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“en overraskende lære 
af ledelseskanonen er, at 
dansk succes ikke bygger 
på egne opfindelser, men 
på evnen til at anvende 
andres ideer”

Kanon ledelse
REDAKRØREN Inspiration

 D 
et er blevet mode at kano-
nisere danske bedrifter, hi-
storiske begivenheder og 
kulturelle højdepunkter. 
Målet er at styrke de dan-
ske værdier. I begyndel-
sen var kanon-projekterne 

udskældte, og danskerne var skeptiske over for  
værdifokuseringen. 

Men kanonerne er mere end en national-
romantisk hyldest af danske værdier. De er et for-
søg på at pege på samfundsrelevante, historiske 
begivenheder og fænomener, som alle kan læse 
om og tage ved lære af. Det er klassificeret inspi-
ration på højt niveau. 

I dag er kanonbegrebet en integreret del af un-
dervisningen. Ingen behøver at være enige. Men 
det vigtige er, at alle kan forholde sig til de udvalg-
te, drage egne konklusioner og dermed løfte dis-
kussionen op på et højere niveau.

Det er befriende, at kanonbegrebet overføres 
til god ledelse. 

Fem ledelseseksperter har udvalgt de 12 bed-
ste ledelsesbedrifter ud af flere hundrede kandi-
dater. I dette nummer af Berligske Nyhedsmaga-
sin uddrages læren af ’Den store ledelseskanon’.

Nyskabende: Fælles for de udvalgte er, at de re-
præsenterer en succes, der har været nyskabende 
og bygger på vedvarende og vedholdende ledel-
sesindsats.

Ledelseskanonen er en gave til debatten om 
god ledelse, og for mange af os, der har læst di-
verse ledelsesfilosofier gennem tiden, bygger le-
delseskanonen på konkrete succeshistorier og 
ikke på abstrakte modeller. 

Beskrivelsen af de udvalgte giver os et unikt 
indblik i succeshistorierne, og selv om vi ken-
der de succesrige virksomheder som A.P. Møller 
– Mærsk, Novo, ISS, Lego og Jysk med flere, får vi 
med ’Ledelseskanonen’ indsigt i en række fælles-

træk, som ikke kun har historisk værdi, men som 
vil kunne styrke os i forståelse af god ledelse og 
ikke mindst gøre os til bedre ledere i fremtiden. 

En overraskende lære af ledelseskanonen er, 
at dansk succes ikke bygger på egne opfindelser, 
men på evnen til at anvende andres ideer. Evnen 
til at forfine en ide rejser et helt grundlæggende 
spørgsmål, om Danmark har det rette fokus, når 
det drejer sig om at udvikle den danske virksom-
hedskultur.

I den danske innovationsdebat handler det 
om at fokusere på forskning for at finde lige nøj-
agtig den ide, som Danmark kan leve af i fremti-
den.

Kernen er, at Danmarks forskningsbudget ik-
ke fylder meget i et internationalt perspektiv. Vi 
vil altid være bagud på stenhård valuta.

I søgen efter dansk succes, er det nødvendigt 
at fokusere på lige akkurat det, som kan gøre en 
forskel. Eller som Mads Øvlisen siger: ”Medarbej-
dernes evne til at lære, til at forandre sig selv og til 
at forandre forretningen hurtigere end konkur-
renterne er den eneste varige konkurrencefordel, 
nogen virksomhed har.”

Ifølge ledelseskanonen er det ikke evnen til 
at skabe den geniale opfindelse, der har skabt de 
største ledelsesbedrifter, men evnen til at udnyt-
te det geniale.

I Skandinavien har vi som følge af vores kul-
turelle og demokratiske baggrund en lav bar-
riere mellem dem, der styrer, og dem, der bliver 
styret. 

I stedet for at diktere til en uforstående flok 
medarbejdere har de stærkeste ledere i Danmark 
opfordret medarbejderne til at bruge hinanden 
og samarbejde for at nå det fælles mål. Eller som 
Mærsk Mc-Kinney Møller har sagt det: ”Vis op-
findsomhed og gør forslag! Kun ved nytænkning 
og stadig tilgang af nye aktiviteter undgås stil-
stand, som i vor tid er ensbetydende med tilba-
gegang.” B clsk@berlingske.dk
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SÅDAN BLIVER DU EN DEL AF DET
KINESISKE VÆKSTEVENTYR

Køb dine billetter på businessliv.dk/kina2011

Drømmer du om at komme ind på det kinesiske marked eller at få endnu mere ud af dine
forretningsaktiviteter i Kina? Få gode råd og konkrete værktøjer af danske erhvervsledere,

der allerede har skabt succes i Kina.

Deltag i stor konference målrettet små og mellemstore virksomheder.

PROGRAM

Deltag i ét eller fl ere workshops om følgende emner:  Eksport, etablering, administration og kultur

Kr. 1.040
ekskl. moms

HALV PRIS FOR MEDLEMMER 
AF DANISH CHINESE BUSINESS 

FORUM

Ritt Bjerregaard,
eksportambassadør i Kina

Christina Boutrup,
journalist og forfatter

Humphrey Lau,
CEO for Grundfos i Kina

Ole Jørgensen, 
investor og entreprenør i Kina

Registreringen begynder kl. 13.30.

14:00: Velkomst. Pia Fuglsang Bach, Busi-
ness community redaktør. Dagens ordstyrer.

14.05-14.15: Derfor er Kina interessant for 
mindre og mellemstore virksomheder. 
Oplæg ved Tom Jensen, generalsekretær, 
Danish-Chinese Business Forum.

14.15-14.45: Mød Ritt Bjerregaard. Oplæg 
ved Danmarks nye eksportambassadør i Kina. 
Hør, hvad hun vil gøre for mindre og mellem-
store danske virksomheder.

14.45-15.15: Vejen til succes på det kinesiske 

marked. Oplæg ved Humphrey Lau, CEO for 
Grundfos i Kina. Den erfarne topleder giver 
konkrete råd om muligheder og faldgruber.

15.15 – 15.30: Pause og forfriskninger

15.30-16.45: Workshops. Mød eksperterne 
inden for eksport, etablering, administration 
og kulturforståelse. 

Deltag i én af tre workshops:

1.  Eksport: Forberedelse og opstart af eksport 
til det kinesiske marked.

2.  Etablering: Udfordringer ved etablering af 
salgsorganisation og produktion i Kina.

3.  Kulturforståelse: Vigtigheden af relationer 
i Kina. Møder og forhandlinger.

16.45 – 17.15: Udfordringer og muligheder i 
Kina. Oplæg ved Christina Boutrup, journalist 
og forfatter af bogen ”Kina Sweet & Sour”. 
Erfaringer fra danskere, der tør satse på Kina.

17.15 – 17.45: Sådan kommer du i gang. 
Oplæg ved Ole Jørgensen, investor og entre-
prenør i Kina, der hjælper små virksomheder i 
gang med fi nansiering og know how.

17.45 – 18.00: Afslutning og underholdning.

Torsdag 6. oktober 2011 kl. 13.30 - 18.00

Berlingsalen, Berlingske Media,  Pilestræde 34, 1147 København K.
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special  rapport

Syv veje til  
god ledelse

Hvad er det, der skaber de største er
hvervssucceser? Det leverer de 12 ledelses

bedrifter i Den danske ledelseskanon  
et svar på. Svaret handler ikke om at  

udklække en enkelt genial opfindelse. 
Det bygger de færreste deres succes på. 

Svaret handler snarere om at anvende  
andres opfindelser genialt. Læs her om 

fællesnævnerne bag de globale  
erhvervssucceser A.P. Møller – Mærsk,  

Novo Nordisk, ISS, Lego og Jysk.  
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Bedrift: Arnold Peter Møllers rederi satte uddannelse på  
formel og fik dermed skabt en stærk kultur og stærke  

kompetencer, som tilsammen har sikret rederiets succes.    

special  rapport

Foto: BIRtHE MELCHIoRS
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Af MikAel R. lindholM

 H 
vad er det, der 
gør, at nogle 
virksomheder 
klarer sig sær-
ligt godt og årti 
efter årti ska-
ber vækst, ar-

bejdspladser og livsmuligheder for de 
mange? 

Det er det spørgsmål, Den danske 
ledelseskanon forsøger at give et svar 
på ved at skildre 12 af de største ledel-
sesbedrifter i Danmark siden Anden 
Verdenskrig. 

Bedrifterne i Den danske ledelses-
kanon er udvalgt ved, at borgere, or-
ganisationer og institutioner er blevet 
inviteret til at pege på kandidater til 
bedrifterne. 

Et kanonudvalg bestående af fem 
eksperter i ledelse har udvalgt de 12 
bedste forslag blandt de mange hun-
drede kandidater. Medlemmerne af 
kanonudvalget er professorerne Steen 
Hildebrandt, Majken Schultz, Per 
Jenster, Kurt Klaudi Klausen og Per 
Nikolaj Bukh. 

Bedrifterne illustrerer, hvad vellyk-
ket ledelse kan betyde – og hvad den 
vellykkede ledelsespræstation hand-
ler om – både i den private og den of-
fentlige sektor. 

De private kanoniserede ledelses-
bedrifter tæller blandt andet:

A.P. Møller – Mærsk, som opbygge-
de verdens største containerrederi.

ISS, som professionaliserede ren-
gøring og blev en af verdens største ar-
bejdsgivere.

Lego, som globaliserede ideen om 
den gode leg ved hjælp af en klods og 
blev en af verdens største legetøjsfa-
brikanter.

Jysk, som satte købmandskabet på 
formel og blev en af Danmarks mest 
globale købmandskæder.

Novo Nordisk, verdens førende in-
sulinproducent, der gjorde samfunds-
ansvar til en konkurrencefordel. 

Fælles for udvælgelsen af bedrif-
terne er, at de repræsenterer en iøjne-
faldende succes, at de har været nyska-
bende og bygger på en vedvarende og 
vedholdende ledelsesindsats. 

Fælles er også, at det er selve be-
driften, den gode ledelsespræstation, 
der står i centrum – og ikke personen. 
De store ledelsesbedrifter er sjældent 
enkeltmandspræstationer. I de fleste 
af de kanoniserede bedrifter har en 
gruppe af nøglepersoner drevet ud-
viklingen, i visse tilfælde endda over 
generationer.

Selv om de kanoniserede bedrifter 
udspiller sig på meget forskellige om-
råder og i de fleste tilfælde strækker sig 
over mange årtier, og dermed også er 
formet af forskellige samfundsmæssi-
ge og historiske betingelser, så repræ-
senterer de en række tydelige og tilsy-

neladende eviggyldige fællestræk, som 
kan hjælpe os tættere på en forståelse 
af, hvad god ledelse er også i dag og i 
morgen.

 1 ideen
Det måske mest bemærkel-
sesværdige fællestræk ved de 
største danske ledelsesbedrif-

ter er, at de ikke bygger på en selvstæn-
dig opfindelse. Stort set alle bygger på 
en ide, som andre har fået. Et andet 
sted end Danmark. Måske med ISS 
som undtagelsen.

A.P. Møllers succes med at opbyg-
ge verdens største containerrede-
ri bygger på en opfindelse, som den 
amerikanske lastbilchauffør Malcom 
McLean fik i 1950’erne. Han transpor-
terede containere på sine lastbiler og 
tænkte, hvorfor tømme dem på hav-
nen og laste indholdet i stedet for at 
sejle hele containeren til destinatio-
nen? Det ville spare masser af tid og 
penge.

25 år senere satsede Mærsk Mc-Kin-
ney Møller helhjertet på ideen om, at 
last skal transporteres i containere og 
blev med en storstilet satsning bedst i 
verden til containertransport.

Lego opfandt ikke den berømte 
byggeklods. Det gjorde den britiske 
psykolog Hilary Fisher Page i 1930’er-
ne ved hjælp af, hvad vi i dag kalder for 
brugerdreven innovation. Han satte 
sig ned og studerede børns leg i børne-
haver og så, at de kunne lide at bygge 
med klodser, men at klodserne gav 

”Da Mads Øvlisen tog over 
som administrerende direktør 
i Novo Industri i 1981, havde 
virksomheden en omsæt-
ning på 2 milliarder kroner og 
3.800 medarbejdere. Da han 
forlod virksomheden som 
bestyrelsesformand i 2006, 
havde Novo-gruppen en 
omsætning på 45 milliarder 
kroner og 27.000 medarbej-
dere. Den forretningsmæssige 
præstation er enestående, 
især da den er opnået i direkte 

konkurrence med verdens 
største medicinal- og kemi-
kalievirksomheder, hvor flere 
har forskningsbudgetter, der 
er større end Novo Nordisks 
samlede omsætning. Men de 
forretningsmæssige resultater 
er samtidig opnået med afsæt 
i en enestående samfunds-
ansvarlig ledelsesmodel, 
der betoner virksomhedens 
betydning for medarbejdere, 
miljø og samfund på lige fod 
med de finansielle resultater. 

Netop denne innovative ledel-
sesmodel – hvor samfundet 
bliver opfattet som en med-
spiller og ressource frem for en 
modstander og omkostning 
– er en central årsag til Novo 
Nordisk succes.”

novo noRdisk

Foto: novo nordisk
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dem begrænsede muligheder, var ke-
delige at se på og lavet af træ, hvilket 
var uhygiejnisk. 

Følgelig opfandt han den mangefar-
vede plastikklods, som snavset gled af 
på, og som kunne kobles med andre 
klodser på bedre måder. 

Godt 20 år senere satte Lego legen 
med klodserne i system, så børn kun-
ne bygge deres egne universer, og skab-
te, hvad der 50 år efter blev hyldet som 
det 20. århundredes bedste legetøj. 

Novo Nordisk skylder sin eksistens 
til lægen Marie Krogh – den nobel-

prisvindende danske zoolog August 
Kroghs sukkersyge hustru. Hun over-
beviste sin mand om at besøge to cana-
diske forskere i 1922, som havde udvik-
let en metode til at fremstille insulin, 
og rejste hjem til Danmark med en til-
ladelse til at bruge den.

special  rapport

Foto: novo nordisk

Begyndelsen: 
nobelpris-vinde-
ren August Krogh 
og hans hustru, 
lægen Marie 
Krogh, lagde 
grunden til novo 
nordisk ved at 
hente en metode 
til fremstilling af 
insulin hjem til 
danmark.
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”Mærsk McKinney-Møllers 
beslutning i 1973 om at satse på 
containerfart fra bar bund gik 
stik imod den øvrige ledelses 
indstilling – de mente, at det 
krævede for mange ressourcer, 
det var for farligt, konkurren-
terne var for store. Fornyelses-
projektet førte til, at Maersk 
Line i 2010 beskæftigede 22.000 
medarbejdere og disponerede 
over en handelsflåde på 550 
skibe og 2.200.000 containere. 
Som sidegevinst afledte con-

tainersatsningen en række nye 
forretningsområder som:

Maersk Logistics, en selv-
stændig udbyder af spedition 
og transportlogistik med en 
omsætning på over 15 milliarder 
kroner og 10.000 medarbejdere

Mærsk Data, der blev en af 
Danmarks største it-virksomhe-
der, indtil virksomheden med 
3.500 medarbejdere blev solgt 
til IBM for et milliardbeløb i 2004

Maersk Container Industri, 
en af de største containerpro-

■

■

■

ducenter i verden, som indtil 
2006 lå i Tinglev i Sønderjylland, 
hvorefter produktionen blev 
flyttet til Kina 

APM Terminals, der i 2010 
drev havne i 63 lande på fem 
kontinenter med 22.000 medar-
bejdere og havde en omsætning 
på knap 25 milliarder kroner.
Tæt ved en sjettedel af verdens 
containertransport foregår i dag 
med Maersk Line.”

■

MAersk LIne 

Lars Larsen lagde i 1970’erne mærke 
til den formidable succes, som brødre-
ne Karl og Theo Albrecht havde med 
Albrecht-Discount – eller ALDI – som 
de udviklede i 1940’erne og internati-
onaliserede i 1970’erne. Han overfør-
te supermarkedets discount-koncept  
til specialbutikker for sengetøj og re-
volutionerede i processen detailbran-
chen.

ISS udviklede i 1930’erne en helt ny 
serviceydelse – entreprise-rengøring. 
Det eksisterede ikke dengang. Det er 
uklart, om ISS var først i verden, men i 
Danmark var det nye tilbud en klar ny-
hed. Indtil da havde alle virksomheder 
lokale rengøringskoner til at gøre rent 
for sig.

Danmark har aldrig været en stor 
forskningsnation. Eller stor nation i 
det hele taget. Selv i dag udgør Dan-
marks samlede forskning ikke mere 
end forskningsbudgettet i  en enkelt af 
USA’s private medicinalvirksomheder. 
I den forstand er det ikke underligt, at 
Danmarks største ledelsesbedrifter 
bygger på en teknologi eller et kon-
cept, der er udviklet i udlandet. 

Hvilket stiller spørgsmål ved den 
danske innovationsdebat, der næsten 
udelukkende fokuserer på, at Dan-
mark i fremtiden skal leve af noget, 
som forskningen frembringer. 

De største danske ledelsesbedrifter 
bygger ikke på egne opfindelser. De 
bygger på evnen til at anvende andres 
opfindelser. Hvilket kræver noget helt 
andet.

 2 kompetencerne
De største danske ledelsesbe-
drifter har klare fællestræk, 
der kan forklare, hvorfor det 

lykkedes lige netop dem at skabe suc-
ces med afsæt i opfindelser, andre hav-
de frembragt, men ikke nødvendigvis 
selv fik succes med.

Virksomhederne er fælles om en 
meget stærk arbejdskultur, der på 
mange måder adskiller sig fra, hvor-
dan man arbejder mange andre steder 
i verden – en arbejdskultur, der først og 
fremmest handler om kompetencer og 
værdier.

I 1880’erne besluttede skibsfører 
Peter Mærsk at uddanne sine børn til 
at bemande et familierederi – skibsfø-
rer, maskinmester, bogholder. Sønnen 
Arnold Peter Møller kom i lære som 
købmand. Først hos en fynsk grosserer, 
derefter i Storbritannien som skibs-
mægler, i Tyskland som sælger og i Rus-
land som bogholder og siden befragter. 
Undervejs lærte han også sprog.

50 år senere sendte Arnold Peter 
Møller sin søn, Mærsk Mc-Kinney 
Møller, igennem helt samme uddan-
nelsesforløb. En uddannelse, som det 
ekspanderende rederi satte på for-
mel og lod alle nye medarbejdere gå 
igennem. Derved havde A.P. Møller 
– Mærsk et specialuddannet korps af 
shippingmedarbejdere, som gjorde 
det muligt i 1970’erne og fremefter at 
ekspandere hurtigere og bedre inden 
for containerfarten end de konkurre-
rende rederier.

ISS opfandt uddannelse af rengø-
ringsassistenter, som lærte at bruge 
metoder, værktøj og samarbejde til at 
levere en kvalitet og effektivitet i ren-
gøringen, der før var utænkelig. Al-
lerede i 1970’erne eksperimenterede 
servicevirksomheden ISS med selv-
styrende hold af rengøringsassistenter, 
der udpegede en leder i gruppen – hvil-
ket først blev almindeligt i industrien 
20 år senere.

I Jysk bliver medarbejderne skolet i 
købmandskabets kunst, hvis elemen-
ter er hentet i Lars Larsens tænkning og 
egenskaber, brudt ned og sat på formel. 
Reelt en mesterlære i stor skala, ganske 
som den A.P. Møller – Mærsk har prak-
tiseret. Tilsvarende satser både Novo 
Nordisk og Lego massivt på vedvaren-
de uddannelse af medarbejderne, så de 
hele tiden er klar til at se nye mulighe-
der og påtage sig nye opgaver. 

Fælles for virksomhederne er en tro 
på og en tillid til, at det enkelte menne-
ske kan gøre en afgørende forskel, hvis 
det har forudsætningerne og får mulig-
hederne for det.

Som Mads Øvlisen, tidligere kon-
cernchef i Novo Nordisk, siger:

”Medarbejdernes evne til at lære, 
til at forandre sig selv og til at foran-
dre forretningen hurtigere end kon-
kurrenterne er den eneste varige kon-
kurrencefordel, nogen virksomhed  
har. For mig har spørgsmålet derfor al-
tid været: Hvordan sikrer jeg menne-
sker bedre muligheder for at udfolde 
sig?”

”For mig har 
spørgsmålet 
altid været: 
Hvordan 
sikrer jeg 
mennesker 
bedre mu-
ligheder for 
at udfolde 
sig?”

Mads Øvlisen,  
tidl. koncernchef, 
novo nordisk.

Foto: vinCent JanninK
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 3 Værdierne
Men kompetencer er ikke 
altid nok i sig selv. De skal 
have en retning. Fælles for 

de største danske ledelsesbedrifter er, 
at de bygger på stærke handlingsanvi-
sende værdier eller holdningsmæssige 
arbejdsregler i virksomheden, der gui-
der og vejleder den enkelte medarbej-
der i hverdagens handlinger og til at 
tænke nyt i en fælles retning.

Det er, hvad man i dag kalder for 
”værdibaseret ledelse”. De kanonise-
rede bedrifter praktiserede det blot, 
længe før begrebet fik et navn.

I A.P. Møller – Mærsk er en af de 
kendte og berømte handlingsangiven-
de arbejdsregler: ”Intet tab bør ramme 
os, som kunne være undgået ved retti-
dig omhu”. En arbejdsregel, der signa-
lerer fremsyn, omtanke og grundig-
hed. ”Hvis det er værd at gøre, er det 
værd at gøre godt,“ er et andet udsagn, 
der ansporer til dedikation og kvali-
tet i arbejdet. »Den, der har evnen, har 
pligten,« er et motto, der pålægger den 
enkelte initiativ og ansvar, selv om det 
ikke nødvendigvis ligger i stillingsbe-
skrivelsen.

En systematisk tænkning, som Ar-
nold Peter Møller udviklede og Mærsk 
Mc-Kinney Møller systematiserede. En 
af de sidste gerninger, Mærsk Mc-Kin-
ney Møller foretog, før han overlod 
virksomheden til næste generation, 
var at sende et memo med rederiets 
handlingsanvisende værdier til sine 
efterfølgere.

I Novo Nordisk systematiserede 
Mads Øvlisen tilsvarende et sæt værdi-
er, som alle i virksomheden bliver målt 
på personligt helt på lige fod med bud-
getmål. Det er med andre ord ikke nok 
at opnå sine mål – de skal opnås på den 
rigtige måde, så de styrker virksomhe-
den på sigt. 

Således har både Novo Nordisk 
og Novozymes i dag et værdimæssigt 
”kompas”, der guider hver enkelt med-
arbejder, både i hverdagen og når mu-
ligheder eller udfordringer dukker op.

Hver ny ansat i Jysk bliver testet 
på, om de har købmandens værdier. 
Det gælder hvilken som helst stilling, 
hvilket som helst sted på jorden. Det 
behøver ikke at være avanceret. Det er 
fint, hvis den 18-årige svarer, at han li-
ge har købt en næsten ny mobiltelefon 
og sparet 1.200 kroner, bare han eller 
hun viser et forhold til købmandskab.

Værdierne i virksomhederne er 
langt fra ens, selv om de deler en fælles 
grundtone, der enkelt sagt handler om 
frihed under ansvar. Men de danner et 
fælles sprog og skaber en forståelse for, 
hvordan man arbejder netop i denne 
virksomhed. Det gør det let at bruge 
hinanden og samarbejde mod fælles 
mål, hvilket er et klart fællestræk og en 
afgørende styrke bag bedrifterne. 

En værdi har virksomhederne dog 
klart fælles uanset branche: Nytænk-
ning. Som Mærsk Mc-Kinney Møller 
en gang formulerede det:  

»Jeg siger til alle: Hold øjne og øren 
åbne. Vær kreative. Vis opfindsom-

special  rapport

SyStematiSk: mads Øvlisen satte bløde værdier i system 
under Novo Nordisks ekspansion. 

”lars larsen fornyede dansk detail-
handel, da han i 1979 åbnede sin 
første Jysk sengetøjslager – siden 
omdøbt til Jysk –med billige dyner 
som slagvare. i 2010 var Jysk en 
koncern med – foreløbig – over 1.750 
butikker i 34 lande, der omsætter for 
godt 17,5 milliarder kroner om året. 
Foreløbig. Der åbner én ny Jysk-butik 
hver anden dag. i 2010 indtog Jysk 
Kina, hvor målet i første omgang er 

500 butikker, men drømmen 5.000.  
i øvrigt bliver omkring 30 procent 
af varerne i de danske Jysk-butikker 
produceret i Danmark. Det gør ikke 
alene Jysk til en selvstændig succes, 
men et upåagtet lokomotiv for dansk 
industriproduktion. alt sammen ved 
at sætte dansk købmandskab på 
formel – med inspiration fra en tysk 
detailsucces.”

Jysk

Foto: Bax Lindhardt

Foto: Jan JØrGEnSEn
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hed og gør forslag! Kun ved nytænk-
ning og stadig tilgang af nye aktiviteter 
undgås stilstand, som i vor tid er ens-
betydende med tilbagegang.« 

 4 Personen
Et er at skabe forudsætnin-
gerne for succes. Noget an-
det er at realisere dem. Det 

er tydeligt i ledelsesbedrifterne, hvor-
dan toplederen som person kan gøre 
en udslaggivende forskel for, hvordan 
forudsætningerne udfolder sig. 

I ISS var både Philip Sørensen – der 
grundlagde virksomheden i 1934 – og  
Poul Andreassen – som internationa-
liserede den i 1960’erne og frem – visi-
onære og entreprenante ledere, der så 
muligheder, andre ikke fik øje på, tog 
chancer og handlede på deres overbe-
visninger, hvor andre tøvede. 

For eksempel allierede Poul An-
dreassen sig med fagforeningerne for 
at hæve rengøringsassistenternes løn 
og ansættelsesvilkår, hvor andre lede-
re gjorde, hvad de kunne for at holde 
dem nede. Han ville tiltrække dygtige  
medarbejdere, og det forudsatte, at 

jobbet var velbetalt og havde prestige.
Arnold Peter Møller var ved at gå 

ud af sit gode skind over bestyrelsen i 
Dampskibsselskabet Svendborg, som 
han sagde var ”begavet med tvivlens 
nådegave”, og oprettede derfor sit eget 
rederi – Dampskibsselskabet af 1912 
– hvor han kunne følge sine egne over-
bevisninger om markedets udvikling. 
Dampskibsselskabet af 1912 blev langt 
det største af de to rederier.

Hans søn, Mærsk Mc-Kinney Møl-
ler, gik stik imod alle sine rådgivere, 
da han i 1970’erne besluttede sig for at 
satse rederiets fremtid på container-
fart. Det var alt for risikabelt og ula-
desiggørligt, sagde de andre. Mærsk, 
derimod, var overbevist om, at det var 
der, fremtiden lå for rederiet. Hvad han 
fik ret i.

Mads Øvlisen gik stik imod alle 
holdninger blandt direktørkollegerne 
i erhvervslivet og valgte at arbejde med 
”bløde” værktøjer i form af visioner og 
værdier på lige fod med ”hårde” finan-
sielle værktøjer. Han inviterede virk-
somhedens argeste kritikere i form af 
græsrødder indenfor for at have en dia-

log og nå frem til en fælles forståelse, 
hvilket dengang var utænkeligt andre 
steder. Kritikken og åbenheden bidrog 
til at gøre Novo Nordisk betydeligt me-
re konkurrencedygtig end konkurren-
terne og fik virksomheden undtaget 
fra EU’s forbudsliste over bioteknolo-
giske produkter. Havde Øvlisen delt 
kollegernes verdenssyn, ville hverken 
Novo Nordisk eller Novozymes haft 
produktion i Danmark i dag.    

Lars Larsen anerkendte ikke  
den gængse måde at sælge dyner og 
tekstiler på i Danmark og tog et op-
gør med branchen og leverandørerne, 
hvilket fik priserne til at kollapse og 
kunderne til at strømme til. Han brug-
te sig selv som levende salgsplakat i tv-
reklamer, som både erhvervsledere og 
reklamekonsulenter rynkede på næ-
sen ad.

Toplederens evne til at tænke ukon-
ventionelt, til at se muligheder, som 
endnu ikke har materialiseret sig, til 
at turde satse på dem og mobilisere en 
vilje til at forfølge målet med en bra-
gende arbejdsindsats, til at overbevise 
andre med begejstring om, at denne 
rejse er den rigtige og spændende at 
være med på, er klare fællestræk hos 
de enkeltpersoner, der har den største 
aktie i ledelsesbedrifterne.

Der er ingen simpel formel for, hvor-
dan de evner bliver kultiveret. Arnold 
Peter Møller var det niende barn i en 
skipperfamilie af trange kår, men viste 
sig at være eneren. Mærsk Mc-Kinney 
Møller havde førsteret til kongeriget 

ISS lancerede i 1934 ”entreprise-ren-
gøring” som et nyt serviceprodukt 
til danske virksomheder. Da Poul An-
dreassen tog over i 1962, havde virk-
somheden 2.000 medarbejdere. Da 
Poul Andreassen fratrådte som di-
rektør i 1995, var ISS en af Danmarks 
mest beundrede virksomheder med 
150.000 medarbejdere i mere end 
20 lande og med en omsætning på 
14 milliarder kroner. Den succes blev 
opnået ved at professionalisere og 
internationalisere rengøringsarbej-
det – ved at forvandle et af arbejds-

markedets ringeste job til et respek-
teret erhverv med en aflønning, der 
matcher industrien. Andreassens 
efterfølgere videreudviklede for-
retningsmodellen. I 2010 beskæfti-
gede ISS over 520.000 medarbejdere 
i mere end 50 lande og er i dag en af 
verdens største arbejdsgivere.”

ISS

Dygtige folk: Poul Andreassen 
ville tiltrække dygtige medarbejdere 
til iSS, og det forudsatte velbetalte 
job med prestige.

Foto: jan jørgensen
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og evnede at skabe et imperium. Poul  
Andreassen og Mads Øvlisen udsprang 
af arbejderfamilier med stærke vær-
dier om flid og pligt, blev begge aka-
demikere og førte deres virksomhe-
der til storhed. Lars Larsen var fjerde 
barn i en søskendeflok, der voksede op  
under kummerlige kår på den jyske 
hede, og stod i lære som manufaktur-
handler. Kjeld Kirk Kristiansen arvede 

kongeriget og tog fat, hvor Godtfred 
Kirk slap.

Hvad de fik med sig, har ikke været 
til at programmere. Men fælles er, at 
hvad de investerede deres arbejdsliv i, 
var ikke et trin på en karrierestige. De 
gjorde deres gerning til et livsmål, de 
investerede sig selv i. 

Langt fra alle ledere rummer det 
samme. Og det gør en forskel.

”Lego er en af verdens største 
legetøjsfabrikanter og kendt 
kloden over for den lille byg-
geklods af plastik, som første 
gang blev lanceret i 1949. Selve 
klodsen blev opfundet af en 
englænder i 1930’erne, men 
Godtfred Kirk Christiansen 
– hvis far grundlagde Lego  
– evnede at hjælpe børn med 
at se verdener af kreative mu-
ligheder i klodsen. I en grad så 
Lego-klodsen årtier senere blev 
kåret til “århundredets legetøj“ 

af både Fortune Magazine og 
British Association of Toy Re-
tailers. Frem til 2010 havde Lego 
fremstillet over 400 milliarder 
byggeklodser. Alene i 2010 
producerede Lego mere end 24 
milliarder klodser. Men de små 
klodser er hverken essensen af 
Lego eller den ide, virksomhe-
den blev grundlagt på. Ideen og 
essensen i Lego er den gode leg 
– altså legetøj, der understøt-
ter børns fantasi, kreativitet 
og skaberlyst mest muligt. 

Byggeklodserne viste sig at 
være den bedste måde, Lego 
kunne fremme den gode 
leg på. Og den ide har Lego 
stræbt efter at gentænke 
og forny fra generation til 
generation.” 

Lego

special  rapport

ImperIebygger: 
godtfred Kirk 

Christiansen i sin 
Legoland-park.  5 ejerskabet

De kanoniserede bedrifter 
har alle til fælles, at ejerska-
bet er koncentreret på få hæn-

der. Nogle er familieejede, som Jysk og 
Lego, andre har en fond som hovedak-
tionær, som A.P. Møller – Mærsk, No-
vo Nordisk, ligesom ISS var det i mange 
årtier, men nu er ejet af en kapitalfond. 
Ingen har et spredt ejerskab. Ganske 
vist er flere af virksomhederne børs-
noterede, fordi de har haft behov for 
at rejse kapital til international vækst, 
men det er typisk sket ved, at fonden 
har udstedt B-aktier med stemmerets-
begrænsning. 

Ejerskabet er i alle tilfælde i hæn-
derne på få mennesker, som har mulig-
heden for at anlægge et langsigtet per-
spektiv på virksomhedens udvikling 
og give ledelsen ro til at arbejde med 
tiltag, der giver gevinst på sigt. ”Jeg er 
overbevist om, at ejerskabet af en virk-
somhed har stor betydning for  virk-
somhedens udviklingsmuligheder, 
evne til at bidrage til samfundet og le-
delsens evne til vedvarende at investere 
i de mennesker, som er virksomheden, 
så de også investerer i virksomheden,” 
siger Mads Øvlisen, som indædt kæm-
pede mod et EU-direktiv, der sigtede på 
at fjerne stemmeretsbegrænsninger i 
fondsejede virksomheder.

Omvendt er hverken fondseje eller 
familieeje nogen garanti for succes. 
Mange virksomheder med den type 
ejerskab er i dag væk eller sygnet hen, 
fordi ejerne ikke sikrede professio-

Foto: scanpix
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nelle bestyrelser og kompetente direk-
tioner, der i samspil sikrede, at fornyel-
se og konkurrenceevne var i fokus.

Ikke desto mindre er det bemær-
kelsesværdigt, at alle kanoniserede 
bedrifter deler samme type ejerskab, 
hvor det tålmodige og langsigtede er i 
centrum.   

 6 Stafetten
Ledelsesbedrifterne folder sig 
ud over tid. Enkelte hen over 
et århundrede. Det betyder 

også, at stafetten er blevet afleveret fra 
en leder til en anden, fra en generation 
til en anden. Her finder man de største 
forskelle mellem bedrifterne.

Hvor nogle har formået at give fun-
damentet for succesen videre elegant, 
er andre snublet så alvorligt i afleverin-
gen, at hele virksomhedens eksistens 
er blevet bragt i fare.

Mads Øvlisen og Lars Larsen står for 
nogle af de bedste afleveringer. Mads 
Øvlisen valgte at træde tilbage nogle 
år før tid, fordi muligheden for at ind-
sætte næste generation af ledere – der 
alle var internt udviklede – dukkede 
op. Således blev Novo Nordisk i 2000 
delt i Novo Nordisk, der har sit hoved-
fokus på insulin, og Novozymes, der 
producerer industrielle enzymer. Lars 
Rebien Sørensen overtog direktør-rol-

Initiativet:  Den danske 
ledelseskanon er blevet til 
på initiativ af Huset Mandag 
Morgen. Bedrifterne er udvalgt 
ved, at borgere, organisationer 
og institutioner af enhver slags 
er blevet inviteret til at pege 
på kandidater. Et kanonudvalg 
bestående af fem eksperter i  

ledelse (se herunder) har 
udvalgt de tolv bedste forslag 
blandt de mange hundrede 
kandidater.  
De udvalgte:  Ledelsesbedrifter-
ne tæller både private, offent-
lige og frivillige præstationer: 
A.P. Møller – Mærsk, ISS, Lego, 
Jysk, Novo Nordisk, de danske 

svineavlere, Det danske EU-
formandskab 2002, Velfærds-
staten, Produktivitetsudvalget, 
Skanderborg, Plejehjemmet 
Lotte og Roskilde Festival. 
Bogværket:  Gyldendal Busi-
ness står bag udgivelsen af Den 
danske ledelseskanon i 12 bind. 
Bøgerne er skrevet af journalist 

Frank Stokholm og forfatter 
Mikael R. Lindholm, stifter af ud-
viklingshuset Innovation Inside 
og tidl. chefredaktør.
Boguddrag:   Berlingske Nyheds-
magasin har i de tre forudgåen-
de uger bragt uddrag af bøgerne 
om A.P. Møller – Mærsk (17/8), 
Jysk (24/8) og ISS (31/8). 

Den DanSke leDelSeSkanon

aflevering: lars larsen har for længst givet rollen som administrerende direktør 
videre og indtaget formandsrollen i Jysk.

len i Novo Nordisk, Steen Riisgaard  
direktør-rollen i Novozymes. Begge var 
testet og fundet værdige. Og adskilt var 
de to forretningsområder i stand til at 
tilbyde medarbejderne et stærkere fo-
kus og præstere endnu mere værdi for 
aktionærerne. 

Ti år efter Mads Øvlisens exit føl-
ger begge virksomheder hans ledel-
sestænkning og leverer nogle af bran-
chens bedste resultater globalt.

Lars Larsen indså i 1990’erne, at 
Jysk nu var blevet så stor og kompleks, 
at virksomheden havde brug for en  

direktion med helt andre kompeten-
cer end de selvlærte chefer, der hidtil  
havde ledet den. Han gennemførte 
derfor en paladsrevolution og fyrede 
sig selv. Et nyt hold professionelle le-
dere indførte ledelsessystemer, der 
gjorde det muligt for Jysk at fortsætte 
sin internationalisering i højt tempo. 
Lars Larsen er i dag selv bestyrelses-
formand.

Andre har haft vanskeligere ved at 
give slip.

I ISS trak Poul Andreassen gene-
rationsskiftet ud i langdrag, selv om 

Steen Hildebrandt
Professor

Majken Schultz
Professor

Per Jenster
Professor

kurt klaudi klausen
Professor

Per nikolaj Bukh
Professor

Udvalget 
bag  
ledelses
kanonen

 konference
Deltag i kon-

ferencen om de 
største danske 
ledelsesbedrifter 
22. september.  
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I næste uge: 

De Globale – 
særnummer
om danskere i de 
nye vækstlande

han havde alvorlige hjerteproblemer.  
Det førte til en intern rivalisering 
og alliancedannelse mellem mulige 
kronprinser. I måske misforstået loya-
litet manipulerede en amerikansk fi-
nanschef regnskaberne i flere år for at 
få en af kandidaterne til at se bedre ud.  
Følgelig var ISS’ amerikanske organi-
sation ved at trække hele virksomhe-
den ned. Poul Andreassen endte med 
at forlade virksomheden – sit impone-
rende livsværk – ved at smække med 
døren.

I A.P. Møller og Lego trak patriar-
kerne Arnold Peter Møller og Godt-
fred Kirk Christiansen overleverin-
gen til næste generation ud i så lang 
tid, at organisationerne var ved at gå i 
stå i usikkerhed om retning og beslut-
ningskraft.

Arnold Peter og Mærsk kommuni-
kerede i den sidste tid sammen via se-
kretærer. Godtfred og Kjeld havde så 
mange skænderier, at den administre-
rende direktør valgte at gå, og Godt-
freds hustru – Kjelds mor – var nødt til 
at træde til som fredsmægler.

Det er ikke let for en konge at abdi-
cere og overlade sit livsværk til en an-
den. Det er let at forstå. Men der over-
skygger personen projektet. At undgå 
den fælde er et adelsmærke for stort le-
derskab.

 7 Vinderkulturen
Det er ikke den geniale opfin-
delse, der har skabt de stør-
ste danske ledelsesbedrifter, 

men snarere en særlig evne til at ud-
nytte det geniale. Den evne handler i 
høj grad om en arbejdskultur, der er 
præget af et menneskesyn og værdier, 
som adskiller sig markant fra, hvor-
dan ledelse og samarbejde udfolder sig 
mange andre steder i verden. 

Måske er ISS det stærkeste eksem-
pel. De bærende værdier i ISS er stadig 
de samme, som da Philip Sørensen 
etablerede virksomheden i 1934. Vær-
dier, der handler om respekt for det en-
kelte menneske, en hjælp til selvhjælp 
i form af uddannelse, en tillid til den 
kompetente og selvstændige medar-
bejder, og en tro på, at investeringer i 
det enkelte menneske er den bedste vej 
til langsigtet fremgang.  

»Det er helt utroligt, hvad folk kan, 
hvis de får rammerne til det. Når vi 
købte virksomheder i udlandet, syn-
tes folk meget hurtigt, at ISS var et fan-
tastisk sted, fordi man har så meget fo-
kus på mennesket. Tro på og tillid til 
mennesker og uddannelse af dem. Det 
er nøglen til succesen,“ siger Waldemar 
Schmidt, der efterfulgte Poul Andreas-
sen som koncernchef i ISS. 

Den kontante gevinst er, at ISS i 

modsætning til andre servicevirksom-
heder har kunnet undvære en hærska-
re af chefer, hvis opgave er at tænke for 
og instruere den enkelte medarbejder, 
hvilket skaber et dyrt bureaukrati og 
blokerer for nytænkning i hverdagen. 

Styrken i den ledelsestænkning 
bliver demonstreret af ISS’ “ukendte“ 
tvillinger – vagtselskaberne G4S og 
svenske Securitas. Virksomhederne 
blev oprindeligt etableret af selvsam-
me Philip Sørensen i 1934 – samme år, 
som ISS blev grundlagt. I dag har G4S 
over 500.000 medarbejdere verden 
over og rivaliserer med ISS om positio-
nen som en af verdens største arbejds-
givere, mens Securitas, der oprindelig 
fokuserede på det svenske marked, har 
over 200.000 medarbejdere.  

Philip Sørensen havde næppe 
drømt om, at han ville blive stamfader 
til knap 1,3 millioner arbejdspladser 
75 år senere. Alle tre selskaber bygger 
på de samme værdier og har fulgt den 
samme ledelsestænkning. 

Det illustrerer styrken i den meget 
danske eller skandinaviske arbejds-
kultur. En vinderkultur, som de stør-
ste danske ledelsesbedrifter har til fæl-
les. En styrke, som rigtigt anvendt kan 
være fundamentet for flere bedrifter, 
der bliver en kanonisering værdig. B  

redaktion@bny.dk
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Af MikAel R. lindholM

  N 
ogle virksom-
heder bliver le-
det på en måde, 
så de forandrer 
verden. A.P. 
Møller – Mærsk 
er en sådan virk-

somhed. 
A.P. Møller – Mærsk er Danmarks 

største virksomhed med aktiviteter 
inden for søfart, olieproduktion, detai-
landel og meget andet. Koncernen hav-
de i 2010 en omsætning på 315 milliar-
der kroner og 108.000 medarbejdere.

Siden 1970’erne har A.P. Møller –
Mærsk opbygget verdens største con-
tainerrederi – Maersk Line – som i 2010 
beskæftigede 22.000 medarbejdere og 
disponerede over en handelsflåde på 
550 skibe og 2.200.000 containere. Tæt 
ved en sjettedel af verdens container-
transport foregår med Maersk Line. 

Trådene til den succes, der har gjort 
Maersk Line til verdens største contai-
nerrederi, rækker langt tilbage i histo-
rien. 

Succesen kan ikke forklares uden 
det særlige talent, som grundlægger-
ne Arnold Peter Møller havde, og den 
skoling han fik ved hjælp af sin far, der 
havde det som et klart mål at uddanne 
sine børn til at bemande et familieejet 
rederi. 

Han blev udlært som købmand, 
sendt til England, Tyskland og Rusland 
for at lære sprog, handel, befragtning 
og regnskab. Uddannelsesforløbet gav 
ham kompetencerne til at anvende det 
talent, han var særligt begavet med i en 
stor søskendeflok.

”I en tid længe før internationalise-
ring af uddannelserne er det bemær-
kelsesværdigt, at A.P. Møller fik dyb in-
ternational indsigt og en bred vifte af 
relevante, men forskellige kompeten-
cer i en meget ung alder,” siger profes-
sor Majken Schultz, Institut for Inter-
kulturel Kommunikation og Ledelse 
ved CBS. 

Arnold Peter Møllers uddannelse 
som havets købmand blev en formel, 
som medarbejderne i hans rederi også 
blev skolet efter, ikke mindst hans søn, 
Mærsk Mc-Kinney Møller. En formel, 
som leverede de i shippingbranchen 
usædvanligt veluddannede medarbej-
dere, der var en helt afgørende forud-
sætning for, at Mærsk Mc-Kinney Møl-
lers satsning på containerfart mange 
år senere blev en succes.

Den kalkulerede risiko: Viden gør det 
ikke alene. Arnold Peter Møller op-
samlede sine erfaringer fra succeser 
og skuffelser og formulerede en række 
principper og værdier, der skabte en 
virksomhedskultur, som kunne vej-
lede den enkelte medarbejder i at nå 
frem til de bedst mulige beslutninger 
– alene og sammen. Den stærke kultur 
bidrog til, at de mange medarbejdere i 
Maersk Line under den store ekspan-
sion fra 1970’erne til 1990’erne kunne 
handle selvstændigt, hurtigt og gnid-
ningsfrit og tage vare på muligheder-
ne og imødekomme udfordringerne 
på markedspladsen bedre end de fle-
ste andre rederier.  

Kernen i A.P. Møller – Mærsks kul-
tur er den kalkulerede risiko. At forbe-
rede sig, at afdække risici, at sikre sig 
for at undgå fejl – eller med andre ord 
ganske enkelt at være dygtigst – men 
samtidig ville og turde satse på det nye. 
Andre har fulgt samme formel, men få 
så konsekvent og med en perfektionis-

Ledelsesbedriften i Maersk Line
Historien om A.P. Møller – Mærsk viser, hvordan man ved at udvikle stærke værdier og dygtige medarbej-
dere gør sig i stand til at udnytte mulighederne på markedspladsen. Derfor har beretningen om Maersk Line 
fundet vej til 12 bindsværket den danske ledelseskanon. Vi bringer her et uddrag.

me i eksekveringen, som A.P. Møller – 
Mærsk. Her er kvaliteten af medarbej-
dere igen afgørende for udfaldet.

”I dansk kultur ’ejer’ A.P. Møller –
Mærsk begrebet om ’Rettidig Omhu’. 
Det er blevet genfortolket igennem år-
tier og har været afgørende for udvik-
lingen i både virksomhedens stærke 
kultur og globale omdømme. Hold-
ningen til fejl har været meget disku-
teret i ledelsesteorier. Mange vil påstå, 
at det er vanskeligt at være meget in-
novativ og ikke at begå fejl. A.P. Møl-
ler – Mærsk har vist, at en virksomhed 
både kan være innovativ – og samti-
dig dyrke perfektionen,” siger Majken 
Schultz.

Hvor betydningsfuld kultur og 
kompetence er i A.P. Møller – Mærsk, 
kommer klart til udtryk ved, at det ik-
ke var rederiet selv, der opfandt og ud-
viklede containerfarten, men da man 
først valgte at satse på den type søfart, 
skete det med en perfektion og udvik-
lingskraft, som ingen andre viste sig at 
kunne matche lige så godt.

”Historien viser, hvordan innova-
tioner udvikles ved, at man tager ideer 
og erfaringer fra et område og overfø-
rer til et andet. Mærsk-kulturen har 
her været åben og innovativ igennem 
sit fokus på kunden – og kundens be-
hov har kunnet opfyldes igennem en 
kultur med udspring i ’Rettidig Om-
hu’,” siger Majken Schultz.

Kritiske hændelser: Strategisk er det 
skæbnens ironi, at Arnold Peter Møl-
ler i sin tid valgte at satse på linjefart 
modvilligt og efter lang tids pres fra 
sin fætter, Hans Isbrandtsen, som han 
siden brød med. Men faktisk har he-
le udviklingsforløbet i rederiet frem 
til 1970’erne, hvor Mærsk Mc-Kinney 
Møller valgte at satse stort på contai-
nerfart, været præget af kritiske valg 

”A.P. Møller  
– Mærsk har 
vist, at en 
virksomhed 
både kan 
være innova-
tiv – og sam-
tidig dyrke 
perfektionen”

MAjken ScHuLtz, 
professor, cBS.
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hvor en mindre balance til den anden 
side kunne have medført, at virksom-
heden ikke eksisterede i dag. Det gæl-
der i forhold til personlige konflikter, 
kritiske vurderinger af markedsudvik-
lingen og den fremtidige politiske vir-
kelighed,” siger Majken Schultz. 

Tilsvarende kunne Mærsk Mc-Kin-
ney Møller have lyttet til sine rådgivere 
og valgt containerfart fra, fordi det var 
for dyrt og farligt. Han valgte anderle-
des – fordi økonomien i containerfart 
gjorde det til det bedste at tilbyde kun-
derne, fordi rederiets lange historie 
med den opsamlede erfaring og viden 
om søfartsmarkedet gjorde det rigtigt, 
fordi virksomhedens kultur og fade-
rens eksempel gjorde det muligt.

Historien om A.P. Møller – Mærsk 
er ikke en historie om en klar vision 
og målrettet satsning. Meget bygger 
på tilfældigheder, der faldt rigtigt ud 

i et historisk forløb. Historien om A.P. 
Møller – Mærsk er snarere en beret-
ning om, hvordan man ved at udvikle 
stærke værdier og dygtige medarbej-
dere bringer sig i position til at tage va-
re på de muligheder, som former sig på 
markedspladsen.

”En virksomheds kultur bliver ofte 
fremstillet som noget ’blødt’, der lig-
ger oven på forretningen. A.P. Møller 
– Mærsk viser, at virksomhedskultu-
ren kan være det hårde og solide fun-
dament for forretningen. Selve kilden 
til succes,” siger Majken Schultz.  B  

redaktion@bny.dk

Historien om, hvordan Maersk Line 
kom til at regere over de syv have, kan 
læses i “Den danske ledelseskanon”, 
der udkommer 22. september på Gyl-
dendal Business.

og hændelser, der kunne have ændret 
historiens gang og undermineret den 
satsning, der førte til verdens største 
rederi. 

Både Første og Anden Verdenskrig 
kunne have sat punktum for rederiet. 
Mærsk Mc-Kinney Møller kunne ha-
ve fulgt sin fars råd om at blive læge i 
stedet for at bidrage med sit eget helt 
usædvanlige forretningstalent. Arnold 
Peter Møller kunne have ladet tysker-
ne købe rettighederne til dansk olieef-
tersøgning i stedet for at følge sin nati-
onale indstilling, der bundede i tabet 
af krigen med tyskerne i 1864. I så fald 
ville Maersk Line i sine ekspansionsår 
ikke have haft det samme finansielle 
rygstød i konkurrencen med statsstøt-
tede rederier, som det havde.

”Igennem hele sin udvikling har 
A.P. Møller – Mærsk været præget af 
kritiske hændelser eller tipping points, 

”Virksom-
hedskultu-
ren kan være 
det hårde 
og solide 
fundament 
for forret-
ningen”

Majken Schultz, 
professor, cBS.

Initiativet
hvad er det, der gør, at nogle virksom-
heder og organisationer blomstrer og 
klarer sig særlig godt – og skaber vækst, 
arbejdspladser og livskvalitet til glæde for 
mange? Det er det spørgsmål, “Den danske 
ledelseskanon” forsøger at give et svar på 
ved at skildre de største ledelsesbedrifter i 
Danmark siden anden Verdenskrig. 

Den danske ledelseskanon er blevet 
til på initiativ af huset Mandag Morgen. 
Bedrifterne er udvalgt ved, at borgere, 
organisationer og institutioner af enhver 
slags er blevet inviteret til at pege på 
kandidater. et kanonudvalg bestående af 
fem eksperter i ledelse har udvalgt de 12 
bedste forslag blandt de mange hundrede 
kandidater. Medlemmerne af kanonud-
valget er professorerne Steen hildebrandt, 
Majken Schultz, Per jensen, kurt klaudi 
klausen og Per nikolaj Bukh. 

Den Danske leDelseskanon
De udvalgte
ledelsesbedrifterne tæller 
både private, offentlige 
og frivillige præstationer. 
De udvalgte er a.P. Møller 
– Mærsk, ISS, lego, jysk, 
novo nordisk, de danske 
svineavlere, Det danske 
eu-formandskab 2002, 
Velfærdsstaten, Produktivi-
tetsudvalget, Skanderborg, 
Plejehjemmet lotte og 
Roskilde Festival. 

Bogværket
Gyldendal Business står bag 
udgivelsen af “Den danske 
ledelseskanon” i 12 bind. 
Bøgerne om a.P. Møller 
– Mærsk, ISS, lego, jysk og 
novo nordisk er skrevet af 
forfatter Mikael R. lindholm, 
stifter af udviklingshuset In-
novation Inside og tidligere 
chefredaktør. 

Uddraget 
Berlingske nyhedsmagasin 
bringer her et uddrag af 
bogen om Maersk line. læs 
i næste uge om jysk. 

konference
Deltag i konferencen om 

de største danske ledelses-
bedrifter 22. september.  
læs mere på 
businessliv.dk

■
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”Måske kan 
man slet 
ikke skabe 
denne slags 
succeser 
med afsæt i 
handels- 
højskole- 
kalkuler”

Steen Hildebrandt,  
professor, institut 
for ledelse, 
Handelshøjskolen 
aarhus Universitet.

Af MikAel R. lindholM og  
fRAnk stokholM 
foto: MARtin dAM kRistensen

 L
ars Larsen har i sjælden 
grad formået at sætte 
købmandskab på for-
mel og skabe en suc-
ces, der rækker langt 
ud over Danmarks 
grænser. 

Han åbnede sin første Jysk Senge-
tøjslager i 1979 med billige dyner som 
slagvare. I 2010 var Jysk en koncern 
med – foreløbig – over 1.750 butikker 
i 34 lande, der omsætter for godt 17,5 
milliarder kr. om året. Foreløbig – fordi 
Lars Larsens ambitioner rækker langt 
videre. Der åbner én ny Jysk-butik hver 
anden dag. I 2010 indtog Jysk Kina, 
hvor målet i første omgang er 500 bu-
tikker, men drømmen 5.000.  

”Jeg ved ikke, hvor stort Jysk kan 
blive, men det er min ambition, at vi 
skal være overalt i hele verden,” siger 
Lars Larsen.

Jysks indtog i Kina har i sig selv 
skabt overskrifter i internationale me-
dier. En dansk specialbutik vil sælge 
tekstil til kineserne. Det illustrerer 
styrken i det købmandskab, som Jysk 
har gjort til omdrejningspunkt for sit 
virke og sin kultur.

I øvrigt bliver omkring 30 procent 
af varerne i de danske Jysk-butikker 
produceret i Danmark. Det gør ikke 
alene Jysk til en selvstændig succes, 
men et upåagtet lokomotiv for dansk 
industriproduktion. 

Ganske vist er Jysk ikke alene om at 
have forvandlet dansk købmandskab 
til en global vækstformel. Tøjkæden 

Bestseller har på godt 30 år opbygget 
5.500 butikker internationalt, super-
markedskæden Netto har på 25 år op-
bygget 800 butikker, skoproducenten 
Ecco har etableret omkring 800 butik-
ker. Mange andre danske butikskæder 
er også ved at ekspandere internatio-
nalt. For eksempel malerkæden Flüg-
ger, boligbutikkerne BoConcept og op-
tikerkæden Synoptik. Ved udgangen af 
2009 var der i alt 8.344 danske butikker 
på de internationale markeder.

Den voksende milliardindustri af 
globale danske købmænd viser, at fle-
re og flere danske virksomheder i dag 
mestrer et købmandskab i form af en 
ledelse og et forretningskoncept, der 
leverer kunderne et bedre tilbud end 
andre, uanset om de handler i Kina 
eller København. Flere af virksomhe-
derne er meget bevidste om begrebet 
købmandskab og har det som en ker-
neværdi i virksomheden. Bestseller 
betegner internt alle sine ansatte som 
”købmænd”.

Købmandskab på formel: Men ingen 
har sat købmandskabet på formel 
som Lars Larsen og Jysk, hvor stifteren 
og ejeren slet og ret er kendt som ”køb-
manden” – den fineste titel i koncer-
nen. Allerede når folk kommer til an-
sættelsessamtale hos Jysk, er det fast 
pensum at spørge ind til, hvornår de 
har vist godt købmandskab. Det gælder 
hvilken som helst stilling, hvilket som 
helst sted på jorden. Det behøver ikke 
at være avanceret. Det er fint, hvis den 
18-årige svarer, at han lige har købt en 
næsten ny mobiltelefon og sparet 1200 
kroner, bare han eller hun viser et for-
hold til købmandskab. 

Dansk ledelse er gennemsyret af 
købmandskab. Jysk og Lars Larsen er 
en yderligtgående repræsentant for en 
urgammel tradition. Evnen til at sætte 

Et godt jysk tilbud
evnen til at sætte købmandskab på formel og skabe en inter-
national koncern har gjort lars larsens koncern Jysk til en af 
de største danske ledelsesbedrifter siden anden Verdenskrig. 
derfor har historien om Jysk fundet vej til 12 bindsværket 
den danske ledelseskanon. Vi bringer her et uddrag.

købmandskab på formel og skabe en 
international koncern har kanoniseret 
Jysk som en af de største danske ledel-
sesbedrifter siden Anden Verdenskrig.

Imidlertid har historien om Jysk 
og de andre danske købmænd en me-
re vidtrækkende betydning, end le-
delsesbedriften i sig selv. I en global 
verden, hvor der bliver stadig større 
konkurrence om arbejdspladserne og 
kunderne, er det vigtigt at forstå hem-
meligheden bag de globale danske 
købmandssucceser. De danske køb-
mænd leverer ikke alene bemærkelses-
værdige succeser i form af store virk-
somheder, de leverer også en opskrift 
på, hvordan dansk ledelse kan bidrage 
til at sikre Danmark indtægter og be-
skæftigelse i en tid, hvor mange andre 
virksomheder flytter produktion og 
arbejdspladser ud af Danmark.

Den danske sociale fauna: Købmand-
skabet er det styrende princip i Jysk. 
Men tænkning er ikke nok. Der skal 
redskaber til for at forvandle en forret-
ningsfilosofi til resultater. 

Et vigtigt redskab for Jysk og de an-
dre globalt succesrige købmænd er it-

KøbmanDen: Lars Larsen har formået at modernisere og 
systematisere en dansk tradition for købmandskab.
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”Frihed un-
der ansvar 
kender man 
ikke mange 
andre steder 
end i Dan-
mark. I Jysk 
er det lige 
før, man får 
ros for at 
lave en fejl”

Lars Larsen,  
stifter, Jysk.

systemer, der indlejrer tænkningen 
ved at levere præcis viden om hvert 
led i forretningen og hvert lokalt lille 
resultat. Hvad bliver der solgt mest af 
hvornår, hvor og til hvem og til hvil-
ken pris? Hvad betyder vejret, sports-
begivenheder, helligdage, den lokale 
befolkningssammensætning, de øko-
nomiske konjunkturer, renteudvik-
lingen og humøret for salget af hvert 
produkt?

 Sam Walton, stifteren af Wal-Mart, 
gik forrest blandt sine ligemænd med 
at sætte strøm til købmandskabet og 
byggede et it-system med en databe-
handlingskapacitet, som en overgang 
kun blev overgået af det amerikanske 
forsvarsministerium i Pentagon. Be-
sparelsen ligger i detaljen. Hver eneste 
detalje. Som at bruge tyndt papir til at 
tage notater på og dele hotelværelse på 
forretningsrejser.

Men det er i grunden blot en me-
kanisering af en given tænkning. Det 
forklarer ikke, hvor tænkningen kom-
mer fra. 

”Der er en voldsom grad af person-
lig dimension i disse bedrifter. Den 
personlige DNA har meget stor betyd-

ning. Mange har forsøgt det samme 
som Lars Larsen, men er ikke lykkedes. 
Lars Larsen har som andre succesrige 
ledere haft en enorm intuition, som 
kommer fra en viden og dyb indsigt, 
der bliver opbygget ved at snakke med 
andre, iagttage og lære, og han har ud-
nyttet denne non-verbale viden ved at 
satse på beslutninger, der føles rigtige. 
Måske kan man slet ikke skabe denne 
slags succeser med afsæt i handelshøj-
skolekalkuler,” siger professor Steen 
Hildebrandt, professor i organisations- 
og ledelsesteori på Institut for Ledelse, 
Handelshøjskolen Aarhus Universitet.  

Nok så væsentligt for at forstå den 
succes, som Jysk har – sammen med 
Netto, Bestseller og mange andre dan-
ske købmænd, er den menneskelige 
faktor i form af de medarbejdere, der 
bærer Lars Larsens tænkning og vær-
dier videre. Medarbejdere, der bidra-
ger med ideer, indsats og relationer. 
Medarbejdere, der ikke blot er dygtige 
og har de rette kompetencer, men som 
har en holdning og indstilling, der  
aktiverer købmandskabet i hverda-
gen i form af initiativ, læring og sam-
arbejde. 

Ifølge Lars Larsen vokser den form 
for fremadlænede medarbejdere til-
syneladende i højere grad ud af den 
danske sociale fauna end andre steder 
i verden. 

”Frihed under ansvar kender man 
ikke mange andre steder end i Dan-
mark. I Jysk er det lige før, man får ros 
for at lave en fejl. Det gælder slet ikke 
syd for grænsen. Der straffer man fejl. 
Vi lærer af vore fejl, og derfor kan vi 
udvikle os og tilpasse os hurtigere end 
mange andre,” siger Lars Larsen.

Som Charles Darwin, der formu-
lerede læren om arternes oprindelse 
og udviklingsteorien, har sagt det, så 
er det de mest tilpasningsdygtige, der 
overlever i det lange løb. På markeds-
pladsen kunne man tilføje, at det er 
dem, der er hurtigst til at lære og tilpas-
se sig og udvikle nye svar, der overlever.  
 B redaktion@bny.dk

Læs, hvad dansk købmandskab kan, 
og hvordan det bliver udlevet, i Den 
danske ledelseskanon, der udkommer 
22. september på Gyldendal Business.

De udvalgte
Ledelsesbedrifterne tæller 
både private, offentlige 
og frivillige præstationer. 
De udvalgte er a.P. Møller 
– Mærsk, Iss, Lego, Jysk, 
novo nordisk, de danske 
svineavlere, Det danske 
eU-formandskab 2002, 
Velfærdsstaten, Produktivi-
tetsudvalget, skanderborg, 
Plejehjemmet Lotte og 
roskilde Festival. 

Bøgerne
Gyldendal Business står bag 
udgivelsen af Den danske 
ledelseskanon i 12 bind. 
Bøgerne om a.P. Møller 
– Mærsk, Iss, Lego, Jysk og 
novo nordisk er skrevet af 
journalist Frank stokholm 
og Mikael r. Lindholm, 
stifter af udviklingshuset 
Innovation Inside og  tidl. 
chefredaktør. 

Uddraget 
Berlingske nyhedsmagasin 
bringer her et uddrag af 
bogen om Jysk. Læs i næste 
uge om Iss.

Konference
Deltag  i konferencen om 

de største danske ledelses-
bedrifter 22. september. 
Læs mere på  
businessliv.dk

■

Initiativet
Hvad er det, der gør, at nogle virksom-
heder og organisationer blomstrer og 
klarer sig særlig godt – og skaber vækst, 
arbejdspladser og livskvalitet til glæde for 
mange? Det er det spørgsmål, Den danske 
ledelseskanon forsøger at give et svar på 
ved at skildre de største ledelsesbedrifter i 
Danmark siden anden Verdenskrig. 
Den danske ledelseskanon er blevet til på 
initiativ af Huset Mandag Morgen. Bedrif-
terne er udvalgt ved at borgere, organisa-
tioner og institutioner af enhver slags er 
blevet inviteret til at pege på kandidater. et 
kanonudvalg bestående af fem eksperter 
i ledelse har udvalgt de 12 bedste forslag 
blandt de mange hundrede kandidater. 
Medlemmerne af kanonudvalget er 
professorerne steen Hildebrandt, Majken 
schultz, Per Jensen, Kurt Klaudi Klausen og 
Per nikolaj Bukh.
 

Den DansKe leDelsesKanon
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”Det fæl
les mål 
var pålide
lige, dygtige, 
selvstæn
dige med
arbejdere, 
der påtog sig 
ansvar og 
til gengæld 
kunne for
vente bedre 
levevilkår og 
et værdigt 
liv”

Af MikAel R. linDholM 
og fRAnk StokholM

 N 
ogle virksomhe-
der bliver ledet 
på en måde, så 
de forandrer li-
vet for hundre-
der af tusinder 
af mennesker og 

skaber en helt ny industri. 
Sådan en virksomhed er ISS.
Rengøringsselskabet ISS blev 

grundlagt i 1934 af en i dag ganske 
ukendt dansker ved navn Philip Sø-
rensen. Han var i virkeligheden di-
rektør for De Forenede Danske Vagt-
selskaber, som tilbød virksomheder 
vægtere til at holde øje med bygnin-
gerne om natten. Philip Sørensen så 
en mulighed for at tilbyde sine kunder 
ikke blot en vagt om natten, som sør-
gede for at holde uvedkommende på 
afstand, men også en rengøringshjælp, 
der i de tidlige morgentimer sørgede 
for rengøringen.

Dengang var rengøring det mest 
ringeagtede job på arbejdsmarkedet. 
Det blev anset for løsarbejde og be-
talt dårligt, ligesom arbejdsvilkårene 
var elendige. Philip Sørensen så en 
mulighed for at professionalisere ren-
gøringen som ydelse og gøre det til et 
erhverv med godt betalte job udført 
af medarbejdere, som arbejdsgiverne 
kunne stole på.

Af samme grund blev rengørings-
medarbejderne i ISS fra første begyn-
delse tituleret ”rengøringsassistenter”, 
ligesom Philip Sørensen forventede, at 

rengøringsmedarbejderne ved ansæt-
telsen meldte sig ind i en fagforening 
– Kvindeligt Arbejderforbund – så de 
blev respekterede og fik ordnede ar-
bejdsforhold. 

Tænkningen var usædvanlig, men 
i harmoni med tiden. Efter Hovedaf-
talen i 1899 mellem arbejdsgiverne og 
arbejdstagerne, var de konfronterende 
konflikter på arbejdsmarkedet blevet 
afløst af forhandlinger og samarbej-
de om, hvordan arbejdsrelationerne 
skulle være. Fagforeningerne sikrede 
disciplin blandt medlemmerne og 
sendte dem på aftenskole for at blive 
dygtigere, mod at arbejdsgiverne gav 
dem ordentlige arbejdsforhold og en 
god hyre. 

Det fælles mål var pålidelige, dyg-
tige, selvstændige medarbejdere, der 
påtog sig ansvar og til gengæld kunne 
forvente bedre levevilkår og et værdigt 
liv. 

ISS gjorde denne tænkning – som 
også prægede andre skandinaviske 
lande – til en grundværdi for virksom-
hedens ledelsesform.

 
Andreassens æra: Knap 30 år senere, i 
1962, var ISS vokset til en virksomhed 
med 2.000 medarbejdere og en om-
sætning på 40 millioner kroner. Det 
år tog den unge ingeniør Poul Andre-
assen over som direktør. Han tilførte 
ISS moderne, amerikansk inspireret, 
videnbaseret organisationsledelse, og 
indførte nye systemer, der fik arbejdet 
til at fungere langt mere effektivt. Uden 
at ændre på de grundlæggende værdier 
og menneskesynet i ISS.

I løbet af de næste årtier voksede 
ISS under Poul Andreassens ledelse 
ikke blot til at blive Danmarks suve-
rænt største virksomhed målt på an-

ISS’ tro på medarbejderne 
Ledelsesformen i ISS fik i 1980’erne prædikatet skandinavisk ledelse. En ledelsesform, der tager udgangs-
punkt i en tro på, at kompetente og motiverede medarbejdere leverer mere tilfredse kunder, større over-
skud – og dermed mere tilfredse ejere. Derfor har ISS fundet vej til 12 bindsværket Den danske ledelses
kanon. Læs her et uddrag.

tal medarbejdere, men til at blive en af 
verdens største arbejdsgivere, der til-
bød hundreder af tusinder mennesker 
verden over rengøringsarbejde som en 
respektabel profession med en afløn-
ning, der var ligeværdig med andre er-
hverv.

Da Poul Andreassen fratrådte som 
direktør i 1995, var ISS en af Danmarks 
mest beundrede virksomheder med 
150.000 medarbejdere i flere end 20 
lande og med en omsætning på 14 mil-
liarder kroner. Præstationen var i sin 
tid unik. I 2010 beskæftigede ISS over 
500.000 medarbejdere i over 50 lande.

De bærende værdier i ISS er stadig 
de samme, som da Philip Sørensen 
etablerede virksomheden i 1934. De 
bærende systemer i ISS er stadig de 
samme, som Poul Andreassen formu-
lerede, kort efter han tiltrådte i 1962.

 
Ukendte tvillinger: Kombinationen af 
de grundlæggende værdier i ISS og Poul 
Andreassens ledelsessystemer viste sig 
at blive en opskrift på vækst og succes, 
som få virksomheder i verden har ev-
net at matche. 

Måske på nær ISS’  “ukendte” tvil-
linger – vagtselskaberne G4S og sven-
ske Securitas. Begge blev oprindelig 
etableret på initiativ af selv samme 
Philip Sørensen i form af Securitas AB 
i Sverige. Det skete samme år – i 1934 
– som ISS blev grundlagt. Selskabet 
blev senere delt i to. I dag har G4S over 
500.000 medarbejdere verden over, 
mens Securitas har over 200.000.  

Alle tre selskaber bygger på de sam-
me bærende værdier. Alle tre har fulgt 
den samme ledelsestænkning.

Ledelsesformen i ISS, G4S og Securi-
tas fik i 1980’erne prædikatet ”skandi-
navisk ledelse”. Det er et udtryk for en 
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De udvalgte
Ledelsesbedrifterne 
tæller både private, 
offentlige og frivil-
lige præstationer. De 
udvalgte er A.P. Møller 
– Mærsk, ISS, Lego, 
Jysk, Novo Nordisk, 
de danske svine-
avlere, Det danske 
EU-formandskab 
2002, Velfærdsstaten, 
Produktivitetsudval-
get, Skanderborg, 
Plejehjemmet Lotte og 
Roskilde Festival. 

Bogværket
Gyldendal Business 
står bag udgivelsen af 
Den danske ledel-
seskanon i 12 bind. 
Bøgerne om A.P. Møl-
ler – Mærsk, ISS, Lego, 
Jysk og Novo Nordisk 
er skrevet af journalist 
Frank Stokholm og  
Mikael R. Lindholm, 
stifter af udviklings-
huset Innovation 
Inside og tidl. chefre-
daktør. 
 
Uddraget
Berlingske Nyheds-
magasin bringer her 
et uddrag af bogen 
om ISS. Læs i næste 
uge specialrapport 
om læren af de største 
danske ledelsesbe-
drifter.

Konference
Deltag i konferen-

cen om de største 
danske ledelsesbedrif-
ter 22. september.  
Læs mere på 

■

Initiativet
Hvad er det, der gør, at nogle 
virksomheder og organisa-
tioner blomstrer og klarer sig 
særlig godt – og skaber vækst, 
arbejdspladser og livskvalitet 
til glæde for mange? Det er det 
spørgsmål, Den danske ledel-
seskanon forsøger at give et 
svar på ved at skildre de største 
ledelsesbedrifter i Danmark 
siden Anden Verdenskrig. 
Den danske ledelseskanon er 
blevet til på initiativ af Huset 
Mandag Morgen. Bedrifterne 
er udvalgt ved, at borgere, or-
ganisationer og institutioner af 
enhver slags er blevet inviteret 
til at pege på kandidater. Et 
kanonudvalg bestående af fem 
eksperter i ledelse har udvalgt 
de tolv bedste forslag blandt de 
mange hundrede kandidater. 
Medlemmerne af kanonud-
valget er professorerne Steen 
Hildebrandt, Majken Schultz, 
Per Jensen, Kurt Klaudi Klausen 
og Per Nikolaj Bukh.

 

Den DansKe leDelsesKanon

ledelsesform, der tager udgangspunkt 
i en tillid til og respekt for det enkelte 
menneske – en tro på, at den enkelte 
kan og vil selv, hvis det får muligheder-
ne, og en tro på, at kompetente og mo-
tiverede medarbejdere leverer mere 
tilfredse kunder, et større overskud og 
dermed mere tilfredse ejere end med-
arbejdere, der bliver styret ved hjælp af 
kommando og kontrol.

Det er en ledelsesform, der adskiller 
sig fra den måde, ledelse bliver prakti-
seret på mange andre steder i verden. 
 B redaktion@bny.dk

Historien om, hvordan en skandina-
visk måde at lede på førte til en af Dan-
marks største ledelsesbedrifter, kan 
læses i Den danske ledelseskanon, der 
udkommer 22. september på Gylden-
dal Business.

AnsvAr og respekt: eventyret om Iss 
handler i høj grad om stærke værdier 
og effektive ledelsessystemer.
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