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Projekt Dual Vækstledelse skal skabe ledelsesværktøj, der gør det muligt for SMV’er at fokusere på både global teknologiudvikling og daglig drift
Af Christian Eskelund
cand.scient.pol.

LEDELSE: Den globale markeds-

og teknologiudvikling stiller
nye krav til især mindre og mellemstore virksomheders ledelsesevner, for her er ledelsesværktøjerne ikke fulgt med den
seneste tids innovative genop-

findelseskrav som big data, deleøkonomier og co-creation.
Hvordan kan man i stigende
grad have øje på det nære omkostningsfokus og det langsigtede udviklingsstrategiske sigte? Kan mindre og mellemstore
danske industrivirksomheder
overhovedet operere med begge dimensioner? Svaret er ja,
og det er årsagen til, at Industriens Fond og rådgivningsvirksomheden Kring Innovation sammen står bag Dual
Vækstledelse.

Ambitionen er at etablere og
udbrede det dobbelte ledelsesfokus i de mindre og mellemstore danske virksomheder
gennem et 180 dages forløb,
hvor målet er at fremme en systematisk, strategisk og produktivitetsfokuseret entreprenørånd, som styrker vækst- og
innovationsmulighederne.
Det store perspektiv
Ifølge Dual Vækstledelse skal
flere virksomheder have to højoktans-vækstmotorer kørende

på samme tid. Den ene motor
trimmer
kerneforretningen,
den anden motor gøder jorden
for at kunne skalere og opnå
eksponentiel vækst. Den ene
sikrer det korte perspektiv. Den
anden retter blikket mod det
længere perspektiv.
Det er lettere sagt end gjort.
Men det er nødvendigt med
dette dobbeltperspektiv.
For der er gevinster at hente
for de virksomheder, der strategisk evner at operere med et systematisk to-ledet mindset.

Dual Vækstledelse skaber nye
praksisorienterede ledelsesværktøjer og danner grundlag
for en ny ledelseskultur, et nyt
ledelsesmæssigt mindset og en
trimmet innovationsmuskel, så
vækstmotorerne snurrer og
spiller hvorved vital udvikling
og effektivitet i højere grad går
hånd i hånd.
Fire tilgange
Ifølge Dual Vækstledelse fordrer det en nyorientering baseret på fire tilgange:

• Ledelsen skal udvikle en eksponentiel vækststrategi, der via
innovation giver afklaring om
virksomhedens unikke vej til
eksponentiel vækst.
• Ledelsen skal gå forrest og lede innovation gennem eksponentiel vækstledelse - nye kompetencer i ledelsen: teknologiforståelse, digitalisering, nye forretningsmodeller og accelereret
og eksperimenterende forretningsudvikling.
• Innovation er en praktisk disciplin som skal læres og trænes

gennem handlinger, kontinuerlige markedstests og tilpasninger i
stedet for via løse tanker og tilfældige planer.
• Co-creation i partnerskaber
med andre virksomheder, forskning og eksperter.
Op i gear uden at skade kernen
Det handler om innovationseksekvering, genopfindelse, skabelse af nye digitalt forankrede
forretningsmodeller, anderledes services, nytænkende løsninger og co-creation frem for

internt fokuseret udvikling.
Det hele skal vel at mærke op i
gear – uden at det går ud over
kerneforretningen.
Det er essensen af Dual
Vækstledelse.
Vidensdeling og daglig praksisforankring er samtidig centralt i Dual Growth. På www.
dualgrowth.dk kan man læse
mere om værktøjer og metoder,
tilmelde sig nyhedsbrev samt
blive en del af en LinkedIn
gruppe.

Direktør: Dual Growth program giver afklaring
Teknik-specialisten Lindpro deltager i Dual Growth programmet. Målet er at få styrket og udviklet positionen på det danske marked, forklarer direktør Claus Fibiger
- Hovedårsagen er et ønske
om at få afklaret, hvad der skal
til i Lindpro for, at vi bliver endnu bedre til at udvikle kerneforretningen samtidigt med, at
vi skaber vækst udenfor kerneforretningen. Dual Growth
programmet er en anledning
til, at vi i Lindpro skaber en ny
fælles fortælling om Lindpro’s
fremtidige position i det danske teknikmarked.

Af Simon
Dinsen Hansen

LEDELSE: Lindpro hjælper offentlige og private virksomheder med entreprise- og serviceopgaver inden for kompetenceområder, der blandt andet tæller el-installation, VVS, brandalarmering, tyverisikring og
løsninger inden for velfærdsteknologi såsom kaldeanlæg,
demenssystemer og personsikring.
Lindpro har en bred kompetenceplatform og leverer totalløsninger på tværs af faggrupper og specialer, hvor teknik og
service er i højsædet.

For Lindpro handler Dual Growth om at afklare, hvordan virksomheden
både kan vækste og samtidig udvikle kerneforretningen. Foto: Lindpro
Lindpros direktør, Claus Fibiger, fortæller her om virksomhedens deltagelse i projekt
Dual Growth.

Fakta om Lindpro
• Lindpro blev grundlagt tilbage til 1912.
• I dag er Lindpro en del af MTH GROUP, blandt andet
sammen med MT Højgaard.
• Lindpro omsatte i seneste regnskabsår for 995 mio. kr.
• Antallet af ansatte er cirka 1.000.
• Lindpro har hovedkvarter i Glostrup.

Hvad er hovedårsagen til, at I
deltager i Dual Growth programmet?

Hvad er jeres forventninger til
udbytte?
- Vores forventning til udbytte er først og fremmest at få en
organisatorisk forståelse for –
og konkrete beslutninger om –
hvordan Lindpro fremadrettet
kommer til at arbejde med innovation. For os er der in-

gen tvivl om, at det at arbejde
med innovation omfatter hele
organisationen, og at vi i Lindpro har kompetente og engagerede medarbejdere i alle funktioner, som fremadrettet vil
være vigtige bidragsydere i udviklingen af forretningen. Det
ønsker vi at udnytte. Blandt andet kan vi allerede nu se, at
Lindpro får stor værdi af at inddrage vores serviceteknikere
og montører i arbejdet med innovation. Desuden har vi sat og
kommunikeret ambitiøse målsætninger for vækst, herunder
vækst udenfor kerneforretningen, som vi forventer at opnå.

ter, løsninger og services?
- Der er ingen tvivl om, at der
er store potentialer for Lindpro,
men det er for tidligt at give
konkrete bud på, hvor det største potentiale ligger. Et af de
steder, hvor vi ser et stor potentiale, er i at skabe strategiske
partnerskaber, som kan være
med til at sikre, at vi er førende
indenfor den teknologiske og
digitale udvikling. Et andet
stort potentiale ligger helt klart
i at tænke i løsninger, der giver
vores kunder mulighed for at
have en direkte dialog med vores kompetente teknikere og

Claus Fibiger er direktør i Lindpro,
som deltager i projekt Dual
Growth. Foto: Lindpro
specialister. Alt i alt har vi i
Lindpro store muligheder alle
steder, hvor der er meget og
tung teknik.

Hvor ser I det største potentiale i
forhold til nye produk-

Få viden til at virke
Jern & Maskinindustrien og Industriens Fond står bag artikelserien ’Fra Viden til Værksted’
Af Simon Dinsen Hansen

VIDENSDELING: Der findes talrige tykke
rapporter og afhandlinger med viden,
der sjældent når bredt ud til de mennesker og virksomheder, der kan høste gevinsterne af rapporternes indhold i
hverdagen.
Det er baggrunden for artikelserien
’Fra Viden til Værksted’, hvor Jern & Maskinindustrien i samspil med Industriens Fond de kommende måneder her i

avisen sætter fokus på en række projekter og rapporter, der er relevante for
metal- og maskinindustrien.
Den anden artikel tager udgangspunkt i projektet ’Dual Vækstledelse’,
som er støttet af Industriens Fond og
gennemføres i samarbejde med rådgivervirksomheden Kring A/S. Baggrunden er, at verden er under accelererende forandring, og dermed ændrer præmissen for at drive virksomhed sig markant. Mange ledere kæmper derfor med

at balancere de kortsigtede resultatkrav
med en mere langsigtet fremtidssikring
af virksomheden gennem nytænkning
og innovation.
Det er cand.scient.pol. Christian
Eskelund, som skriver artiklerne til Jern
& Maskinindustrien. Han har i en årrække arbejdet som chefkonsulent og
projektleder i Dansk Industri og havde
blandt andet ansvaret for udarbejdelse
og formidling af brancheanalyser på det
metal- og maskinindustrielle område.

Hvad er den største udfordring
ved at udarbejde en eksponentiel
og innovationsbaseret vækststrategi?
- Udarbejdelse af en vækststrategi er ikke en udfordring i
Lindpro. Udfordringer kommer – som ved alle strategier –
ved at eksekvere på den. Det er
vi gode til i Lindpro, og jeg er
sikker på, at Dual Growth programmet kommer til at styrke
vores evne på innovationsområdet.
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Projekt udvikler nye ledelsesværktøjer
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