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Indledning: Forhistorien 

Ole Kirk Christiansen: ”Det bedste er ikke for godt”  

Godtfred Kirk Christiansen: Systemet i Lego 

 

Kjeld Kirk Kristiansens tale 1978 – fra produkt til kunde, 

 

Og hans drøm om ”den tidløse geniale ide” 

 

1980erne: Vækst, vækst, vækst, men også selvtilfredshed, 
langsomme beslutninger, sløv kultur… 

 

… og så skete det som ofte sker: Stille og roligt ændrede 
markedet sig... 



Forvirringen 

Børn var børn i kortere tid 

Konkurrenterne konsoliderede sig og blev stærkere 

Produkternes levetid blev kortere 

Digitalt legetøj voksede frem 

 

Konsekvens: De opdagede sent at markedet havde ændret sig, og da det 
skete, kom de i tvivl om hvorvidt en primitiv klods af plastik ville have 
en fremtid i en digital verden... 

… og traf en logisk beslutning: De ville skabe nye indtægter: 

 

Flere Legolande, flere egne butikker, børnetøj, ure, bøger. 

 

Eksplosion i nye aktiviteter – som pressede omkostningerne op, og imens 
forsømte de deres traditionelle forretning: Klodsen.  

 



Sammenbruddet 

Ledelsen kunne ikke oversætte ejerens vision til en 
operationel strategi som kunne kommunikeres til 
medarbejderne 

 

De nye Legolande og butikker viste sig at være dyrere end 
ventet – fordi de aktiviteter lå uden for kerneforretningen 

 

De forsømte klodsen som de havde tabt troen på, 

 

Konklusion: Lego forstod ikke sin egen værdiskabelse og i 
2003-04 styrede Lego mod afgrunden, 

 

Jørgen Vig Knudstorp blev ny topchef i 2004. 



To spørgsmål til  

Jørgen Vig Knudstorp 

 

Spørgsmål 1: Hvad gik der galt?  

 

"Tager du ansvar? Eller skyder du skylden på nogle 

eksterne faktorer som valuta eller finanskrisen 

eller dårligt vejr? Hvis det er din bedste forklaring 

på hvordan din virksomhed klarer sig, hvad fanden 

laver du så i dit job?"    

   - Jørgen Vig Knudstorp, www.meettheboss.com, 2010.  



To spørgsmål til  

Jørgen Vig Knudstorp 

 

Spørgsmål 2: Hvorfor eksisterer du?  

 

Flyveturen med Chris Zook (Profit from the Core) 

  

Spørgsmålet til Bain & Co….  

  

.. og deres svar. 

  



Shared Vision 

Mødet med de voksne fans i USA  

 

Core Gravity-study 

 

Hvad gør Lego unik? Hvad ville der stå i Legos nekrolog? 

 

Jørgen Vig Knudstorp fandt fire unikke ting hos Lego: 

 

- brandet,  

- klodsen,  

- byggesystemet,  

- fællesskabet med fans, 

 

og identificerede kerneforretningen.  



Shared Vision 

To dybere forståelser af kerneforretningen: 

1. Flextronics: Hovsa, det er svært at støbe en klods af plastik  

- Læring: Kompetence i plaststøberi er vigtig 

 

2. Daniel Pinks bog 

- Begge hjernehalvdele er vigtige 

- Lego stimulerer børns systematiske kreativitet, 

 

Jørgen Vigs læring: Selv om du har forstået din 
kerneforretning, skal du hele tiden forsøge at forstå den 
endnu dybere. 



Shared Vision 

Vision: To inspire and develop the builders of tomorrow 

  

Omsider fik Lego en samlet forretningsmodel: 

Et overordnet formål + en kommerciel forretning 

  

… sådan som ejeren altid havde drømt om, 

 

og resultatet ser sådan ud: 

 

  





Shared Vision 

Legos næste mål: At gøre som Apple… 

 

…der med kerneforretningen som afsæt gik 

ind i nye kategorier (musik, film, telefoni), 

 

Lego: Lego Ninjago, Lego Games, Lego 

Friends – og Apollo-missionen: Læring. 

 



Læren af Lego 

 

 

 

                Shared Vision har fire trin 

 



Læren af Lego 

1. Diagnosen,  

  

Forstå din branche: Hvilke vilkår gælder, hvordan udvikler 

teknologien sig, hvordan med kunderne, hvor er væksten? 

Hvilken branche er du i?  

Eksempel: Er Lego en legetøjsproducent eller en 

plastproducent? Eller i sin helt egen kategori? 

Er Danske Bank en bank eller en it-virksomhed? 

Når Danfoss laver industrielle komponenter, hvordan kan 

Google så være en konkurrent?  



Læren af Lego 

2. Filosofien,  

  

Hvorfor eksisterer du? Hvis din virksomhed 

døde, hvad ville du skrive i nekrologen at 

verden havde mistet? Forstå din 

kerneforretning. 



Læren af Lego 

3. Strategien 

  

Skab konkurrenceevne så du får en strategisk fordel: 
En god strategi indeholder noget som andre ikke 
kan konkurrere på, 

  

Husk: Hvis du forlader din kerneforretning, er din 
strategiske fordel lig nul. Du skal hele tiden 
fordybe dig i kerneforretningen – også når du laver 
innovation. 

 

 

  

 

 



Læren af Lego 

4. Handling 

  

Intensiv kommunikation 

  

Skab en sammenhæng mellem formål og forretning som alle 
ledere og medarbejdere forstår og ser 

 

Du skal handle dig ind i en ny tankegang (ligesom en 
slankekur),  

  

Eksekvering.  



  

  

              Tre cases i at forstå sig selv  

                 – set i et Lego-perspektiv  

  

 



Case 1: Danfoss 

Danfoss: Fokus på kerneforretningen – også selv om den er kompleks 

  

Core & Clear: Forstå værdiskabelsen, væk med resten 

 

Hvorfor eksisterer Danfoss?  

- Danfoss eksisterer for at flytte grænserne for energieffektivitet, 

 

Identifikation af Danfoss tre kernekompetencer: 

- Teknologisk indsigt og innovativ forståelse 

- Global kundenærhed og applikationsforståelse 

- Udnyttelse af stordriftsfordele, 

 

Danfoss har bygget på dette i mere end 80 år, men indsigten bliver stadig 
dybere. 

 

 

 



Case 2: Maersk Line 

Maersk Line: Når du ikke er unik 

 

Containerbranchen er blevet en commoditized business, det vil sige at… 

  

… du kan ikke gøre dig unik i forhold til dine konkurrenter på fysiske 
parametre som frekvens og geografi og derfor… 

  

… kan du ikke finde en unik position hvor du kan tage en højere pris end 
konkurrenterne 

  

Konsekvens: Du skal tilbyde kunderne en bedre service til lavere 
omkostninger = Nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer 

 

Topchefen Søren Skou: ”En lorteindustri”.   



Case 3: Danske Bank 

Danske Bank: Når du ikke er unik  

 

I lighed med containerbranchen er bankvirksomhed blevet en 
commoditized business 

  

Eivind Kolding i Børsen Executive Club 

  

Danske Banks strategi: ”Vi er en moderne bank med dyb finansiel 
ekspertise  og førende, innovative løsninger for mennesker og 
virksomheder i de nordiske lande.”… 

  

… ikke unikt – så fokus på kunderne, digitalisering og rådgivning, men 
især på omkostningerne = nedskæringer. 



Så det gælder om, at … 

… man hele tiden udfordrer sig selv: 

- Hvorfor eksisterer min virksomhed? Hvordan er den unik? 

- Hvad er min virksomheds kernekompetencer? 

- Hvad sker der i mit marked – kunderne, teknologien? 

 

Eller med digteren T. S. Eliots ord: 

 

We shall not cease from exploration 

And the end of all our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time. 



 

 

 

                                 Tak 


