ARTIKEL

Economies
of Spirit
Svaret på hvordan en koncern grundlæggende styrer
og leder sine datterselskaber/ forretningsenheder
tager udgangspunkt i, hvilken bærende logik,
der ligger bag koncernen. Economies of Scale og
Economies of Scope er eksempler på klassiske
logikker. Men der findes også en tredje – Economies
of Spirit – der tager udgangspunkt i koncernens
værdier, principper og historie. Det handler denne
artikel om.
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Economies of Spirit
En god ejerskabs- og koncernstrategi forholder sig til,
hvordan koncernen er den bedste ejer for de tilhørende
forretningsenheder/datterselskaber. Grundlæggende
handler det om, hvad koncernen som ejer tilbyder
forretningerne og omvendt – herunder, hvad man er fælles
om, og hvad man ikke er fælles om. Som oftest gives der
svar på dette ud fra en bærende logik, der kendetegner
koncernen, og hvormed den styres.

via yderligere produktion af lignende produkter, der gør brug
af samme kompetencer/ressourcer og markedsføres mod
samme målgruppe – endda samme kunde.
Det er bestemt ikke ualmindeligt at møde koncerner, der
evner at balancere og indbygge både Economies of Scale
og Economies of Scope i deres operating model. Men
det er heller ikke ualmindeligt at møde koncerner, der
grundlæggende lader sig styre af en tredje logik; Economies
of Spirit (værdibaserede fordele).

To klassiske og rationelle tilgange til udvikling af styring
af koncerner er logikken om Economies of Scale og
Economies of Scope.

Economies of Spirit afspejler de økonomiske fordele,
der ligger i at drive, udvikle og skalere koncernen ud
fra en logik om fælles værdier, holdninger og tilgang til
virksomhedsledelse. Ofte er der tale om både nedskrevne
og usagte regler, der på succesfuld vis har defineret driften,
kulturen og påvirket beslutningstagningen i virksomheden
helt tilbage fra stifterens tid, og som er blevet fin-tunet og
perspektiveret med årene.

Economies of scale (stordriftsfordele) beskriver en logik,
hvor fordelene ligger i en stadig stigende produktion,
for at nedbringe de gennemsnitlige omkostninger
knyttet til det enkelte produkt. Dette kendes især fra
produktionsvirksomheder, hvor de totale omkostninger i
den samlede værdikæde næsten er uafhængige af om der
produceres 1 eller 100.000 enheder.

Succesfuld udvikling og skalering af disse virksomheder
har ofte hængt nøje sammen med evnen til løbende
at udnytte fordele i kraft af Economies of Scale og/eller
Economies of Scope i de enkelte forretninger. Men først

Economies of scope (samdriftsfordele) afspejler også et ønske
om at nedbringe enhedsomkostningerne, men forfølger dette
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Kilde: Med inspiration fra Campell, Goold & Alexander, HBR 1995

En god ejer-/koncernstrategi forholder sig til, hvordan
den bidrager til de enkelte forretningsenheders hhv.
kortsigtede succes og langsigtede udvikling. I den
optimale situation befinder forretningsenhederne sig i
‘Heartland’. Her beriges de enkelte forretningsenheder af
fordelene ved at indgå i ejerskabet/koncernen på både
kort og lang sigt (ejerskabets/koncernens bærende
logik). Er det kun på den ene af parametrene, at
ejerskabet/koncernen bidrager, bør forretningsmodellen
for den pågældende forretningsenhed tilpasses eller
forretningsenheden bør afhændes til en bedre ejer. Sker
dette ikke, nedbrydes værdierne i den pågældende
forretningsenhed.
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og fremmest har disse koncerner med klare holdninger
og krav til virksomhedsledelse, evnet at bibringe deres
forretningsområder værdi både ift. den daglige drift og i deres
behov for langsigtet udvikling.
Economies of Spirit er ikke på samme måde umiddelbar
kvantificer- og målbar, som de andre tilgange. Men der er
behov for at konkretisere og tydeliggøre betydningen, hvis
det skal lykkes at skalere og udvikle virksomheden ud fra

dette rationale. Det handler både om:
1. at tydeliggøre, hvad der forstås ved de fælles værdier og
holdninger
2. at lade fælles værdier og holdninger afspejles i konkrete
forretningsmæssige valg, eksempelvis ift. hvilke funktioner
og beslutninger, der centraliseres og styres ud fra en
Economies of Scale/Scope logik og hvilke, der styres

FIGUR 2: EKSEMPEL PÅ BETYDNINGEN AF ECONOMIES OF SCALE/SCOPE
OG ECONOMIES OF SPIRIT I FORBINDELSE MED VALG AF FORRETNINGSMODEL
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Ledelsesgrundlaget og udvalgte koncernpolitikker er
fælles for koncernen og danner grundlag for drift og
udvikling af forretningen.

Stabe

Koncernstabe driver skalafordele og fælles koncerninitiativer ud
fra af direktionen godkendte planer. Lokale stabe med
forankring i koncernstabe kan etableres, hvor det er fordelagtigt.

Indkøb

Koncernen har fælles indkøbspolitik og fælles indkøb af
en række forretningsundestøttende produkt- og
serviceområder. Forretningsenhederne varetager eget
indkøb ift. produktion.

Supply chain

Ud fra fælles forretningslinje driver den enkelte
forretningsenhed sin egen supply chain.

Kultur

Koncernen har fælles værdier og ledelsesgrundlag, men
enkelte enheder kan have egne subkulturer, når dette er
en konkurrenceparameter, som koncernen profiterer af.

Brand

Koncernen rummer flere selvstændige brands, og
anvender company-brandet, når det er mest fordelagtigt
at gå ensartet til markedet.

Koncernkunder

Koncernkunder er kunder, der har et stort potentiale i
flere dele af koncernen, og hvor koncernen med fordel
kan udvikle relationen og forretningsomfanget.

Logik: Economies of spirit

Logik: Economies of scale/scope

Figuren illustrerer, hvordan ejerskabets/koncernens bærende logik (eks. defineret ved Economies of Scale, Scope eller Spirit) kommer til
udtryk i principielle beslutninger, der er med til at definere og styre forretningsmodellerne for de enkelte forretningsenheder. I det
pågældende eksempel stod det eksempelvis klart, at et centralstyret indkøb på tværs af forretningsenheder ville skabe stordriftsfordele.
Det var dog muligt at skabe endnu større værdi ved at lade forretningsenhederne selv varetage indkøb, da det skabte betydelig fleksibilitet og ejerskab decentralt – så længe forretningsenhederne fulgte koncernens ledelsesprincipper om godt købmandskab.
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decentralt ud fra en logik om Economies of Spirit.
Vi har i vores arbejde oplevet en række koncerner, der har
lidt under manglende eller uklare holdninger til, hvad
der har defineret deres bærende logik, og hvordan den er
blevet udmøntet i forretningsmæssige beslutninger på både
principielt og operationelt niveau. Særligt de koncerner, der
de facto, men ikke bevidst har opereret ud fra en logik om
Economies of Spirit, har ofte haft svært ved, til fulde, at udnytte
potentialet, når de har arbejdet med at optimere og udvikle
deres koncern og tilhørende forretningsenheder. Tilsvarende
har vi oplevet koncerner, der i forbindelse med opkøb af nye
forretninger, med fordel, kunne have anlagt et Economies of
Spirit-perspektiv på deres opkøbskandidater til vurdering af,
hvor godt et match koncern og selskab ville være.

Evnen til at fastlægge den bærende logik og betydning for
koncernens drift og udvikling stiller krav til både koncernens
strategi, processer, strukturer og tilhørende governance. Et godt
sted at starte er derfor at lade ejer-/ koncernstrategien afspejle
betydningen og udmøntningen af Economies of Spirit.
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