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Nutidens mest proklamere-
de dogmer »innovation« og 
»fokus på kunden« rammer 
nu virksomhederne som en 
boomerang og lægger deres 
produktivitet øde. Den er-
kendelse breder sig blandt 
erhvervsforskere, konsu-
lenter og de trendsættende 
virksomheder med Danfoss 
og Lego i front.

Iveren efter at udvikle nye 
produkter for at tækkes kun-
den, uanset hvor i verden 
vedkommende befi nder sig, 
har skabt så meget komplek-
sitet i produktprogrammet, i 
produktionen, i indkøbet og 
i salget, at der er slået hul i 
bunden af kasseapparatet, 
forklarer erhvervsforsker og 
medstifter af konsulentvirk-
somheden Worm Develop-
ment, der udspringer af en 
forskergruppe ved DTU, 
Rasmus Pedersen.

»I fl ere store virksom-
heder har vi set en alen-
lang portefølje af produk-
ter, hvoraf måske kun 10 pct. 
står for 90 pct. af den sam-
lede omsætning. Virksom-
heder forsøger altså at vokse 
ved at udvikle og sælge nye 
varianter af deres produk-
ter, men opnår altså falden-
de profi t,« konstaterer Ras-
mus Pedersen.

Forenkling i fokus

Vejen til øget produktivitet 
og bedre bundlinje går der-
for mod afvikling af kom-
pleksitet til fordel for for-
enklinger. Det er nemlig 
ikke nok at skære de uprofi -
table produkter ud af porte-
føljen – det svarer til symp-
tombehandling, hvis de 
komponenter, der indgår 
i dem, alligevel skal købes 
hjem til de produkter, som 
virksomheden sælger med 
profi t, forklarer Rasmus Pe-
dersen.

Kunsten er at skære he-
le den lange hale af uprofi -
table produkter væk, men 
samtidig standardisere de 
tilbageblevne produkter, så 
de stort set kan produceres 
ens for kun lige i sidste øje-
blik at blive tilsat det kende-
tegn, der adskiller sig fra de 

andre i porteføljen. Derved 
forbliver virksomheden in-
novativ udadtil ved fortsat at 
have en bred palet af varian-
ter, men indadtil er forskel-
len forsvindende lille.

Lego sparer på hjulet

Han henviser til Lego, som 
producerer enorme mæng-
der af hjul og dæk til diver-
se legetøj. Her er der sparet 
store summer ved at beslut-
te, at alle hjul skal have sam-
me diameter, men hjulet 
»døbes« lige inden mon-
teringen ved at påsætte en 
hjulkapsel, der indikerer, 
om det skal rulle i en rid-
derborg eller på en fremmed 
planet som deltager i en star 
war.

»Vi ser også virksomhe-
der, der opererer med 10 
forskellige strømforsynin-
ger i deres produkter, hvor 
der indgår måske op til 100 
komponenter i hver. Her er 
øvelsen gennem standardi-
seringer at fi nde frem til to 
eller tre, der kan dække he-
le produktprogrammet, men 
stadig så kunderne ople-
ver at få sit eget varemærke. 
Herved kan der frigøres res-
sourcer til innovation der, 
hvor det virkelig rykker,« 
 siger Rasmus Pedersen.

Det handler i høj grad om 
at genbruge komponenter 
over generationer i nye pro-
dukter, forklarer han 

»Årsagen til, at komplek-
siteten tager overhånd er i 
reglen, at man optimerer 
omkostningerne på det en-
kelte produkt og efter kunde 
i stedet for at se på de totale 
omkostninger ved at produ-
cere«.

Den største udfordring

Også konsulenthuset Imple-
ment ser afviklingen af kom-
pleksitet som den største 
udfordring, som virksomhe-
derne står over for de kom-
mende år.

Såvel internationale un-
dersøgelser som Imple-
ments egen temperaturmå-
ling under sidste uges VL 
Døgn viser, at toplederne 
ikke længere ser gennemfø-
relse af forandringer i virk-

somheden som den primære 
agenda, men derimod evnen 
til at handle hurtigt og adræt 
på de udefrakommende nye 
vilkår, og det formår den 
tunge komplekse virksom-
hed ikke. Maersk Line hø-
rer til de virksomheder, der 
vil gå over i historien som 
supertankeren, der ikke for-
måede at manøvrere smi-
digt, da fi nanskrisen sam-
men med de styrtdykkende 
fragtrater ramte rederiet i 
slutningen af 2008. Det har 
koncernen lige siden haft 

travlt med at råde bod på.
»I Implement er vi meget 

optaget af at forstå virksom-
hedernes kompleksitet, for 
vi erfarer, at jo mere kom-
plekse de er, jo mere enkle 
løsninger har de brug for. De 
komplekse løsninger er stort 
set umulige at implemente-
re i en meget kompleks or-
ganisation,« forklarer adm. 
direktør Niels Ahrengot fra 
Implement.

For at få et overblik over 
en virksomheds komplek-
sitet forsøger Implement at 

kortlægge antallet af afhæn-
gigheder i organisationen. 
Jo fl ere, jo sværere er det 
at ændre retning hurtigt og 
smidigt.

Smidig og enkel

Implement arbejder med 
kompleksitet fra top til bund 
i virksomheden. Strategien 
skal være enkel, smidig og 
let at kommunikere, ledel-
sen skal være enig om ret-
ning og have fælles interes-
ser og mål, så de kan agere 

hurtigt og fri for konfl ikter. 
Det betyder et opgør med 
den siloopdelte organisati-
on, hvor der reelt er forskel-
lige interesser, forklarer Ah-
rengot.

»Men kompleksiteten skal 
også pilles ud af produktpro-
gram, kundeportefølje, di-
stribution – kort sagt hele 
værdikæden for at den hur-
tigt reagerende organisati-
on kan fungere,« siger Niels 
Ahrengot.
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Kundefokus går over gevind
Dansk produktivitet står i stampe, 
fordi iveren efter at tækkes 
kunden får omkostningerne til at 
eksplodere. Nu skal der ryddes 
op i kunder og produktprogrammer, 
melder trendsætterne, der 
også sætter grænser for innovation

Danfoss fører bevis for, at bund-
linjen kan forbedres med 2 pro-
centpoint ved at rydde op i kun-
der og produktsortiment. Ebit 
kan altså vokse med to procent, 
og så er kun de lavest hængende 
frugter høstet.

Det fortæller direktør hos Dan-
foss Søren Eskildsen.

»Vi har igennem årene udvik-
let et kæmpestort produktpro-
gram, som skal vedligeholdes, 
men det viser sig nu, at vi kan re-
ducere antallet af varianter med 

50 pct. uden at påvirke omsæt-
ningen,« oplyser han.

Søren Eskildsen fi k blod på 
tanden, da erhvervsforskere fra 
DTU kunne påvise, at alle kun-
der og produktvarianter koster 
det samme at holde opdateret 
i kataloger og lagerført uanset, 
hvor meget de bidrager til bund-
linjen.

Sammen med forskerne og 
konsulenter nåede Danfoss frem 
til, at der kunne lægges 2-4 pro-
centpoint til bundlinjen ved at 

reducere kompleksiteten.  Og det 
førte til et pilotprojekt, som nu 
har vist, at de lavest hængen-
de frugter giver de første to pro-
centpoint alene ved at luge ud 
i de uprofi table kunder og lade 
dem blive serviceret af grossister, 
mens de attraktive kunder nurses 
af egne folk. Herved kunne halv-
delen af produktsortimentet alt-
så skrottes.

»I næste fase skal vi sikre, at 
kompleksiteten ikke igen vok-
ser os over hovedet. Og det gør vi 

ved at lave regler og principper 
for, hvordan vi skal designe vores 
produkter, så vi kan standardi-
sere dem og reducere antallet af 
komponenter, og her skal næste 
gevinst til bundlinjen hentes,« si-
ger Søren Eskildsen.

Mindre frie hænder

Det betyder, at udviklerne hos 
Danfoss ikke længere har så frie 
hænder, som de har haft. De skal 
nu tænke standardkomponenter 

ind i deres nytænkning for ikke at 
belaste bundlinjen.

Antikompleksitetsprogram-
met på Danfoss er blevet så stor 
en succes, at det skal rulles ud 
globalt i virksomheden og bli-
ver en fast del af Danfoss Busi-
ness System, der sikrer, at alle 
afdelinger i koncernen tænker 
og handler efter samme princip-
per, når det gælder produktion, 
indkøb, salg, udvikling og nu og-
så produktivitet, oplyser Søren 
Eskildsen.  santh

Danfoss scorer den store gevinst

»Any intelligent fool can make things bigger, more complex 
and more violent. It takes a touch of genius – 

and a lot of courage – to move in the opposite direction«
Albert Einstein


