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SUCCES SKABES  
AF MENNESKER

ALLAN LINDHARD JØRGENSEN

CEO & President

Hen over sommeren søsatte vi i DOVISTA en ny strategi, som 
er ledestjernen for de ambitiøse vækstmål, vi har sat os for 
de kommende år. Vi skal vokse på de enkelte markeder, og 
vi skal vokse som virksomhed. Og så skal vi ikke mindst vok-
se som medarbejdere. Vi skal blive dygtigere til at lytte til 
kunderne – og vi skal blive dygtigere til at lære af hinanden.

Strategien hedder CLEAR. Som i “All CLEAR”. Fordi den ska-
ber klarhed om retning og veje til vækst. En vækst, der skal 
komme ved, at vi spiller bedre og smartere sammen som et 
hold. Derfor har vi oprustet DOVISTA-ledelsen i de enkelte 
markeder – og vi styrker samtidig de fælles funktioner, vi 
alle trækker på i det daglige. Og så sætter vi ikke mindst 
kunden i centrum for alt, hvad vi gør. Kundernes ønsker og 
behov skal være styrende for vores arbejde i alle dele af virk-
somheden – på alle niveauer. 

Det er en rejse, der kræver, at alle er med. Kundefokus er ikke 
kun en sag for salg og marketing, men skal gennemsyre hele 
DOVISTA. Vi skal blive endnu bedre til at indsamle kundeind-
sigter – og vi skal omsætte dem i fantastiske løsninger, som 
kun vi kan levere, fordi vi på tværs af DOVISTA har unikke 
håndværksmæssige og ingeniørfaglige færdigheder.  

Alt dette kræver en kultur, hvor vi ser fordelene ved at arbej-
de sammen. En kultur, som tager udgangspunkt i den stærke 
identitet og markedskraft, der ligger i de enkelte brands. En 
kultur, hvor vi ser hver enkelt medarbejder som en vigtig del 
af et større billede. Og hvor hver enkelt medarbejder kan se, 
hvilken værdi han eller hun skaber.

Man kan ikke beslutte en kultur. Men man kan skabe grund-
laget for, at den kan udvikle sig og blive stærk. Det er derfor 
en vigtig del af strategien: At vi hver især udnytter vores styr-
ker til at blive dygtigere som hold. At vi inspirerer hinanden. 
Udfordrer eksisterende løsninger. Deler viden. Lærer af hinan-
dens succeser – og af de fejl, der altid vil være en del af en 
ambitiøs virksomhed i udvikling. 

En strategi i sig selv er ingen opskrift på succes. Resultaterne, 
vi skaber, kommer fra de mennesker, der hver dag knokler for 
at levere deres bedste. Og af en holdindsats, hvor vi hele tiden 
gør hinanden bedre, fordi vi kender vores styrker og potentia-
ler som individer og som gruppe. 

Historierne i dette magasin skal bidrage til netop dette: Vi vil 
inspirere, dele viden og hjælpe med til, at vi kan lære hinan-
den bedre at kende – på tværs af brands, faglighed og lande-
grænser. Jeg håber, du vil læse med.

God læselyst!

DECEMBER 2017
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TANKER 
OM VÆKST

ALLAN LINDHARD JØRGENSEN 
CEO & PRESIDENT

“ Vi har et ambitiøst mål om at hæve omsætningen kraftigt de kommende år. Det kræver, at 
vi lykkes med de nye tiltag, der ligger i strategien. Og det er jeg overbevist om, at vi kan – 
hvis vi arbejder sammen på tværs og lærer af hinanden. Men vækst handler også om, at vi 
bliver dygtigere – både som individer og som gruppe. Og så handler det om, at mængden 
af kundskab i DOVISTA vokser – og at vi kan omsætte denne kundskab til at blive større 
og stærkere som virksomhed. Alt dét kulminerer i mødet med kunderne hver eneste dag.  
Det er i sidste ende dem, der afgør, om vi lykkes, når de lægger en ny ordre hos os,  
fordi vi hele tiden er i stand til at møde eller måske endda overgå deres behov.”





TANKER OM VÆKST

STIG ROMLUND 
VICE PRESIDENT, CORPORATE SUPPLY CHAIN

“ For mig begynder vækst helt ude hos kunden. Vi 
skal blive endnu bedre til at udvikle os med ud-
gangspunkt i kundens behov. I dag har vi mange pro-
duktplatforme, som dækker lokale behov. Den nye 
strategi gør os i stand til at se på produktudvikling 
og kvalitet i et nyt lys, hvor vi sammen kan skabe 
produkter og platforme, som kan klare sig i et større 
geografisk område end i dag.” 

HENRIK JESPER HANSEN 
VICE PRESIDENT, CFO

“ Når vi samarbejder, rækker vi ud efter resultater, 
som er bedre end dem, den enkelte virksomhed 
kan levere alene. Vejen til vækst handler derfor om 
at finde de områder, hvor vi er stærkere sammen 
end hver for sig. Tænk på potentialet i, at vi koordi-
nerer og målretter vores samlede indkøbsressour-
cer eller hjælper hinanden med et kritisk område 
som IT-sikkerhed.”

BEATRICE K. HENRIKSSON 
VICE PRESIDENT, DOVISTA SVERIGE

“ I mine øjne er vækst betinget af, at vi som ledere 
forstår kunden til bunds. At vi kender deres behov, 
både når det gælder produktet i sig selv og ønsker 
til leverancer osv. At vi møder dem helt ude hos dem 
selv, i butikker og på byggepladser. Og så tror jeg, 
der er tre faktorer, der er afgørende: Engagement, 
“LEAN” og digitalisering. Og endelig er det vigtigt, at 
vi får alle medarbejdere med på rejsen – vi må ikke 
glemme en eneste medarbejder, for alle spiller en 
rolle i at lykkes med vækststrategien.”

TANKER OM VÆKST



FINN JESPERSEN 
VICE PRESIDENT, DOVISTA DANMARK, ENGLAND,  

IRLAND OG TYSKLAND

“ Vi har nu en strategi, der giver os mulighed for at 
tænke vækst på flere måder. Det er en fantastisk 
mulighed for at arbejde sammen på tværs om at 
udvikle produkter, processer og medarbejdere. Jeg 
glæder mig til at være med til at udnytte energien 
fra den store mangfoldighed i personale, segmenter, 
markeder og landegrænser.”

FINN HANSEN 
VICE PRESIDENT, DOVISTA NORGE OG  

PORTFOLIO SELSKABER

“ Vi skal vokse organisk og vækste med de brands, vi 
allerede kender, og som gør det godt. Men vi skal 
også fortsætte med at byde nye indenfor, når det 
rette match opstår. CLEAR lægger op til et langt 
tættere samarbejde mellem de virksomheder og 
brands, der allerede er en del af DOVISTA. Det vil 
gøre os skarpere på, hvor vi med størst fordel kan 
byde andre velkommen til fællesskabet.” 

KENNETH MØLGAARD-PEDERSEN  
VICE PRESIDENT, CHANGE, HR OG KOMMUNIKATION

“ Vores nye strategi er en vækststrategi. En vigtig 
forudsætning er, at vi gearer organisationen til den 
lønsomme vækst, som vi ønsker. Vi skal derfor sat-
se meget mere på det fælles, det vi kalder Shared  
Excellence og spille som ét hold. Det er ikke virksom-
heder, der skaber resultater, det er de mennesker, 
der arbejder der. Og hvis mennesker skal føle sig godt 
tilpas med nødvendige forandringer, så skal vi som 
ledelse være gode til at fortælle, hvorfor vi forandrer,  
og hvad der skal ske.”
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I det arktiske landskab i ø-gruppen Fleinvær vest for Bodø 
i Norge finder man ni helt unikke små huse, samlet i et 
kunstnercenter.

“Fordybningsrummet Fleinvær” er opført for at skabe 
inspiration og ro i en vild og smuk kystnatur. Natre, som 
er en del af DOVISTA, har leveret vinduer og skydedøre til 
alle husene. Et ophold her vil tage dig tilbage til naturen og 
tillade kroppen at sænke skuldrene. Her er ingen butikker, 
ingen biler – og ingen stress.

Manden bag Fordybningsrummet Fleivær, musiker og 
komponist Håvard Lund, fortæller om baggrunden for 
byggerierne:

“Vi ville bygge et sted for alle, der trænger til fred og ro til 
fordybning – uanset tema. Driften hviler på ren kommerciel 
udlejning til kunstnere og andre, som har projekter med 
samfundsmæssig gavn”.

Konceptet bag er, at grupper på mellem 1 og 10 lejer alle  
ni huse på en gang – for hver af dem har sin egen funktion. 
Ét hus er køkken, ét er toiletter, ét har sauna osv.

TYIN tegnestue/RintalaEggertson har tegnet projektet og 
Natres vinduer og skydedøre er en vigtig del af udtrykket. 
Begge hovedhuse har enorme hæveskydedøre, som gør 
rummene til dejlige klimazoner, hvor man har følelsen af  
at være ude og inde på samme tid.

Læs mere på www.fordypningsrommet.no

BYGGET TIL  
INSPIRATION OG RO



HÅNDLAVEDE VINDUER  
GØR UDSIGTEN STØRRE 

Der skulle en helt særlig snedker og special-
værktøj til for at producere seks runde vinduer 
til en række luksuslejligheder i Stockholm. De 
runde vinduer måler nemlig 2300 mm i diameter. 

Den særlige snedker hos Snidex hedder John-
ny Enmark, og han har specialiseret sig i netop 
den slags snedkerhåndværk, hvor der stilles 
særlige krav til udførelsen. På grund af vindu-
ernes størrelse måtte de bygges i hånden, og 
Johnny Enmark måtte bruge specialværktøj og 
særlige savklinger, som Snidex selv udvikler, 
for at opnå det ønskede resultat.

“Vi er vant til at specialfremstille vinduer i Snidex, 
og nogle gange kræver det, at vi laver værktø-
jet selv. I det her tilfælde var vi udfordret af, at 
vinduerne var for store til vores maskiner. Men 
for Johnny Enmark var det ikke noget problem at 
lave dem i hånden,” fortæller salgschef Susann 
Klippmark. 

Vinduerne består udelukkende af træ og er 
efterbehandlet med en særlig type lak. Ideen 
med materialevalget er at skabe en klar for-
bindelse til naturen udenfor vinduerne. Fra 
bygningerne kan man nemlig se Mälaren-søen, 
der strækker sig fra Østersøen ved Stockholm 
langt ind i Sverige.

GAMMEL MØLLE  
MED VELFAC VINDUER

I det østlige England er en gammel mølle blevet 
til et moderne, miljøvenligt beboelseshus, hvor 
de hyggelige rum får møllens ejer, Henry Martin, 
til at føle sig som i et sommerhus.  

“Det er ligesom at være på ferie hver dag. Hvert 
rum har en særlig stemning, ikke mindst på grund 
af de mange vinduer og det store lysindfald, der 
gennemstrømmer huset,” fortæller Henry Martin 
og fortsætter: 

“VELFAC vinduerne var arkitektens valg, for de le-
ver op til vores høje miljømæssige krav samtidig 
med at designet passede perfekt til bygningen.”  

Projektet vandt en præmie for “Bedste restau-
rering af en eksisterende bygning” i East Anglia  
i Østengland.    



MAN SKAL KUNNE 
VÆRE STOLT AF SIN 

ARBEJDSPLADS



“Jeg har danset hele livet - eller”, korrigerer Kenneth Mølgaard-Peder-
sen sig selv med smil i stemmen; “indtil for ca. 14 kg siden.” Og det er 
ikke pral. Kenneth har været Danmarksmester i sportsdans et utal 
af gange, og han har repræsenteret Danmark ved både EM og VM.

Nu venter nye udfordringer: Change, HR og Kommunikation er 
et nyt ansvarsområde i DOVISTA-koncernledelsen. Det markerer 
klart, at DOVISTA står over for forandringer de kommende år, når 
den nye CLEAR-strategi skal implementeres. Forandringer, som 
det bliver en af Kenneths hovedopgaver at få organisationen 
gearet til, og her kommer han til at trække på erfaringerne fra 
karrieren i sport.

DET ER SJOVT AT LAVE FORRETNING
Træning, uddannelse og coaching snor sig som en rød tråd igen-
nem Kenneths arbejdsliv. Men ud over elitesporten har Kenneth 
også en kommerciel og entreprenant side, som har resulteret i le-
derstillinger, men også i egne virksomheder og bestyrelsesposter.
“Det er sjovt at lave forretning. Det fandt jeg ud af allerede tidligt  
i karrieren, og det har jeg syntes lige siden,” siger Kenneth.

Hos Mercuri Urval fik Kenneth samlet alle trådene i sit virke til et 
tov. Her kom alle talenterne i spil: Elitesporten, læreruddannelsen 
suppleret med psykologien og det kommercielle. Fra år 2000 og 
frem til 2014 var Kenneths roller hos Mercuri Urval kun afbrudt af 
enkelte langtidsudlån til B&O og Vestas. Og fra 2014 og til nu var 
arbejdspladsen vindmølleproducenten Vestas. 

LYST OG VILJE
“Man skal kunne være glad for og stolt over sin arbejdsplads. Det var 
jeg i Vestas. Det giver rigtig god mening at udvikle og bygge vind-
møller. Det har verden brug for. På samme måde har jeg det med 
DOVISTA: Vi bringer lys og luft ind i menneskers hverdag, og vi gør 
det med produkter, vi kan være stolte af. Vi er en mønstervirksom-
hed, og vi er fondsejede. Det passer min mentalitet godt. Det giver 
en stærk kultur- og værdiforståelse. Vi kan gøre ting, der er mere 
langsigtede, end man kan i børsnoterede virksomheder. Det er et 
privilegium,” siger Kenneth.

“CLEAR-strategien er en vækststrategi. Med vækst følger forandrin-
ger, og forandringer har altid indvirkning på den kulturelle dimensi-
on. Vi skal sikre, at vi til enhver tid har en organisation, der er gearet 
til den lønsomme vækst, som vi ønsker. Heldigvis har vi et rigtig 
stærkt afsæt; den enkelte virksomhed i fællesskabet er blevet en 
succes, bl.a. fordi den har en stærk kultur. Det skal vi bygge på og 
passe på, samtidig med at vi åbner vinduet mod noget større,” siger 
Kenneth, og fortsætter:

“Se ud: Alt omkring os forandrer sig og internationaliseres lynhur-
tigt. Ved et tryk på en knap kan man som privatperson købe varer 

i Kina. Vi skal være taknemmelige i DOVISTA; mange virksomheder 
skal først til at bygge en international overbygning. Vi skal “bare” 
aktivere vores og forstørre et kulturlag, om man vil. Vi starter med 
et godt udgangspunkt.”

“Der er mange faktorer, som kan være afgørende for, om forandrin-
ger bliver en succes. Uanset kompetencer, tempo eller modenhed  
i processer, så handler det i sidste ende om, at forandringer forstås og 
giver mening, der hvor de sker. Derfor skal vi motivere,” siger Kenneth.

“Nu starter arbejdet med at oversætte strategien til praksis. Det vil 
involvere en masse mennesker; det er ledere og værdibærere og ikke 
mindst bredden i organisationen, der skal sikre, at vi får succes. Det 
er et langt sejt træk. Vi skaber ikke forandring blot ved at sende 
e-mails eller vise PowerPoints,” siger Kenneth.

TRE SK ARPE TIL KENNETH MØLGA ARD -PEDERSEN

Når koncernledelsen siger, at vi skal satse mere på Shared 
Excellence, betyder det så i virkeligheden bare, at vi skal spare?
“Nej, nu og her betyder Shared Excellence, at vi skal blive endnu bedre 
og endnu mere effektive. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal nå alt det, 
vi gerne vil – så vi skal lære af hinanden og spille hinanden stærke, men 
samtidig skal vi selvfølgelig passe godt på pengene og bruge dem med 
omtanke.”

Skal alt så være fælles?
“Nej – Distinctive Brands er lige så vigtige, som de altid har været, men 
vi skal være bevidste om ikke at opfinde hjulet flere gange. Vi skal hel-
ler ikke forandre for forandringens skyld. Vi skal bygge på, og det er en 
dynamisk proces. Så vi skal konstant være knivskarpe på, hvor det gi-
ver mere værdi, at vi arbejder mere sammen. Det gør det mange steder: 
Det kunne fx være vores indkøb eller arbejdet med kvalitet og R&D, og 
selvfølgelig indenfor HR. Og så skal vi se på markederne i fællesskab: 
Hvor kan vi finde synergierne, hvor kan vi bygge videre på eksisterende 
succeshistorier, og hvordan kan vi hjælpe hinanden med at vinde endnu 
flere markedsandele.” 

Ændres forholdene for den enkelte?
“Udvikling og vækst åbner pr. definition for muligheder, og når vi hæ-
ver barren og tænker større, så følger der også spændende udfordringer 
med. Så ja, der vil blive forandringer, men i takt hermed øges mulighe-
derne for den enkelte på tværs af forretningsområder og markeder. Det 
er et fælles ansvar, at vi bliver klar til det. I den forbindelse skal vi være 
bevidste om, at ansvar ikke alene er noget, man får; det er også noget, 
man viser og tager. Vi vil gøre det klart, at vi værdsætter initiativ, team-
spirit og viljen til at sætte sig selv i spil.”

DEN 1 .  SEPTEMBER FIK DOVISTA-KONCERNLEDEL SEN ET NY T MEDLEM. 
TIDLIGERE MANGEÅRIG CHEF I  MERCURI URVAL OG VESTAS, ELITEDANSER ,  

FAR TIL FEM OG BONUSFAR TIL YDERLIGERE TRE, KENNETH MØLGA ARD-
PEDER SEN, FÅR ANSVARET FOR CHANGE, HR OG KOMMUNIK ATION.



NEIL EDWARDS (37)
SPECIFIK ATIONSKONSULENT (SPECIFICATION  

CONSULTANT) HOS VELFAC UK , HVOR HAN  
HAR ARBEJDET I GODT 11 ÅR .

HVORDAN HAR DIN KARRIERE UDVIKLET SIG I VELFAC? 
I begyndelsen af min karriere arbejdede jeg som projekt-
koordinator. Derefter rykkede jeg over til vores kommer-
cielle team, og nu arbejder jeg som specifikationskonsu-
lent. Det er en helt ny stilling for mig.   

Jeg føler mig ret heldig, at min karriere har udviklet sig, som 
den har. Det har været en klar fordel at stifte bekendtskab 
med de forskellige afdelinger i virksomheden, fordi det har 
gjort mig opmærksom på, hvor stor en rolle de hver især 
spiller for virksomhedens succes.   

HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE UDFORDRING? 
Der er meget direkte kundekontakt i min nuværende stil-
ling. Det har været en udfordring, fordi jeg ikke var vant til 
det i mine tidligere stillinger. 

HVILKE PROJEKTER ER DU MEST STOLT AF 
AT HAVE VÆRET EN DEL AF? 
Som en del af VELFACs Future Excellence program havde vi 
fået den opgave at finde ud af, hvordan vi kunne reducere 
VELFACs fragtomkostninger ved hjælp af nye pakkemeto-
der og ved at øge antallet af vinduer, der kan pakkes på pal-
lerne. Det lykkedes for os, og det endte med, at vi faktisk fik 
en god besparelse på fragten.  

MICHAEL WIKLUND (51) 
SÆLGER , CONTROLLER OG KUNDERÅDGIVER  

HOS SNIDEX I SVERIGE, HVOR HAN BEGYNDTE  
SIN K ARRIERE I 1985. 

HVORDAN HAR DIN KARRIERE UDVIKLET SIG I SNIDEX? 
Jeg begyndte som lærling tilbage i 1985. Selvom det efter-
hånden er lang tid siden, føles det stadig som i går. Da 
jeg blev færdigudlært, fortsatte jeg med at arbejde som  
maskinoperatør. Men det gjorde jeg kun i en kort periode, 
indtil jeg fik en stilling som montør. I takt med at min erfa-
ring voksede, fik jeg også mere ansvar, og jeg blev da også 
på et tidspunkt udnævnt til produktionsleder. 

Alle mine erfaringer fra de forskellige stillinger peger 
frem mod min nuværende stilling, hvor jeg hjælper vores 
kunder med alle mulige tekniske udfordringer, fx at finde 
den rigtige størrelse på vinduerne. Det har været en ret 
spektakulær rejse.  

HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE UDFORDRING? 
Ligesom så mange andre virksomheder har vi oplevet 
dårlige tider, hvor vi var nødt til at sige farvel til nogle af 
vores kollegaer. Det er altid hårdt. Men for mig personligt 
har den største udfordring nok været at have ansvar for 
20-25 ansatte, da jeg var produktionsleder. En af de gode 
ting ved at arbejde her er den erfaring, som de ansatte har 
tilsammen. Det betyder, at du altid kan spørge og få et 
godt råd fra en kollega. Det er en stor hjælp. 

HVILKE PROJEKTER ER DU MEST STOLT AF 
AT HAVE VÆRET EN DEL AF? 
I begyndelsen af 1990’erne skulle vi levere vinduer i ege-
træ til adskillige bygninger i Saudi Arabien. Næsten alle 
vinduerne var buede. Køberen var faktisk på besøg for at 
se fabrikken, hvilket var en ret sjov oplevelse.  



JETTE LUND SVENSEN (42) 
INTERNAL SERVICE MANAGER I RATIONEL ,  

HVOR HUN HAR ARBEJDET SIDEN 2006. 

 
HVORDAN HAR DIN KARRIERE UDVIKLET SIG I RATIONEL? 
I de første mange år arbejdede jeg i receptionen, indtil 
jeg i 2015 blev tilbudt en stilling i vores serviceafdeling 
som intern servicekoordinator. Og nu er jeg faktisk lige 
tiltrådt i en ny stilling som leder i afdelingen, hvor jeg 
blandt andet skal få dagligdagen til at fungere for vores 
syv medarbejdere. Det har været en spændende rejse, 
hvor jeg har udviklet mig rigtig meget og er blevet mødt 
med en masse tillid fra ledelsen gennem hele processen. 

HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE UDFORDRING? 
At skulle løfte lederansvaret. Man kommer pludselig ud 
af sin komfortzone, når man står med ansvaret og skal gå 
forrest. Det har været grænseoverskridende. 

HVILKE PROJEKTER ER DU MEST STOLT AF 
AT HAVE VÆRET EN DEL AF?  
Jeg er stolt af det arbejde, vi har lavet i serviceafdelingen 
for at få den op at køre med et næsten helt nyt hold af 
medarbejdere. Kun en ud af syv var ansat i forvejen. Det 
har skabt et godt sammenhold, og vi har nydt godt af en 
stor opbakning og tiltro til, at vi kunne skabe de nødven-
dige resultater. 

Nu kører afdelingen med overskud. Det har krævet man-
ge lange eftermiddage og aftener, hvor vi har knoklet for 
at komme i mål. Men heldigvis var vi gode til at hygge os 
undervejs, blandt andet med pizza. 

MATEUSZ LEWANDOWSKI  
(30) 

IMPROVEMENT LEADER I WINDOW VILL AGE I T5 
FABRIKKEN, HVOR HAN HAR ARBEJDET I TRE ÅR .  

HVORDAN HAR DIN KARRIERE UDVIKLET SIG I DOVISTA? 
Jeg har prøvet kræfter med forskellige opgaver på forskelli-
ge arbejdsstationer i T5 fabrikken. Sidste år fik jeg chancen 
for at være med i et projekt, der hedder “Side by Side” (10+), 
hvor vi blandt andet skal styrke samarbejdet indenfor de 
små teams. Som Improvement Leader er det min opgave at 
tage mig af mit team og sørge for, at de arbejder i et sikkert 
arbejdsmiljø. Derudover prøver jeg også at motivere dem til 
at få nye ideer til, hvordan vi kan skabe små og store forbed-
ringer på arbejdspladsen. Når vi arbejder i små teams, har vi 
mulighed for at lære hinanden bedre at kende, og det gør det 
lettere at tale om problemerne og finde nye løsninger. Det er 
min opgave som improvement leader at motivere mine kolle-
gaer og skabe god stemning i mit team. 

HVAD HAR VÆRET DEN STØRSTE UDFORDRING? 
Den største udfordring er både at leve op til de forventninger, 
som mine overordnede har til mig, men også at udvikle “Side 
by Side”-projektet, så det bliver en gevinst for vores virksom-
hed. Jeg forsøger altid at skabe positiv stemning og motivere 
mit team. Det er ikke altid let, men jeg tror, at det er grunden 
til, at vi har succes.   

HVILKE PROJEKTER ER DU MEST STOLT AF 
AT HAVE VÆRET EN DEL AF? 
Jeg er meget stolt af at være en del af “Side by Side”-projek-
tet. Her får jeg mulighed for at udvikle mig, både personligt 
og professionelt.  



Kundernes behov, lovgivningskrav og bygningskultur kan være 
vidt forskellige fra marked til marked, og det skal de enkel-
te produkter og løsninger tage højde for. Det er afgørende for  
DOVISTAs vækst, at dette bliver ved med at være i fokus for  
arbejdet med udvikling og kvalitet. De enkelte brands skal hele 
tiden bevæge sig og tilpasse sig ændrede, lokale markedsvilkår 
og kundebehov.

Dette ændres der ikke på med CLEAR-strategien – men det skal 
fremover ske med et fast blik på at undersøge, om der er pro-
duktløsninger, som er i stand til at performe på andre markeder, 
end de er født. Og om der er produktløsninger, man med fordel 
kan samtænke og producere på en måde, hvor de lever op til be-
hovene på flere markeder.

“Antallet af produktløsninger på tværs af DOVISTA er historisk 
set hele tiden blevet større. Både fordi vi har udviklet parallelt til 
de enkelte markeder – og på grund af opkøb. Min rolle er at se på 
tværs: Kan vi få en produktløsning på ét marked til at fungere på 
andre? Eller kan vi samtænke flere markeder i en ny, central pro-
duktplatform, som kan leve op til kundebehov og myndighedskrav 
på flere markeder på en gang?” fortæller John Teglborg Houe.

ÉN FÆLLES PLATFORM FOR HÆVESKYDEDØRE
Som eksempel nævner han et konkret projekt med nye hæve-
skydedøre, som p.t. er i gang med at blive søsat. Her er situa-
tionen, at man på det norske marked har en stærk, egen pro-
duktplatform. I Sverige sælger man hæveskydedøre købt hos en 
underleverandør – og i Danmark skulle de eksisterende VELFAC 
og Rationel-hæveskydedøre under alle omstændigheder opdate-
res. Derfor har John Teglborg Houe sat sig i spidsen for et projekt, 
som ultimativt skal udmønte sig i en enkel konstruktion, som kan 
operere på tværs af Sverige, Norge, Danmark og UK.

Første led i processen er at lede efter fællesnævnere; Hvad er  
det for kendetegn og kundebehov, som går igen på tværs af mar-
kederne:

“I det konkrete tilfælde, så benytter vi på alle markeder skydedøre, 
som hæver og forskyder – dvs. døre, der åbner på samme måde. 
Og så er det også generisk ved, at det typisk er vinduer, som fyl-
der et helt hul. Den type basisviden parrer vi med alle de eksterne 
parametre, vi kender – fx markedskrav til det termiske, til lyd, til 

indbrudssikring osv. – ligesom vi kigger på certificeringer på tværs. 
Så begynder vi at “lege med klodser” og forskellige snittegninger. 
Endelig kigger vi på, hvad vi i dag har af produktionskapacitet.  
Hvis vi tegner helt nyt, vil det så kræve mere af os på produktions-
siden?” siger John Teglborg Houe.

HJERTEBLOD OG IDENTITET
Som R&D director ved John Teglborg Houe om nogen, hvad det 
kræver at udvikle produktløsninger, og han er også bevidst om, 
at de enkelte markeders eksisterende produkter rummer hjer-
teblod og identitet. Derfor er han også optaget af ikke at cen-
tralisere for enhver pris, men kun dér, hvor det giver mening. Og 
den vurdering er markederne med til at danne – gennem løbende 
dialog:

“Vi er i DOVISTA på en rejse fra det, man kalder en “fabrikantkultur” 
til et kundefokus. Det gælder på alle markeder – og alle har en aktie 
i at sikre, at den rejse bliver foretaget i det rette tempo. Vi får intet 
ud af at presse produktløsninger ud på markeder, der ikke er gearet 
til det. Så jeg lytter nøje til, hvor det kan betale sig, og hvor det ikke 
kan,” siger John Teglborg Houe.

SAMME KOMPONENTER – FORSKELLIGE PRODUKTER
DOVISTA arbejder i dag med modularisering i produktionen. 
Modularisering kendes fx fra bilbranchen, hvor man genbruger 
undervogne og kabinet til at skabe forskellige produkter, både  
i udseende og teknisk ydeevne. 

Det er de samme principper, som driver DOVISTAs udvikling. Men 
den vigtige ledetråd er, at sammensætningen af produktet skal 
ske på baggrund af kundeønsker og markedskrav – og ikke blot 
ud fra et behov for standardisering og indtjening. Men det sid-
ste tæller naturligvis også. Og når det lykkes at skabe produkt-
løsninger, der kan performe på flere markeder, er gevinsterne 
ofte store.

“Hvis vi antager, at der i produktionen af hæveskydedøre i dag bruges 
500 komponenter på seks forskellige markeder – dvs. 3.000 kompo-
nenter – så kan en hæveskydedør på tværs af markeder måske ska-
bes af i alt 600 komponenter fremover. I dag producerer vi ca. 9.000 
hæve skydedøre på fem fabrikker. I det nuværende projekt stiler vi 
efter at kunne producere 15.000 på to fabrikker. Det viser, hvilket po-
tentiale vi kigger ind i,” forklarer John Teglborg Houe.

JOHN TEGLBORG HOUE ER RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D) 
DIRECTOR HOS DOVISTA . FR A SIN BASE I  RINGKØBING I  DANMARK 

HAR HAN SAMMEN MED SIT TEAM KONSTANT ANTENNERNE UDE  
FOR AT IDENTIFICERE PRODUKTLØSNINGER , SOM VIL KUNNE  

LEVERE SYNERGI PÅ T VÆR S AF MARKEDER . 



HÆVESKYDEDØRE 
SKAL ÅBNE FOR  

GEVINSTER PÅ TVÆRS 
AF MARKEDER



DOVISTA HAR EN NATURLIG INTERESSE I AT TAGE ANSVAR FOR DET SAMFUND,  
DER OMGIVER OS. VI BIDRAGER HVERT ÅR SAMMEN MED RESTEN AF VKR GRUPPEN  

TIL SAMFUNDSNYTTIGE FORMÅL VIA VILLUM FONDEN OG VELUX FONDEN. 

MED ANDRE ORD: NÅR VI KNOKLER I ALLE DELE AF DOVISTA, SÅ ER EN DEL AF 
RESULTATET DE ALMENNYTTIGE PROJEKTER, DU KAN LÆSE MERE OM HER.

VI BIDRAGER 
TIL SAMFUNDET 

FLYGTNINGE FÅR 
BRANDKADETUDDANNELSE

Et initiativ i Ringkøbing-Skjern Kommune i Danmark giver flygt-
ningebørn mulighed for at få en brandkadetuddannelse. Hver 
anden tirsdag har 14 flygtninge drenge fra Skjern fået et afbræk 
fra skolebænken, når de har taget turen til Beredskabsgården  
i Ringkøbing. 

Det var projektleder for brandkadetterne i Ringkøbing-Skjern 
Kommune, Bent Nielsen, der fik ideen til et brandkadethold for 
flygtninge.

“Jeg vidste, at vi havde en del flygtningebørn i vores kommune, og 
da vi i mange år har kørt brandkadetforløbet for danske børn, slog 
det mig, at vi også kunne lave et hold for flygtninge som en del af 
integrationsindsatsen,” siger han. 

Formålet med at give kommunens flygtningebørn en brandka-
detuddannelse er naturligvis at sikre en så god integration af 
børnene og deres familier som overhovedet muligt, fortæller 
Bent Nielsen. Men samtidig er det ønsket, at et par af drengene 
får øjnene op for livet som brandmand.

Initiativet er en del af et større landsdækkende projekt, “Brand-
kadetter i Danmark”, der er et tilbud til unge fra en række af lan-
dets almene boligområder. Ved at deltage bliver de unge trænet 
i værdier som mod, respekt, fællesskab og disciplin, samtidig 
med at de får gødet interessen for nogle af civilsamfundets vig-
tigste opgaver.

“Brandkadetter i Danmark” er fra 2014 til 2017 støttet af VELUX 
FONDEN og Trygfonden. Målsætningen er at uddanne 550 
brand kadetter – unge under 18 år – i løbet af de tre år.



VI BIDRAGER 
TIL SAMFUNDET 

Børn og unge skal øge deres tekniske og naturviden-
skabelige interesse, kompetencer og dannelse. Det 
er målsætningen med det helt nye uddelingsområ-
de, som VILLUM FONDEN har etableret netop i år.

Indsatsen er blandt andet en reaktion på, at der 
er mangel på naturvidenskabelige kandidater på 
arbejdsmarkedet. Derfor skal børnenes og de un-
ges tekniske og naturvidenskabelige interesse og 
kompetencer øges, så flere vælger at gå den natur-
videnskabelige vej, når de skal vælge uddannelse og 
karriere.  

Men uddelingsområdet har også et mere almennyt-
tigt fokus. Ved at understøtte den tekniske og na-
turvidenskabelige dannelse hos børn og unge bliver 
de rustet til at kunne forholde sig kritisk og kreativt 
til viden og udviklingen i samfundet.

Det er et langt sejt træk. I første omgang vil indsat-
sen vare 5-10 år med et årligt uddelingsniveau på 
50-100 millioner kroner. 

NY SATSNING PÅ 
BØRN, UNGE OG 

NATURVIDENSKAB 

Plastaffald i havet er et komplekst og voksende 
problem. Ifølge en rapport fra World Economic  
Forum dumpes der hvert år otte millioner ton pla-
stik i havet, og 62 procent af alt det affald, der 
fjernes fra verdenshavene, er plastik. Det har ne-
gative konsekvenser for både dyr, økosystemer, 
turisme og erhvervslivet.  

I 2014 indledte organisationen Plastic Change, 
Det Økologiske Råd og Plastindustriens branche-
organisation i Danmark et samarbejde med det 
mål at bekæmpe plastik i havet. Under overskrif-
ten “Et hav af muligheder” blev fem projekter sat 
i værk med støtte fra VELUX FONDEN og VILLUM 
FONDEN. 

“Indsatsen skal gøre os i stand til at få en grun-
dig viden om, hvordan plastik påvirker vores miljø 
og potentielt os mennesker. På den måde får vi en 
vigtig diskussion om, hvordan vi i fremtiden kan 
leve bæredygtigt med plastik, “ siger Henrik Beha 
Pedersen, miljøbiologi og grundlægger af Plastic 
Change.

De fem projekter er vidt forskellige. Et af pro-
jekterne fokuserer på at udvikle en grøn forret-
ningsmodel, der skal demonstrere den samfunds-
mæssige værdi i at indsamle og genanvende det 
plastaffald, som strander på den jyske vestkyst, 
mens et andet projekt tager kampen op med den 
mikroplast, der udledes i verdenshavene. 

Projekterne har været i gang siden 2015 og skal 
efter planen køre frem til 2018. 

TIL KAMP MOD  
PLASTIK I HAVENE

VIL DU VIDE MERE? BESØG: VELUXFOUNDATIONS.DK 



SAP-KONFIGUR ATION, PRODUKTNØRDERI,  DRIF T AF 
SALGS-AFDELINGER OG IDÉUDVIKLINGEN AF EN NY 

KUNDEPORTAL . DET ER BARE NOGLE AF DE UENDELIGT 
MANGE OPGAVER , LENE GØBEL HAR STÅET I  SPIDSEN  

FOR I  SIN TID HOS R ATIONEL . IKKE FÆRRE END  
30 ÅR ER DET BLEVET TIL .

ET GODT MATCH



At det er blevet til 30 år er egentlig ikke noget, Lene Gøbel går 
synderligt op i. Det har jo ikke nogen værdi i sig selv, forklarer hun. 
Snarere er det rejsen, Lene fremhæver, når man spørger hende,  
hvad der kendetegner hendes tid i Rationel:

“Jeg startede som salgsassistent og troede, at det var min metier. Så 
fik jeg øjnene op for ledelse og brugte mange år som leder med an-
svar for personale og kunder. Igennem årene har jeg også haft fingrene 
nede i salg, service og product management. I dag er det så marke-
ting,” fortæller Lene og uddyber:

“Det er blevet til 30 år, fordi det aldrig har været kedeligt. Jeg har  
altid kunnet finde nye rum at udfolde mig i og noget at lære. Rationel 
har jo også selv været på en rejse de sidste 30 år, og jeg er glad for at 
have fået lov til at været rejseleder på mange forskellige dele af rejsen.”

SET LIDT AF HVER
Foruden 12 forskellige direktører har Lene oplevet et stort antal om-
struktureringer og en virksomhed i stadig forandring. Eksempelvis 
stod Lene i spidsen for det hold, der grundlagde Rationels tilbuds-
afdeling i Polen. Her stod hun bl.a. for rekrutteringen og tog noget 
utraditionelle metoder i brug, da de polske medarbejdere skulle op-
læres:

“Det var afgørende, at de fik en forståelse for, hvordan vi gjorde i Dan-
mark og helt lavpraktisk også, hvad de vigtigste fagudtryk hedder på 
dansk. Så de kom alle til Danmark og boede hos os i Sdr. Felding i tre 
uger. I den tid turnerede vi rundt i Danmark og studerede bygninger – 
vi så på villakvarterer, sommerhuse og lejlighedskomplekser. På den 
måde fik vore nye kollegaer et indblik i både virksomhedens og den 
danske kultur samtidig med, at vi lærte hinanden at kende,” siger Lene. 

I dag er kontoret i Polen vokset til 41 mand, og ord som “sprosser” og 
“facadedøre” lyder stadig blandt det polske “vindues-dansk”, som 
Lene kalder det med et smil på læben. 

PLADS TIL BUMP PÅ VEJEN
Efter mere end 20 år i salg og en rejse fra salgsassistent til team-
leder og intern salgschef, blev det efterhånden sværere for Lene at 
finde motivationen. I 2012 tog hun derfor en tænkepause for at finde 
ud af, hvor hun egentlig gerne ville hen:

“I rigtig mange år var det ledelse, som drev mig, men pludselig var det 
som om, at gnisten forsvandt. Jeg havde brug for at prøve noget andet 
og brugte tid på at overveje mulighederne. Hvad var det rigtige næste 
skridt?” fortæller Lene om overvejelserne og uddyber: “Når jeg ser til-
bage på det nu, så havde det nok noget at gøre med min egen lærings-
kurve. Jeg bliver rastløs, hvis ikke jeg føler, at jeg selv rykker mig.”

I stedet for at søge videre og væk fra Rationel endte Lene med at 
skifte spor inden for virksomheden. Ifølge hende selv et bevis på 
den kultur, som hersker i virksomheden. Der var plads til at stoppe 
op og lydhørhed over for hendes ønsker om at prøve noget andet, 
forklarer hun.

LÆRINGSKURVE PÅ HIMMELFLUGT
Siden har Lene prøvet kræfter med en masse nye områder. Hun har 
været med i SAP-projektet på tværs af Rationel, VELFAC og Window 
Village og arbejdet med Pricing Excellence som Commercial Mana-
ger blandt meget andet.

I 2017 fik hun tilbuddet om at blive Marketingchef i Rationel og var 
ikke i tvivl:

“I hele min karriere har jeg været optaget af kunderne, af deres per-
spektiv og behov. Salg handler om at forstå dem. Det er her, min nye 
rolle giver mening for mig, for marketing skal i bund og grund bidrage 
til vores forståelse af kunderne, så vi bedre kan levere det, de har brug 
for,” fortæller hun.

De seneste måneder har Lene og hendes team bl.a. arbejdet med 
‘Customer Journeys’, og hun har stået i spidsen for de indledende  
faser i udviklingen af en ny online kundeportal, som skal gøre købs- 
oplevelsen mere overskuelig. I øvrigt med god sparring fra kollegaer 
fra Svenska Fönster.

“Vi har arbejdet længe på den her portal. I processen har vi sparret 
med svenske kollegaer i Svenska Fönster, som har erfaringer med at 
lancere en lignende portal. Deres råd gik på at teste portalen løbende 
og bruge kundernes input til at færdigudvikle portalen. Det har været 
guld værd at få de input undervejs, fordi vi ellers havde kørt business 
as usual og brugt længere tid bag skrivebordet end nødvendigt,” for-
tæller hun.

OVERLEVER 12 DIREKTØRER
Lene lægger ikke skjul på, at virksomhedens udvikling gennem 30 
år og 12 forskellige direktører tilsammen betyder, at hun har oplevet 
lidt af hvert. 

I øjeblikket er hun fuld af optimisme omkring de ting, der lige nu sker 
i Rationel, VELFAC og Window Village med etablering af fælles ledel-
se og samlingen af SBU´er og produktionen:

“Det er det eneste rigtige, og det betyder ét fælles kundefokus hele 
vejen. Med den nye struktur er det ikke længere SBU´en eller en intern 
afdeling, der er kunden. Det er den rigtige kunde, der er kunde, og det 
er stærkt,” siger hun.

En afgørende forudsætning for at lykkes med sammenlægningerne 
er i Lenes optik, at man ikke satser på ensretning hele vejen. Der skal 
være plads til forskellene:

“På tværs af DOVISTA har vi forskellige kunder og dermed også forskel-
lige tilgange til salg. Det giver mening at samarbejde både for at forstå 
forskellene, men også for at udveksle “best practice” og ikke mindst 
det modsatte. Vores forskelligheder gør, at der er meget, vi kan lære af 
hinanden og lade os inspirere af.”
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