkerhed, 
og vi skulle finde ud af, hvordan vi skulle 
prisfastsætte vores produkter uden at 
tabe vækstmomentum. Vi investerede 
derfor i et pricing-system, der internt 
skulle sikre transparens, og så vi bedre 
på tværs af de kinesiske provinser og helt 
ned til de enkelte hospitaler kunne følge 
og styre priserne. Vi fandt ud af, at der 
var nogle produkter, hvor der var rum for, 
at vi kunne øge prisen, mens vi på andre 
produkter måtte holde priserne lave for  
at være konkurrencedygtige.”
 
Hvis Coloplast ikke havde været på 
forkant med at udvikle organisationen til 
at arbejde smartere, mere strategisk og 
disciplineret, kunne det være endt med, 
at konkurrenterne havde fået et forspring:
 
”Der var en risiko for, at vi havde en 
pipeline af produkter klar, men at 
organisationen ikke var klar til at levere 
på forventningerne fra hovedkontoret. 
Coloplast har været til stede på det 
kinesiske marked i over 30 år, og vi er 

et af de førende firmaer inden for vores 
industri. Det havde vi risikeret at miste, 
og konkurrenterne kunne være kommet 
foran. Udviklingen går så hurtigt i Kina, 
så uden dette arbejde med organisationen 
ville vores omkostninger versus omsæt-
ning på et tidspunkt ikke hænge sammen, 
for det kan ikke betale sig at ansætte flere 
og flere. Vi er ikke i mål endnu, men vi 
har sat gang i en vigtig udviklingsproces.”
 
Tilbage til hovedkontoret
Nu er Edda Hendrup tilbage i Coloplasts 
hovedkontor i Humlebæk i Nordsjælland. 
Her er hun direktør for Commercial 
Development & Operations, Emerging 
Markets – det vil sige et team af interne 
konsulenter i virksomheden, som hjælper 
lokale afdelinger rundt om i verden med 
kommercielle projekter – samt et andet 
team der har ansvaret for den strategiske 
og operationelle support til virksom-
hedens distributørmarkeder.
 
”Det er en god kombination at have 
headquarter-forståelse og at have været 
ude i et land for at implementere noget 
langt fra hovedkontoret. Vi er en dansk 
virksomhed, men alt fra kommunikation, 
til motivation af medarbejdere, hvordan 
man skaber forandringsprocesser og 
driver en vækstagenda er forskelligt fra 
land til land,” siger hun.

Edda Hendrup 
31 år, direktør for Commercial 
Development & Operations, Emerging 
Markets, Coloplast 

2012:  Cand.merc. SOL, CBS

2012:  Konsulent, CORE & COMPANY

2013:  Seniorkonsulent, CORE & 
COMPANY

2015:  Senior Commercial 
Development Manager, 
Coloplast

2016:  Head of Commercial Excellence, 
Asien, Coloplast

2017:  Head of Marketing, Wound 
Care, China, Coloplast

2019-:  Direktør for Commercial 
Development & Operations, 
Emerging Markets, ColoplastF
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Tekst: Anne Katrine Gottfred Jensen 
Foto: Privatfoto
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MEDARBEJDERNE 
HOS UNIQLO SKAL 

LÆRE AT TÆNKE 
SELV. DET KAN 

DE GØRE PÅ DET 
IMPONERENDE 

BIBLIOTEK, SOM 
KAN BESØGES I 
ARBEJDSTIDEN. 

UNIQLO HAR KNÆKKET KODEN: 

“Vores nøgle til  
succes ligger i, at  
vi aldrig kigger på 
modestrømninger.” 
Tekst: Sine Gerstenberg  Foto: Rasmus Weng Karlsen

Forandring, udvikling og bæredygtigt 

design handler ikke kun om at kigge 

stift på fremtidens innovation. Tvært  

i mod. For en af verdens største tøj fabri

kanter, Uniqlo, handler morgen dagens 

mode om at være tro mod for tiden, 

modtagelig over for omverdenens 

indtryk og uendeligt uimponeret over 

trends, tendenser og tidsoptimering.

Man skal hverken være modeekspert eller 
klimaaktivist for at vide, at modebranchen har 
meget på samvittigheden. Der overproduceres 
tøj, kvaliteterne kan være horrible, og alt det 
tøj, forbrugerne anskaffer, bruges i alt for kort 
tid – eller slet ikke. Sammenlignet med tal fra 
for bare 15 år siden, så køber den gennem-
snitlige forbruger 60 procent mere tøj om året 
hvert år og beholder tøjet halvt så længe. Og 
30 procent af alt det tøj, der bliver produceret, 
bliver slet ikke brugt. 

I Danmark har klimaet været på dagsordenen 
længe, og vi var det første land, der under 
ledelse af Eva Kruse, CEO i Global Fashion 
Agenda and Copenhagen Fashion Summit,
satte modens klimaansvar på dagsordenen 
med initiativet Copenhagen Fashion Summit 
for 10 år siden. Men heldigvis er vi ikke den 
eneste nation, der tager modens mørkere 
sider alvorligt. Tværtimod. Den japanske 
pionerkæde Uniqlo, der i foråret 2019 åbnede 
en butik på Strøget i København, har allerede 
lugtet lunten. Fast Fashion, der dækker over, 
at modetrends hurtigt rejser fra catwalk til 
detailhandlen, skal sætte farten ned. 

Fast retailing – slow fashion
Yuki Katsuta er Group Senior Vice President for 
Fast Retailing (konglomeratet, der ejer Uniqlo) 
og Head of Research and Development hos 
Uniqlo. Han smiler imødekommende på 
kontoret i Tokyo, der netop er blevet ombygget 
til at leve op til firmaets egne bæredygtigheds-
standarder og etiske fordring. Elementer 
som madspild, bæredygtige materialevalg 

og samarbejde med lokale aktører gennem 
virtuelle konferencer bliver optimeret, samtidig 
med at der fastholdes et fokus på en fortsat 
uddannelse af de ansatte i en kultur, der ser  
fejl og individuelle afvigelser som kilden til 
sund udvikling.

For her er ikke tale om en virksomhed, der 
leverer produkter til forbrugere. Det her 
er en gruppe kreative tænkere, der leverer 
livsstilsgenstande til milliarder af individer 
i såvel New York og Los Angeles som 
Osaka, Kyoto og senest Milano, Stockholm 
og København. Derfor har Uniqlo ikke bare 
en kantine, der bugner af miso-suppe, ramen, 
wasabi peas og Coke Zero. De har også et 
imponerende bibliotek til deres ansatte med 
en dedikeret kurator, Tasuku Nakazawa, der 
sikrer, at filosofi, kunsthistorie og modeleksika 
kan studeres i arbejdstiden. Indtil videre er 
der allerede mere end 3.000 titler i biblioteket, 
men samlingen kan potentielt blive udvidet til 
25.000 titler. Og det er der en grund til.

“Det er blevet sværere og sværere at få succes 
i modebranchen. Forbrugerne bliver stadig 

mere oplyste, og den viden, de ikke allerede 
har, kan de meget let få adgang til. Vores 
nøgle til succes ligger i, at vi aldrig kigger på 
modestrømninger. Og i fremtiden kommer den 
i stigende grad til at handle om, at vi i stadig 
større grad fokuserer på individet frem for at 
segmentere efter forbrugertype eller alder. 
Derfor er det så afgørende, at vores medarbej-
dere først og fremmest lærer at tænke selv,” 
siger Yuki Katsuka. 

Derfor investerer virksomheden tid i at hjælpe 
deres ansatte til at forholde sig kritisk til deres 
egne opgaver specifikt og til de fælles mål 
generelt. 

“Opgaven er ikke at løbe efter en tidsånd 
længere. Set fra vores perspektiv ligger den 
fælles motivation i at kigge på hvert enkelt 
stykke tøj som en nødvendighed, der dækker 
et menneskeligt behov, ikke bare en æstetisk 
leg med farver og formgivning. Vi har haft 
succes i markeder som Kina og Skandinavien, 
hvor mange andre store brands ofte fejler, 
fordi vi altid sætter os ind i den lokale kultur, 
den lokale historie og den konkrete hverdag 
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en dansker, svensker eller kineser har, før vi 
går ind i markedet. Vi skal udelukkende sælge 
varer, vores kunder kommer til at bruge hver 
eneste dag og i mange år.”

Bæredygtighed er et designelement
Uniqlo adskiller sig fra andre fast fashion 
brands som Top Shop, Zara og H&M ved 
at sætte kvalitet over forbrugsbegær, siden 
brandet blev grundlagt i 1984. De har aldrig 
konkurreret på sexappel med H&M, eller på 
hurtig kopiering af runway-looks, som Zara er 
kendt for. De har sejret ved at sælge cashmere-
trøjer til samme pris, som konkurrenterne tog 
for en akryl-ditto, og ved at sikre, at deres 
designs var så gennemtænkte i detaljen, at de 
fanger blikket. Men alligevel så underspillede i 
deres snit, at moderedaktører og selvbevidste 
fashionistas holdt fast i såvel favorit-cardiganen 
som de perfekt siddende stretchjeans, uanset 
hvilken vej modens enigmatiske kompas skulle 
ende med at pege. 

“Vi er meget japanske i vores tilgang til design,” 
siger Yuki Katsuka. 

“Vi er så alvorlige. Og den alvor bliver omsat 
til omhu. Alt skal gennemtjekkes og testes, og 
vores tøj skal hele tiden være bedre tilpasset, 
mere funktionelt, mere komfortabelt. Det 
stopper aldrig. For ti år siden var det ikke 
moderne. Nu er vi blevet moderne ved at  

være umoderne: Vi laver ingenting hurtigt. 
Vi arbejder langsomt og detaljeorienteret, og 
derfor kan vi aldrig følge trends. Vi kan kun 
skabe tøj, der er lige så relevant nu som om 
ti år.” 

Yuki Katsuka anerkender, at der er behov for 
at kigge på vandforbrug, produktionsmetoder 
og mængden af tøj, der produceres, hvis 
virksomheden skal leve op til fremtidens klima-
krav. Men der skal i lige så høj grad indtænkes 
bæredygtighed i designprocessen. 

“Det er jo lige meget, om du producerer 
tøj i økologisk bomuld og polyester fra 
plastikflasker, hvis kunderne i butikken kun 
bruger kollektionen en enkelt sæson. Vi skal 
producere med større klimaomhu, men vi skal 
i endnu højere grad producere tøj efter samme 
devise, som danskerne producerer møbler. 
Vi skal udelukkende lave klassikere, som du 
vil elske i mange år, som bliver smukkere ved 
hyppig brug, og som du kan reparere. Den 
hurtige mode er forældet, inden den rammer 
butikken.”

Intet er Lost in Translation
Selvom Uniqlo har en gennemført japansk 
tilgang til mode, hvor fokus er på ro, alvor 
og perfektion, så glem alt om de fordomme 
mod japansk kultur, som Sofia Ford Coppolas 
succesfilm “Lost in Translation” måske har 
efterladt i den vestlige verden. For du skal ikke 
have talt mange minutter med Uniqlos globale, 
kreative direktør, Shu Hung, før du opdager, at 
det her brand tager den konstante omstilling 
og udvikling alvorligt. 

“Der er mange ligheder mellem danskere og 
japanere. Begge lande har en tradition for 
minimalisme, for at skrælle de unødvendige 
elementer fra og fokusere på, hvordan design 
og funktion kan komplementere hinanden. 
Den værdi bliver kun vigtigere i fremtiden, 
hvis vi skal forbruge ansvarligt, men bevare 
begejstringen for det, vi så tillader os at 
købe,” forklarer den kreative direktør, der bor 

i New York. Hun har en fortid hos internatio-
nale brands som Audi og Nike, men Uniqlos 
rummelig forretningsmodel tiltalte hende. 

“Tidligere skulle brands tale med en stemme, 
en frontfigur, et pay off. Vi har vendt det rundt. 
Vi interagerer med lokalsamfundet, lærer af 
vores medarbejdere på tværs af tidszoner, 
og vi giver plads til en bred vifte af autentiske 
personligheder, der skal inkarnere vores brand. 
I et land som Danmark er vores ambassadører 
ikke modeller eller topatleter. Det er lokale 
ildsjæle, der brænder for gastronomi, musik, 
kunst og håndværk.”

Og hvis udefrakommende skulle være i tvivl, 
så slår den kreative direktør det fast. Hvis 
du vil være en pioner inden for mode i dag, 
så skal du turde at være en stilfærdig men 
vedholdende “Rasmus-Modsat”: 

“Selv når vi laver samarbejder med store navne 
som Alexander Wang og J.W. Anderson, er det 
ikke for at være moderne. Det er for at være 
demokratiske. Det er for at give flere men- 
nesker adgang til gennemtænkt og gennem-
ført design, som de vil bruge i længere tid,” 
fortæller Shu Hung. 

Hun stopper sig selv. Hun vil ikke være 
belærende. 

“Ja, lige nu prædiker jeg jo til de omvendte. 
For I danskere ved jo allerede, hvad det 
handler om, når vi siger, at vores motto er 
’Simple Made Better’. Men det er faktisk 
idealet. Hverken mere eller mindre.” 

Arven fra den tyske arkitekturskole Bauhaus, 
der satte funktion over form og var imod 
overflødig pynt, lever ikke kun videre i 
skandinavisk interiør og i danske hjem. Ved at 
kigge på fortiden har Uniqlo knækket koden til 
fremtiden. Demokratisk, bæredygtigt design 
skal appellere til de fleste, klæde alle og ligne 
moderne klassikere. 

”Nu er vi blevet 
moderne ved at 
være umoderne: 
Vi laver ingenting 
hurtigt.”

YUKI KATSUKA 
HEAD OF RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
UNIQLO

   Uniqlo  
Uniqlo tilhører den japanske modegruppe 
Fast Retailing, der er den tredje største 
detailgruppe i verden. Tadashi Yanai 
er både grundlægger, ejer og leder af 
virksomheden.  
 
I 2018 omsatte gruppen for 19 mia. USD. 
Uniqlo er det største af gruppens syv 
mærker og har mere end 3.000 butikker i 
hele verden. De er rangeret som nummer 
96 på Forbes liste over verdens mest 
værdifulde brands. Kæden åbnede sin 
første danske butik den 5. april 2019 på 
Strøget i København. De har planer om  
at åbne flere butikker i Danmark. 
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Tekst: David Pepe Birch
Foto: Teis Bothmann Sådan bliver 

fremtidens 
arbejdsplads 

Arbejdsmarkedet er under konstant 

forandring, og det bliver det efter alt 

at dømme ved med at være. En ny 

generation står nemlig på spring til at 

træde ind på arbejdsmarkedet, og de 

stiller andre – og måske flere – krav 

til deres arbejdsplads. Men det er der 

muligheder i for virksomhederne:  

De kan få mere dedikerede ansatte. 

Det er næppe en nyhed for nogen, at inter- 
nettet og fremkomsten af nye teknologier 
allerede har og stadig ændrer hele verden –  
og især den måde, vi mennesker arbejder 
på. For mange har begrebet at gå på arbejde 
fuldstændig ændret mening. Nogle går måske 
slet ikke hen på en arbejdsplads længere,  
og mange andre går hen på en arbejdsplads, 
hvor der er meget mere fokus på det enkelte 
individ end tidligere.   

Mere end nogensinde servicerer og indretter 
virksomheder sig efter de ansatte og deres 
behov. Det kommer de nok til at gøre endnu 
mere i fremtiden – og det er en god ting. For 
det er sådan, man imødekommer og tager 
imod den nye generation, der står på nippet til 
at skulle ud på arbejdsmarkedet. Det fortæller 
Anders Raastrup Kristensen, der er ekstern 
lektor på CBS og forfatter til bogen”Det 
grænse løse arbejdsliv: Hvad hvis de ikke kan?”:  

”Det, der kendertegner den nye generation, 
er, at de har været vant til, at tingene tager 
udgangspunkt i dem som individer. Og der 
kan det komme ud på ét, om det er MUS-  
eller skolehjemsamtaler. De nye generationer 
kræver meget – og meget tæt ledelse, og det 
skal man ikke se ned på. Det handler om, at 
de har brug for at diskutere retningen og få 
reduceret kompleksiteten. Det vigtigste for 
arbejdsgiverne er at forstå, at de ansatte 
– eller de freelancere, de vælger at arbejde 
med – ikke er one-size-fits-all. Hvis arbejds-
giverne forstår at udnytte det, kan de få mere 
dedikerede ansatte,” siger Anders Raastrup 

Kristensen og uddyber, at det dog ikke er 
uden udfordringer: 

”De nye generationer er hele tiden på vej et 
nyt sted hen. De skal opfylde næste mål af 
deres projekt. Så når man spørger dem, hvad 
de vil have, så er svaret ’udfordrende opgaver’. 
Og når man spørger dem, hvad der belaster 
dem, så er svaret det samme. Og det skal 
fremtidens arbejdsplader forstå at håndtere.” 

Diversitet, kultur og inklusion er 
nøgleord for fremtidens arbejdsplads  
Men hvordan lærer fremtidens arbejdspladser 
at håndtere, at de unge vil have belastende op - 
gaver – uden at det belaster dem? Og hvordan 
formår en virksomhed at være konkurrence-
dygtig i fremtidens marked og rekruttere de 
unge, dygtige talenter? Ifølge Camilla Hillerup, 
der er HR-direktør i Microsoft Denmark, skal 
fremtidens virksomheder tænke i diversitet, 
kultur og inklusion:

”Vi skal sikre, at vi kollektivt har større hjerner. 
Altså, at den samlede hjernekraft i en virksom-
hed er så bred og mangeartet som muligt. 
Et eksempel er vigtigheden af kvinder på en 
arbejdsplads – særligt en teknologivirksomhed 
som vores. Hvis man ikke har kvinder med, 
så misser man halvdelen af verdens tanker,” 
forklarer Camilla Hillerup og uddyber, at diver-
siteten ikke kan stå alene, når man indrette 
fremtidens arbejdsplads. Man skal også sørge 
for at forstå kulturen hos de forskellige menne-
sker, man sætter sammen: 

”Man skal kunne forstå, at de ansatte har 
forskellige behov og kommer fra forskellige 
kulturer. Her skal fremtidens – og nutidens 
– virksomheder stille de rigtige redskaber til 
rådighed for de mange forskellige ansatte. 
Lokalt skal de forstå, at hvis man har børn, 
bliver man nødt til at gå tidligt – til gengæld 
kan man måske arbejde om aftenen. Og 
internationalt skal virksomhederne forstå, at 
hvis man f.eks. holder møde med kinesere, 
så kommer de med en anden kultur end 
skandinaverne. De har ofte en anden høflig- 
hedskultur, der godt kan resultere i, at de slet 
ikke siger noget til et møde, med mindre de 
bliver spurgt. Derfor er diversitet ikke nok  
– der skal også inklusion til.”

Fokus på de individuelle privilegier 
Anders Raastrup Kristensen er enig i, at nøglen 
til succes for fremtidens virksomheder er at 
tage udgangspunkt i de ansattes forskellige og 
individuelle behov. 

”Helt overordnet skifter man fra rettigheds-
tænkning til privilegietænkning. Man går væk 
fra rettigheder, som f.eks. de rettig heder,  
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man automatisk har i en overenskomst, og 
mere i retning af individuelle privileger, som 
den enkelte medarbejder har oparbejdet.  
F.eks. kan man forestille sig, at en virksomhed 
godt kan se, at en medarbejder kommer til at 
yde bedst, hvis vedkommende arbejder fra  
sin have 80 procent af tiden, mens en anden 
ikke får de samme privilegier. Hvis en med-
arbejder leverer godt, kan det være, at man 
fra arbejdspladsens side er mere tilbøjelig til 
at give vedkommende mere frihed. Rettig-
heder kan så at sige optjenes. Den negative 
konsekvens kan være, at man opdeler sine 
medarbejdere i vinderhold og taberhold, men 
på den anden side, så giver det også mulighed 
for ret frie tøjler, hvis man ellers leverer godt,” 
forklarer han. 

Anders Raastrup Kristensen forudser også, 
at de unges større fokus på dem selv som 
individer vil betyde, at vi vil se langt flere 
freelancere i fremtiden.

”Fremtidens arbejdsliv vil være præget af 
klude tæppe-arbejde, hvor flere og flere 
vil være freelancere og selv stykke deres 

arbejdsliv sammen. Der er faren så, at man 
kan sælge sig selv for billigt bare for at få 
noget at lave – få foden indenfor. Man kommer 
ikke til at tale om én faglighed længere, 
hvor vi tager en uddannelse, og så arbejder 
snævert inden for den resten af livet. I dag og 
i fremtiden vil det i langt højere grad være den 
enkeltes projekt, der skal definere arbejdslivet. 
Hvad er det, du vil? Og der handler det også 
om, hvad man laver i sin fritid, hvilket frivilligt 
arbejde man har, og hvilke rejser man tager 
på. Arbejdslivet og fritiden smelter sammen, 
og vinderne her bliver dem, der er gode til at 
formulere deres projekt og tænke fremtiden 
ind i alt, de foretager sig.”

Det med freelancere er Camilla Hillerup ikke 
helt enig i: 

”Det handler om læring. De unge ser deres 
arbejdsliv som en forlængelse af deres fritid. 
Og her skal fremtidens virksomheder forstå, 
at man kan knytte medarbejdere tæt til sig 
gennem mange år, hvis man udvikler dem  
og lader virksomheden udvikle sig med dem. 
Her er en fast tilknytning afgørende.”

Tre unges forventninger  
til deres fremtidige 
arbejdsplads 

Asbjørn Dencker Mangs Sørensen 
Læser BSc in International Business  
and Politics, CBS

Hvad er dine forventninger til en 
kommende arbejdsplads? 
”Jeg tror, der er sket et diskursskifte i forhold 
til arbejdets betydning for unge. Jeg tror, vi 
generelt har højere forventninger til arbejds - 
pladsen. Det skal være mere end bare et 
arbejde. Det skal være et sted, man har lyst 
til at være og glæder sig til at komme hen. 
Der skal være god stemning, socialt samvær, 
fleksibilitet og spændende projekter, hvor man 
føler, man gør en reel forskel. Det er i hvert 
fald sådan, jeg har det. En sund økonomi og 
lav arbejdsløshed har gjort os forkælede på 
det område. For mit vedkommende drømmer 
jeg om at skabe noget selv. Jeg nyder at være 
min egen chef og have den ultimative form for 
fleksibilitet. Selvom man så ofte ender med at 
arbejde meget mere, så er det en anden form 
for arbejde.” 

Hvordan skal arbejdspladsen tage  
bedst imod dig? 
”Give ansvar fra start og sørge for, at man 
kommer på projekter, der passer til ens 
interesser og styrkeområder.”

Morten Vester Haldrup 
Læser en kandidat i Retorik,  
Københavns Universitet 

Hvordan skal arbejdspladsen tage  
imod dig? 
”Det er vigtigt for mig at blive taget godt imod 
både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Det 
faglige er vigtigt, fordi jeg selvfølgelig gerne vil 
lære de forskellige arbejdsmetoder hurtigt. Det 
sociale er dog næsten lige så vigtigt – hvis ikke 
vigtigere – fordi det betyder meget for mig at 
føle mig tilpas i de nye omgivelser. Så har jeg 
lettere ved at stille ’dumme’ spørgsmål og yde 
en ekstra indsats.”

Hvorfor skal arbejdspladsen indfri  
dine forventninger?
”Fordi jeg bedre kan udføre de opgaver, jeg 
er blevet ansat til at løse, hvis jeg føler mig 
godt tilpas. Som ansat bruger man meget af 
sin tid på sin arbejdsplads, og hvis det hver 

dag er lidt en kamp at komme på arbejde, 
eller man føler sig drænet for energi, så kan 
man hurtigt begynde at se sig om efter noget 
andet. Her kan mange af de ovennævnte ting 
være med til, at man møder motiveret ind om 
morgenen – også selvom man har en lang dag 
foran sig eller lige må arbejde lidt længere en 
gang imellem.”

Mie Hedgaard
Læser Digital Design og Interaktive 
Teknologier, ITU

Hvad er din forventninger til din 
kommende arbejdsplads?
”Jeg er jo en kreativ én, så der skal være plads 
til at tænke kreativt, og der har man mange 
pladser, snarere end én fast plads. Det er 
svært at tænke kreativt foran en stationær 
computer. Så der skal være plads. Man skal 
kunne sidde forskellige steder. Se ud ad et 
vindue. 

Hvad skal virksomheden vide om dig?
”De skal vide, at når man laver noget kreativt, 
så har man allerede erfaring – man er ikke ny. 
Man er ny i virksomheden, men ikke ny i faget. 
De skal være klar over, at vi har erfaring.” 
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Skab forretning 
med en Master of 
Business Develop-
ment fra CBS

Går du med overvejelser om, hvordan du 
i højere grad kan styrke dine faglige kom-
petencer og forståelse for din virksomheds 
udvikling? Og er du parat til at forene din  
egen kompetenceudvikling med udviklingen  
af virksomhedens forretningsområder?
 
Der er masser af nye muligheder, som du kan 
kaste dig over, lære mere om og udnytte i din 
karriere. Det svære er at gennemskue, hvilke 
muligheder der reelt giver værdi for dig og 
virksomhedens forretningsudvikling. Derfor 
har CBS udviklet en masteruddannelse, der 
kan hjælpe dig og den virksomhed, du er 
ansat i. 
 
Master of Business Development, MBD, er 
en fleksibel efteruddannelse på CBS målrettet 
dig, der har ansvar for at udvikle og under-
støtte vækstmuligheder i din virksomhed. 
Du sidder centralt i organisationen og er 
ansvarlig for eller involveret i virksomhedens 
forretningsområder.
 
Bliv bedre til at se muligheder  
og skabe forretning
Alle virksomheder er nødt til at forstå deres 
forretning og løbende finde måder at udvikle 
den på. Og om nødvendigt helt at udskifte den. 
På MBD stiller vi hele CBS’ forskningskapacitet 
inden for forretningsudvikling til din rådighed, 
så du kan se nye muligheder og retninger. 
 
Du eller din virksomhed står måske over  
for en konkret udfordring? Måske er der 

optimerings-, vækst- eller udviklingsmulig-
heder, du eller I ikke har fået øje på endnu? 
 
Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden 
lærer du at se på dine opgaver, din organi-
sation, dine kunder, markeder, økonomi og 
omverden med helt nye faglige perspektiver. 
Vi kan udfordre dig og din organisation, og 
vi ved, at det giver dig et større handlerum 
med mulighed for at udtænke nye løsninger 
til gavn for virksomhedens samlede 
forretningsudvikling.
 
Fagene på MBD dækker relevante emner og 
discipliner, der knytter sig til virksomhedens 
forretningsudvikling inden for blandt andet 
organisationsudvikling, økonomi, marketing, 
strategi, ledelse og kommunikation.
 
Læs ét fag ad gangen
Det er let at komme i gang. Du kan begynde 
med at læse et enkelt fag, og løbende sam- 
mensætter du din fulde masteruddannelse 
med sparring fra CBS. Det kan være krævende 
med karriere, familieliv og uddannelse på 
samme tid. Derfor kan du strække forløbet 
helt op til seks år. Vi ved også, at ikke alle 
ønsker en fuld uddannelse, og du kan derfor 
vælge de fag, du her og nu ønsker.
 
Du får altså frihed til at finde din egen ret- 
ning, mens CBS skaber rammen og leverer 
byggeklodserne, der bringer dig tættere på  
at kunne søge nye løsninger på netop dine  
og din virksomheds udfordringer.

 
Du er altid velkommen til at kontakte MBD 
for at høre mere om uddannelsen og dine 
muligheder. 

Du kan skrive til mbd@cbs.dk eller ringe  
på 3815 3060. Du kan også læse mere på 
www.cbs.dk/mbd
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GRUNDFAG
10 ECTS

KERNEFAG
20 ECTS

VALGFAG
18 ECTS

MASTER- 
PROJEKTET
12 ECTS

 

BYG DIN
MBD

TAG DE TO GRUNDFAG
• Forretningsudvikling (5 ECTS)

• Organisation og forandring (5 ECTS)

VÆLG FIRE KERNEFAG
• Managing Open Innovation (5 ECTS)

• Developing Digital Business (5 ECTS)

• Lederskab (5 ECTS)

• Organisationsforståelse, selvindsigt og  
personlig udvikling (5 ECTS)

• Pricing Management (5 ECTS)

• Performance Management (5 ECTS)

• Strategisk praksis og implementering (5 ECTS)

• Strategisk kommunikation (5 ECTS)

AFSLUT MED ET MASTERPROJEKT
• Masterprojekt (12 ECTS)

VÆLG TRE TIL SEKS VALGFAG
(EKSEMPLER PÅ VALGFAG)
• Bæredygtige strategier (6 ECTS)

• Corporate Finance (6 ECTS)

• Organizing for Digitalization (3 ECTS)

• Big Data and Analytics (6 ECTS)

• Future Marketing (6 ECTS)
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