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Onsdag
den 30. maj 2012

ERHVERV&ØKONOMI
Hanne Lindblad, topchef hos 
teleselskabet Call me, er med en
anderledes strategi gået nye veje
i en branche præget af hård
konkurrence. SIDE 14-15

Penge i at tale ordentligt
Manglende opbakning fra
investorer har tvunget
Dansk Egenkapital til at sige
farvel til stifteren, Jesper
Øhlenschlæger. SIDE 11

Miljøfond sadler om
Københavns Lufthavne vil sælge
sine aktier i en britisk lufthavn.
Dermed går flere års 
international satsning 
mod en ende. SIDE 2

Lufthavn sælger ud 
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DANSK ØKONOMI 
STRUTTER AF SELVTILLID
N Udsigterne for dansk økonomi er så stabile, at regeringen bør lempe finanspolitikken
i 2013 for at sætte mere gang i væksten. Sådan lyder anbefalingen fra de økonomiske
vismænd, der dog kritiseres af en række bankøkonomer. De advarer om, at der med 
regeringens nye skattereform ikke er råd til flere lempelser. 

Side 4-9

Uenighed om den faktiske
gennemførelse har afbrudt
forhandlingerne om et for-
bud i Skagerrak mod udsmid
af spisefisk. Den plan er ellers
udtænkt som model for fiske-
ripolitikken i hele EU. 

Side 3

FISKERI

Uenighed truer
fiskeriaftale

Irsk økonomi er stadig syg-
domsramt, men hvis irerne i
morgen siger nej til EU’s
finanspagt, kan det ødelægge
de positive vinde i eksport-
sektoren, advarer erhvervs-
livet.

Side 17

UDLAND

Nej til pagt kan
koste irerne dyrt

De største virksomheder i
Region Nordjylland opleve-
de vækst i 2011. Der er stadig
fuld fart på industriproduk-
tionen. Kunststof-Kemi,
Skandinavia med Stig Laus-
ten er en af dem med fart på. 

Side 12-13

ERHVERVSANALYSE

Fart på de store
i Nordjylland
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Ledelse
Netop fordi vi satser så meget på at gøre
os kendte som en mærkevareproducent,
vil vi ikke udhule det ved også at
producere for andre.
Kim Munk, 
topchef i Kims, om chipsmærkets genkendelighed

F
orleden kom Hanne

Lindblads femårige
søn hjem fra børneha-
ve og fortalte, at han

havde sagt til en legekamme-
rat, der havde drillet med
hårde ord, at han skulle tale
ordentligt – for det koster ik-
ke noget. Selv har topchefen i
teleselskabet Call me også få-
et nye, venligere vaner. Ikke
noget med at hidse sig op i
trafikken eller vrisse surt af
ekspedienten i supermarke-
det. Hun gør sig umage med
at holde en god (omgangs)to-
ne og sprede tillidsfulde, po-
sitive vibrationer, også når
hun ikke er på arbejdede. 

For teleselskabets hold-

ningskampagne "Tal ordent-
ligt – det koster ikke noget"
har sat sit præg på både men-
nesker og bundlinje. Medar-
bejderne i televirksomheden
er topmotiverede, og tilfreds-
heden med jobbet rekord-
høj. Budgettet er sprængt, da
der er kommet flere – og mere
loyale – kunder i butikken. 

Budskabet om, at man skal
deltage i kampen mod den
verbale forurening, har ud-
løst rosende medieord, og
landets skoler har forløbig
bedt om at få tilsendt 12.500
badges for at bruge sloganet i
tema-undervisning om vær-
dien af at tale pænt til hinan-
den.

»Jeg tror på, at vi gør en for-
skel. Men jeg lægger ikke
skjul på, at jeg også har en

bundlinje. Det er jo derfor, at
vi har råd til at gøre det her.
Jeg tror indædt på, at man
kan tjene penge og samtidig
gøre verden til et bedre sted,
og det er det, som vi lever ud
nu,« fortæller den admini-
strerende direktør i Call me,
Hanne Lindblad.

Mod strømmen
Hun indtog for et år siden
bordenden her hos Call me
på Amager, hvor hun gik i
gang med at udarbejde en
strategi, der gik stik mod
strømmen i det blodrøde og
stærkt konkurrenceprægede
telemarked. Tanken var at
integrere samfundsansvar og
social kapital i hjertet af Call
me’s forretning. Strategien
fik overskriften Trust.

»Vi stod i et vadested. Vi
havde lavet en turnaround og
var et lavprisselskab, der gjor-
de det samme som alle andre.
Brugte millioner af kroner på
at lave kampagner om, at
man kunne spare 10 kroner
mere om måneden ved at
skifte selskab. Hvordan skul-
le vi positionere os selv?
Hvordan skulle vi øge perfor-
mance, for det kan man ikke
ved at gøre det samme som
alle andre,« fortæller telebos-
sen.

Hun var i den periode på et
Wemind-seminar om betyd-
ningen af social kapital og fik
en aha-oplevelse. 

Forstod, at det også for en
virksomhed gælder om at
fremstå autentisk, hvis man
vil ind i hjertekulen på kun-

derne. Samtidig traf hun i an-
den professionel sammen-
hæng CSR-eksperten Tania
Ellis, som bekræftede hendes
tanker om den forretnings-
mæssige logik i at gå fra at
være profitfokuseret til at væ-
re formålsorienteret. 

"Walk the talk"
Både Wemind og Tania Ellis
blev sparringspartnere i den
kulturforandringsproces, der
fulgte med trust-strategien,
og som omfatter tillige et op-
gør med den traditionelle
ubevidste telemåde at tænke
om kunderne på. Som at det
altid er kundens skyld, når
noget går galt. 

Og at man ikke kan tage in-
dividuelle hensyn, for så
kommer alle kunderne ren-

dende og kræver det samme. 
»Det, jeg forstod, var, at det

er vigtigt at få etableret en
tillid internt såvel som
eksternt, for uden den tror
jeg ikke på, at man i fremti-
den kan øge væksten i sin for-
retning. Og tillid er ikke no-
get man bare kan sige, at man
vil have. Det skal man gøre
sig fortjent til hver eneste dag
ved at walk the talk.«

Første skridt var at få afkla-
ret, hvad virksomheden skul-
le stå for. Samtlige medarbej-
dere blev inddraget, og resul-
tatet var en fælles erkendelse
af, at alle drømte om at gøre
en forskel. 

Det blev linket til nogle
leveregler og kerneproduk-
tet; kommunikation og der-
efter til den omsiggribende

Strategien, der
også gør forskel
på bundlinjen

JETTE MEIER CARLSEN
jette.carlsen@jp.dk

TAL PÆNT: Telebranchens frække lillebror, Call
me, skaber økonomiske resultater med et ønske
om at gøre verden til et bedre sted af være. For
topchefen er det blevet sjovere at gå på arbejde. 
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Du er kendt som manden, der
startede en mobilkrig. Kan du
lide at skabe røre i tingene?
»Det er altid sjovt at rykke ved
et fundament og sætte gang i
et sat marked, men personligt
betyder det ikke så meget. For
mit vedkommende handlede
det ikke om at starte en priskrig,
men om at skabe et kunde-
grundlag – at det har ledt til en
priskrig er bare en følgeeffekt.
Det er heller ikke sådan, at jeg
bliver mødt med had i bran-
chen, men jeg har da ladet mig
fortælle, at man helst havde
været det foruden. Man har an-
slået, at det har kostet marke-
det omkring 3 mia. kr. i tabt
omsætning.«

Du startede virksomheden i en
tidlig alder. Hvad har det
betydet?
»Jeg havde friske øjne på en
række områder, fordi jeg kom
udefra og ikke havde nogen
længere uddannelse bag mig.
Omvendt har det betydet, at jeg
har måttet slide lidt ekstra og
bruge mange fridage på arbej-
det. Det har også betydet, at
jeg har trådt ved siden af et par
gange. Onfone havde jo eksiste-
ret i seks år, inden vi for alvor
slog igennem. I ledelsen er jeg
klart den yngste, og til koncern-
møderne i TDC er jeg også den
yngste, men det har aldrig væ-
ret en hindring for mig. Jeg bli-
ver taget seriøst og bliver ikke

undervurderet på grund af min
alder.«

Tvivlede du aldrig på, om det
ville lykkedes?
»Nej. Det er klart, at det går op
og ned i starten, hvor alting er
usikkert, men jeg syntes, at vi
havde et godt fundament. Vi
havde brugt en del penge og
ressourcer på at teste tingene
grundigt igennem. Man må være
villig til at tage nogle chancer,
ellers dør man, inden man kom-
mer i gang. Der er nødt til at
være den perfekte balance
mellem respekten for at starte
virksomhed og villigheden til at
løbe en risiko, og den synes jeg,
at vi havde.«

Hvad er din største styrke som
erhvervsleder?
»Jeg tror, at det er min empati,
forståelse og drivkraft. I Onfone
voksede vi meget i begyndelsen.
I de gode tider fik vi over
20.000 nye kunder hver måned,
og vi ansatte nye folk som bare
fanden. Det lagde et stort pres
på organisationen, og alle løb
150 km/t. uden at se sig tilba-
ge. Det krævede en vindermen-
talitet og en ukuelighed, men
også en forståelse fra min side
over for medarbejderne, der var
pressede. Jeg er ikke en chef,
der råber og skriger og sviner
folk til. Jeg er bestemt, men be-
stræber mig altid på at vise de
ansatte respekt. Det gør, at folk
gerne vil give alt, hvad de kan,
og mere til.«

Hvad skal du arbejde mere
med?
»Fordi jeg løber meget hurtigt
og har mange bolde i luften,
glemmer jeg nogle gange at
komme rundt i alle ender og
kanter. Det er ikke alle medar-
bejderprofiler, der kan følge
med. De kan blive skræmt og
demotiverede af, at det går for
stærkt, og jeg skal nogle gange
huske mig selv på, at vi skal ha-
ve alle med.«

Hvilken mobiltelefon bruger du
selv?
»Den nye Iphone 4S, men jeg er
faktisk ikke god til at bruge
mobiltelefoner. Jeg har kun tre
eller fire apps på telefonen, og
jeg tror, at min kæreste har
downloadet de fleste af dem.
Jeg bruger primært min mobil-
telefon til at ringe fra og skrive
sms’er og e-mails. Jeg kan godt
lide telefoner, og jeg går op i at
få den nyeste, men jeg bruger
ikke de features, der følger
med.«

MORTEN
STRUNGE

TOPJOB

THOMAS JØRGEN SEERUP 
thomas.j.seerup@jp.dk

Mobildirektør Morten Strunge
bruger ikke alle telefonens
funktioner. Foto: Lars Krabbe

N Den 26-årige Morten
Strunge blev mangemillio-
nær, da han solgte tele-
virksomheden Onfone til
TDC i 2011. I dag er han
adm. direktør i virksomhe-
den, der udløste pris-
krigen på mobilmarkedet.

N Morten Strunge har
ingen uddannelse, ikke
forstand på telefoner,
men var aldrig i tvivl om,
at han ville få succes.

Hyre: Mens lønfesten på direktionsgangene i de store danske virk-
somheder er slut, er der fortsat pæne lønstigninger for direktører-
ne i mange mellemstore virksomheder, skriver Berlingske Business. 
JP

Direktører holder lønfest
Analyser: En måling af trivsel på jobbet er kun første skridt på ve-
jen mod et bedre arbejdsmiljø. Udbyttet ligger i dialogen om, hvad
resultaterne betyder, skriver Væksthus for ledelse i sit nyhedsbrev.
JP

Målinger af trivsel er ikke nok

hårde og konfronterende
tone i det offentlige rum. 

»Mennesket er det eneste
dyr i verden, der har ord, og
vi har glemt, hvor vigtige ord
er. Vi sviner med dem, og
derfor valgte vi at sætte fokus
på den hårde tone. Unge ta-
ler på en anden måde i dag,
så det er ikke nødvendigvis
ordene, men tonen og attitu-
den, som rent samfunds-
mæssigt er et kæmpestort
problem. Fordi det er med til
at give stress, og fordi man
tager det videre med sig ud i
trafikken og hjem,« forklarer
Hanne Lindblad.

Det skal give mening
Hun holdt sin strategi på 10
sider. Den skulle være nem at
forstå og formidle, forklarer

hun og tager en bog op fra
bordet. På omslaget står med
rødt The Call me way, og in-
deni fortæller medarbejder-
ne begejstret, hvad de forstår
som trust og the call me way.
For alle er taget med på rej-
sen. Med coaching, positiv
psykologi, fælles oplevelser,
råderum og konkrete redska-
ber, der gør det muligt at
handle, så man kan udleve
tillid over for kunderne og
hinanden. 

»Folk siger, at det bare er
en reklamekampagne, men
det er det ikke. Og det er vig-
tigt for os. Det er en hold-
ningskampagne, selvom det
vil være dejligt, hvis det fører
til flere kunder. Først og
fremmest er det dream come
true, at vi kan dreje virksom-

heden i denne retning. For
mig og for medarbejderne,
som i langt højere grad end
tidligere søger job efter, hvad
der giver mening. Og det her
giver i høj grad mening. Det
gør det sjovt at gå på arbejde,
og derfor kommer vi til at
fortsætte ad denne vej med
nye initiativer,« fastslår hun
og tilføjer: 

»Jeg har igen og igen måt-
tet formidle det for kollegaer
i branchen: Jeg ved, at det
virker. Jamen jeg ved det. For
jeg tør tænke med hjertet. 

Hvordan kan det ikke vir-
ke i forhold til at bruge alle
markedsføringskronerne på
at fortælle, at vi er 10 kroner
billigere end de andre? Det
føles godt at være med til at
gøre en forskel.«

Hanne Lindblad (til højre), her sammen med Tania Ellis, er den eneste CEO i telebrancen og medlem af Telias topledelse. Foto: Niels Hougaard.

OM VIRKSOMHEDEN

Call me
Danmarks tredjestørste lavpris
mobilselskab med en
markedsandel på 3 pct.

Call me ejes af Telia Sonera,
der således ejer både Telia og
Call me i Danmark.

I årets 1. kvartal er Call mes
kundebase vokset 75 pct.
mere end budgetteret.

Kampagnen "Tal ordentligt –
det koster ikke noget" blev
lanceret i februar 2012.
Budskabet er spredt med
reklamer, debatsite og tv-
spots, hvor skuespillerne er
selskabets medarbejdere.


