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Vækstledelse

AF SUSANNE THOLSTRUP

Med ny global organisation 
og ny strategi er det fusio-
nerede Nokia  Siemens Net-
work klar til at møde den 
bomstærke konkurrence fra 
Kina.

»Vi har erkendt, at kine-
serne er utrolig dygtige, og 
deres produkter er gode. Det 
passer ikke, at deres kvali-
tet ikke er i orden. Hvis man 
tror, at man kan udkonkur-
rere dem på kvalitet, stik-
ker man blår i øjnene på sig 
selv,« siger driftsdirektør 
Jørgen Laustsen Nokia Sie-
mens Network, NSN.

Han vurderer, at telesek-
toren de senere år har gen-
nemlevet den udvikling, som 
vindmølleindustrien lige nu 
står over for, nemlig erken-
delsen af, at det kræver tak-
tik og dyb forståelse for ki-
nesernes forretningmodel, 
hvis man skal stå distancen 
med dem. Og man skal i sin 
strategi tage højde for, at den 
kinesiske stat har udnævnt 
en række brancher, som de 
støtter massivt, blandt an-
dre energisektoren og tele-
kommunikation.
»I Afrika dumper de priser-

■

ne mod at få en oliekontrakt, 
og det kan vi jo ikke hamle 
op med. Der er ikke noget 
odiøst i det, for ethvert vest-
ligt land har jo også forskel-
lige former for eksportstøt-
te, men vi er bare ikke vant 
til, at der er nogen, der er så 
stærke,« siger Jørgen Laust-
sen og føjer til:

»Det er vores egne våben, 
kineserne bruger mod os nu, 
vi er helt ovre de tider, hvor 
de bare kopierede vores pro-
dukter«.

NSN’s strategiske våben 
er derfor nye former for ser-
vicer, som kineserne endnu 
ikke kan tilbyde, desuden 
en smidig global organisati-
on, som reducerer omkost-
ningerne markant. Til sam-
men har det givet NSN et 
konkurrencemæssigt for-
spring på nogle år, selv om 
kineserne fortsat tager mar-
kedsandele – dog fortrinsvis 
på deres hjemmemarked og 
i Afrika.

Bedre på service

»Kvalitetsmæssigt er kine-
serne med, og de presser os 
rigtigt meget på prisen, men 
på servicen gør vi en forskel. 
Vi er ikke længere udeluk-
kende et produktionsfi rma. 
Omkring halvdelen af vo-
res omsætning kommer nu 
fra service mod en femtedel 
tidligere, og vi er meget in-
novative inden for området. 
Derfor har vores medarbej-
dere i dag helt andre kvalifi -
kationer, end tidligere. De er 
mere videntunge,« forklarer 
han.

Den nye strategi og den 
nye organisation er kon-
strueret i selve fusionsfasen, 
der blev indledt i sommeren 
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Knæk den kinesiske kode
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Den store nordiske gros-
sistvirksomhed inden for el, 
vvs og ventilation Solar A/S 
kan i næste uge præsente-
re et regnskab med sorte tal 
trods en markant nedgang 
i omsætningen. Udsigterne 
for fremtiden er lyse, og til-
fredsheden blandt medar-
bejderne sætter rekord trods 
massive afskedigelsesrunder 
i det mørke år 09.

Og det er der ifølge adm. 
direktør Flemming Tom-
drup kun én forklaring på: 
Et ambitiøst lean-projekt 
med skarp fokus på ledelse, 
som koncernen satte i søen i 
starten af 2007, og som skal 
være rullet ud fra væg til væg 
i samtlige datterselskaber i 
2012.

»Vi har haft en negativ or-
ganisk vækst, som i de tre 
første kvartaler i 2009 lå 
på 12 pct. Det er bedre end 
markedet som helhed, og vi 
har tjent penge sidste år. Jeg 
er overbevist om, at det skyl-
des vores lean-projekt, som 
vi nu begynder at høste frug-
terne af,« siger Flemming 
Tomdrup.

Eksempelvis har koncer-
nen forbedret kvaliteten 
med 50 pct. siden 2007. I 
dag er fejlprocenten i antal-
let af registrerede ordrer på 
centrallaget i Vejen reduce-
ret til 0,2 pct.

Herudover har Solar-kon-
cernen slået bremsen i på 
en række områder og sparet 
over 200 mio. kr. om året på 
omkostninger især til perso-
nale, men er samtidig klar 
til at investere 300 mio. kr. 
i et nyt forretningskoncept, 
hvor fundamentet er lean og 
standardiserede processer i 
alle datterselskaber. 

»Vi er temmelig aktive på 
opkøbssiden, og standarder-
ne gør det nemmere og hur-
tigere at integrere nye selska-
ber i vores forretning. Ved 
at gøre tingene på samme 
rationelle måde i hele kon-
cernen kan vi skabe bench-
mark mod hinanden og de-
le best practice,« forklarer 
han.

Da Flemming Tomdrup 
kom til Solar i 2006 træng-
te koncernen til en grundig 
oprydning, en ny strategi og 
ikke mindst fokus på leder-
skab, for det havde der ikke 

rigtigt været i de 86 år, virk-
somheden havde eksisteret. 
Den nye strategi blev der-
for baseret på lean og lean 
management, hvor lederens 
rolle ændrer sig fra at væ-
re eksperten og autoriteten, 
der har svarene på alt og som 
selv træffer beslutningerne, 
til at være coachen og træne-
ren, der fra sidelinjen forstår 
at involvere medarbejderne 
og skabe resultater gennem 
andre ved at sætte tydelige 
mål helt ned på det indivi-
duelle plan.

Ledere trænet i lean

I stedet for at lukke et stør-
re hold af konsulenter ind i 
virksomheden, valgte Solar 
at håndplukke tre lean-spe-
cialister fra Danfoss, Lego 
og Dansk Industri. De har 
indtil videre trænet og ud-
dannet 250 af koncernens 
ledere, og mangler 100 for 
at være i mål. De er samtidig 
tovholdere på de lean-pro-
grammer, der sættes i søen 
ude i organisationen, men 
der er også uddannet 40 
medarbejdere, der fungerer 
som interne konsulenter i de 
lokale lean-projekter.

Leanholdet mødes med 
jævne mellemrum med en 

ekstern kapacitet inden for 
lean for at sikre, at Solar 
springer højt nok og holder 
sporet, som Flemming Tom-
drup formulerer det.

»Vi måler hele tiden ude i 
organisationen, om man ar-
bejder rigtigt med lean og 
ikke springer over, hvor gær-
det er lavest,« siger han.

Og stolt af resultaterne, 
det er han. Medarbejdernes 
tilfredshed med nærmeste 
ledere blev målt ved lean-
projektets start og viste som 
ventet, at her var der sande-
lig en meget stor udfordring. 
Tilfredsheden med de sam-
me ledere er steget 27 pro-
cent på indekset fra 2007 
til 2009 og befi nder sig nu i 
øvre kvartil på skalaen sam-
menlignet med andre virk-
somheder.

Årsagen er ifølge Tom-
drup direkte indfl ydelse på 
det daglige arbejde, medan-
svar for dagligdagen og ikke 
mindst en klar forståelse af, 
hvordan den enkelte medar-
bejders indsats bundfælder 
sig på bundlinjen.

»Tidligere skete der ikke 
meget, når en medarbejder 
kom med en idé til at gøre 
arbejdet på en anden og me-
re effektiv måde; så holdt de 
jo op med det. Nu mødes de 

ved lean-tavlen, og når en 
idé først er sat op på tavlen, 
kan ingen fjerne den igen, 
før den er drøftet i hele af-
delingen. Og det er gruppen, 
der afgør, om den vil gå vi-
dere med idéen eller droppe 
den,« fortæller Flemming 
Tomdrup og fortsætter:

»Ledelsen rolle er her æn-
dret radikalt. Den kan ikke 
bare feje et forslag af bordet 
eller sidde kritik overhørig, 
hvis der er fl ertal i gruppen 
for at gøre tingene på en an-

den og mere effektiv må-
de«.

Solar forventer at afslut-
te regnskabsåret 09 med en 
omsætning på 10,5 mia. kr. 
og budgetter med et tilsva-
rende salg i år, da nybygge-
riet fortsat ligger stille. Til 
gengæld er der god vækst 
inden for energirigtige løs-
ninger i eksisterende byg-
ninger. 
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2006, og det er selskabets 
helt store styrke i dag, vur-
derer han.

»Vi valgte en meget åben 
tilgang til fusionen og var 
fast besluttet på at bygge et 
nyt fi rma med en ny kultur 
og tænke nyt i stedet for blot 
at lægge de gamle organisa-
tioner sammen«. 

Det betød mange smerte-
lige fravalg, især beslutnin-
gerne om, hvilke produkter, 
der skulle satses på i fremti-
den. 

De to hovedkontorer i 
Helsingfors og München 
blev begge valgt fra; i stedet 
for at se historisk på, hvorfra 
det nye selskab skulle ope-
rere, valgte fusionsledelsen 
at se på, hvor den fremtidige 
vækst skal komme fra.

Fuldt globaliseret 

»Vi har ikke noget egent-
ligt hovedkontor, men den 
største repræsentation har 
vi i Indien, hvor vi har vores 
globale enhed inden for ser-
vice«.

En stor del af den globa-
le ledelse har til huse i In-
dien, og en inder er netop 
udnævnt som CEO. Også 
Jørgen Laustsen er en del af 
ledergruppen i Indien, men 
han er bosat i Danmark.

»Vi har ikke en overvægt 
af fi nner og tyskere, tværti-
mod. Vi er fuldt ud globali-
serede, og vi er ikke i Indien, 
fordi det er billigt, men for-
di vi her har det betydeligste 
marked. Vi er gået fra at ha-
ve lokal produktion til at ha-
ve global produktion inden 
for alt lige fra tilbudsgivning 
til udvikling. Vi opererer fra 
alle dele af verden, hvor det 
er mest logisk at servicere 
fra«.

NSN har fundet tilbage 
på vækstvejen, mener Jør-
gen Laustsen og henviser til 
regnskabet for sidste kvartal 
af kriseåret 2009, hvor det 
lykkedes at øge salget med 
31 pct. i forhold til tredje 
kvartal.

»I dag er vi drevet af bund-
linje og ikke toplinje – det er 
en overstået epoke. Der er 
markeder, vi vælger fra, men 
vi er blevet gode til at tjene 
penge på markeder, hvor vi 
ikke før troede det muligt, 
det gælder dog ikke Afrika 
grundet konkurrencen fra 
kineserne,« oplyser han.

Omkostningerne holdes i 
ave i den nye organisation ved 
hele tiden at have simplifi ce-
ringer for øje. »Keep it simp-
le« gennemsyrer hele organi-
sationen, og virksomheden 
har netop ansat en chef, der 
skal hejse det røde fl ag, når 
lederne bliver for komplice-
rede i deres beslutninger. Det 
er også med til at skabe en ny, 
fælles kultur i virksomheden, 
fortæller Jørgen Laustsen.

NSN beskæftiger godt 
60.000 medarbejdere i 150 
lande, heraf er halvdelen be-
skæftiget med serviceydel-
ser.

susanne.tholstrup@borsen.dk  

Vækst med lean rammer solar plexus

Væksten tog rigtig fart i 2004 og 
gjorde den lille virksomhed i Fre-
derikssund med det ambitiøse 
navn Mountain Top til gazellevirk-
somhed fi re år i træk i Børsens årli-
ge vækstundersøgelser. Men i 2008 
klappede vækstfælden stort set fra 
den ene dag til den anden, og den 
ejerledede virksomhed havnede i 
en dødsspiral.

Mountain Top producerer og 
sælger tilbehør i aluminium til la-
det i pickup-biler og beskæftigede 
60 medarbejdere, da ordrerne fra 
bilfabrikkerne pludselig tørrede 
ind i foråret 2008.
»Da krisen ramte os med et kølle-

slag, havde vi en helt uacceptabel 
leveringstid på 16 uger, så vi star-
tede med at reducere den. Så kom 
turen til at vinke farvel til medar-
bejdere ved naturlig afgang, her-
efter arbejdsfordeling, og sene-
re hen afskedigelser. Vi gik fra at 
være 60 medarbejdere til 20,« for-
tæller adm. direktør Marie-Louise 
Bjerg.

Hun ejer virksomheden sam-
men med sin mand Lars Bjerg, der 
stiftede den i midten af 1990’erne, 
Han udfylder nu rollen som tek-
nisk direktør.

I stedet for at vente på det en-
delige dødsstød gik ægteparret og 

de tilbageblevne medarbejdere i 
gang med at rydde op i produktio-
nen efter principperne i lean pro-
duction, og en besparelsesjagt blev 
blæst i gang. Herefter kom turen 
til at blive ISO-certifi ceret, et nyt 
økonomistyringssystem blev ind-
ført og tillige et system til styring 
af produktionen installeret med 
den efteruddannelse af persona-
let, der var nødvendig.

»Alle bestræbelserne gik ud på 
at gøre os attraktive over for kun-
derne og være klar til ordrer, når 
krisen klingede af. Selv om vi af-
skedigede medarbejdere, ansatte 
vi en sælger, som kunne markeds-

føre os ude ved kunderne,« oply-
ser Marie-Louise Bjerg.

Og nu er der lys forude. VW-fa-
brikkerne lancerer en ny pickup til 
efteråret, og Mountain Top har fået 
leverancer på fi re produkter til bi-
len, som ifølge forventningerne er 
den direkte rute til vækstvejen for 
Mountain Top.

»Vi slutter regnskabsåret den 30. 
juni og forventer at komme ud med 
et lille plus, selv om vi har budgette-
ret med et nul. Men det skyldes ale-
ne, at vi har været så gode til at spa-
re. Men næste år forventer vi vækst 
igen,« siger Marie-Louise Bjerg. 
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Gazelle fri af dødsspiral

»Vi måler hele 
tiden ude i 
organisationen, 
om man 
arbejder rigtigt 
med lean og 
ikke springer 
over, hvor 
gærdet er 
lavest,« 
siger Flemming 
Tomdrup. 
Foto: Magnus 
Møller
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