
Ambition: Det er 
Poul Pedersens 
mål at gøre sit 
headhunterfirma 
til verdens største 
på emerging 
markets. 

Af Vibeke Vestergård

 P
oul Pedersens historie 
handler om tilfældets 
magt, risikovillighed 
og et blik for andre 
kvalifikationer end 
dem, der virker i Ve-
sten. Det gør, at han 

i dag med overbevisning i stemmen 
kan sige:

”Jeg er den største i Central- og Øst-
europa.” 

Poul Pedersen har skabt headhun-
terfirmaet, der bærer hans navn. For 
10 år siden var det lig med et kontor i 
Prag og et i Warszawa. I dag står han 
i spidsen for 41 kontorer i 40 lande så 
eksotiske steder som Aserbajdsjan, 
Kasakhstan og Moldavien, men hans 
headhunterfirma har siden 2008 også 
etableret kontorer i Nigeria, Sydafrika, 
Egypten, Indien og Saudi-Arabien. 

Historien begynder i starten af 
1990’erne, da han arbejdede i Tjekkiet 
for A.P. Møllers industrivirksomhed 
DISA. Planen var, at han efter relativt 
kort tid skulle videre. Men i mellem-
tiden mødte han sin nuværende kone 
og besluttede sig for at blive boende og 
blive iværksætter.  

“I begyndelsen overvejede jeg 
mangt og meget. Bl.a. at få skandinavi-
ske virksomheder etableret i Tjekkiet.
Men ret hurtigt mødte jeg helt tilfæl-

digt to franskmænd, som havde etab-
leret et headhunterfirma i Tjekkiet.” 

Poul Pedersen endte med at gå ind i 
firmaet. Efter seks år skiltes deres veje. 
De var ikke enige om strategien. Dét 
bliver begyndelsen til Pedersen & Part-
ners, der blev etableret i 2001.

Store drømme: I dag er ambitionen at 
blive verdens største emerging markets 
headhunterfirma. Filosofien er at være 
størst i de markeder, hvor de store in-
ternationale headhunterfirmaer ikke 
er. 

Opskriften er omfattende ekspan-
sion i udviklingsområder og at holde 
sig til headhunting og ikke andet. Sik-
re, at en kunde kun skal forholde sig til 
én konsulent, uanset i hvilket land op-
gaven skal løses. Have et klart fokus på, 
hvor opgaverne løses billigst.

Firmaet beskæftiger små 200 ansat-
te fordelt på 46 nationaliteter. Peder-
sen & Partners foretager hvert år over 
1.000 rekrutteringer til lederstillinger. 
Medarbejdermæssigt er firmaet størst 
i Chisinau i Moldovien, hvor 60 ansatte 
driver databaser og står for back office-
funktioner. 

Ekspansionen i såkaldt små besvær-
lige lande skal give firmaet pondus og 
økonomisk styrke til på et tidspunkt at 
gå ind i Sydamerika eller Asien. Forhå-
bentlig er Pedersen & Partners allerede i 
2012 klar til starte i en af disse regioner.

Den niche har Pedersen og hans 
foreløbig ni partnere gjort til deres, og 
derfor går de målrettet efter at kunne 
servicere især store vestlige firmaer, 

Hovedjæger 
i Østeuropa
På 10 år har Poul Pedersen skabt sig succes som head-
hunter dér, hvor de andre ikke er. Han har valgt de gry-
ende markeder i Central- og Østeuropa, Mellemøsten, 
Indien og Afrika frem for de modne i Europa og USA.

Alder: 45 år. 
Uddannelse: Statsautoriseret revisor, MBA, IMD, Lausanne. 
karriere: 1984-92: KPMG, Danmark og Bruxelles. 1994-95: 
DISA, Tyskland og Tjekkiet. 1995-00: Partner, Accord Group, 
Prag. 2001-: Managing Partner, Pedersen & Partners.  
Privat: Bor i Prag, er gift og har to børn.

POUL PederseN ”i den vest-
lige del af 
Østeuropa 
er ledelses-
kompeten-
cerne på 
niveau med 
eller bedre 
end i Vest-
europa”

PoUL PEDErSEn,  
Stifter af Pedersen & 
Partners.

når de skal ansætte ledere i lande, de 
færreste helt ved, hvor ligger på land-
kortet.

“De store, internationale headhun-
terfirmaer er meget mere fokuserede 
på at udvikle deres produktportefølje 
i Vesten end på at ekspandere til lande 
som Georgien eller Nigeria. Men vores 
kunde er typisk en mand, der måske 
skal bruge en landeansvarlig i både 
Estland, Kroatien og Kasakhstan. Han 
vil gerne nøjes med at fortælle om sine 
behov én gang. Det er der, hvor vi skil-
ler os ud, fordi ingen andre dækker den 
region så tæt, som vi gør.” 

 Selv har Poul Pedersen været tæt 
på at ansætte en direktør, der trods en 
international MBA og arbejdserfaring 
fra vestlige firmaer viste sig at have et 
mord på samvittigheden.

Men Pedersen & Partners opdage-
de via referencecheck-fejlen i tide som 
følge af lokalkendskab. Poul Pedersen 
understreger, at der er store forskelle på 
landene i Østeuropa, selv om mange af 
dem er blevet udviklet.

“Skal arbejdskraften være billig og 
kvalificeret, er Moldavien, Rumænien 
og Bulgarien stadig en mulighed. Men 
i den vestlige del af Østeuropa er ledel-
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seskompetencerne på niveau med el-
ler bedre end i Vesteuropa,” siger Poul 
Pedersen.

 “Vi er et lukket partnerskab og har 
ingen forpligtelse til at oplyse vores 
nøgletal. Det kan kun gavne konkur-
renterne,” siger Poul Pedersen.

Dog vil han godt fortælle, at de al-
drig har tjent så mange penge som 
i 2010. De slap nådigt igennem fi-
nanskrisen i 2008, dels fordi de rebede 
omkostninger allerede i fjerde kvartal 
i 2008, og ikke mindst fordi virksomhe-
den aldrig har lånt en krone i banken.  
n vv@berlingske.dk
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Kina: anne Charlotte Lembye har skabt sin tøjvirksomhed i Shanghai.                                                                                             

Globale
iværksætterdrømme

ØSteuropa: poul pedersen har skabt sin headhunter-virksomhed i prag.

uSa: Fritz Knipschildt har skabt sin chokolade-virksomhed i Connecticut nord for new York.

En dansk iværksætter kan i dag lige fra starten have sine kunder spredt ud 
over hele verden. Eller iværksætteren kan etablere sin forretning i et fjernt 
land og sælge varer eller tjenester til danske kunder. Modellerne er mange 
og sprog, tilknytning eller geografiske grænser udgør ikke længere barrie-
rer. Læs om de globale iværksættere og mød tre danskere, der har valgt 
Østeuropa, USA og Kina som springbræt for deres virksomheder.
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“De lader 
sig hverken 
begrænse 
af sprog, 
tilknytning 
til Danmark 
eller geogra-
fiske græn-
ser”

TagE KoEd MadsEn, 
professor,  
syddansk Universitet.

Af VibeKe VeStergårD

V
ejene ud på den 
globale scene er 
mange, og hver 
iværksætterfor-
tælling rummer 
sin helt egen lo-
gik. Men fælles 

for dem alle er, at de er driftige og ide-
fyldte, og de brænder for at skabe deres 
egen virksomhed.

Om drømmen bliver realiseret i Ki-
na, USA eller Østeuropa, er underord-
net. Verden kalder. Indimellem fordi 
den globale markedsplads, iværksæt-
termiljøet og vilkårene er mere attrak-
tive end herhjemme. Andre gange, for-
di karrieren har bragt dem ud i verden, 
eller fordi de bliver grebet af det virke-
lystne entreprenante miljø, de er hav-
net i på deres karriere-odyssé. 

re. Det betyder, at angt flere mennesker 
har international erfaring at trække på 
enten fra almindelig rejseaktivitet eller 
fra udlandsophold i forbindelse med 
uddannelse og arbejde.
3. produktionsrevolutionen: Maskin-
teknologi har fremmet international 
arbejdsdeling og specialisering med det 
resultat, at flere virksomheder indsnæv-
rer og rendyrker deres kompetencer og 
retter afsætningen mod nichemarkeder 
– og dermed nødvendigvis må udvide 
det geografiske markedsområde.

Forskellen er visionen: Et blik på Ber-
lingske Nyhedsmagasins liste over 15 
danske eksempler på globale iværk-
sættere (se nedenfor) viser, at hver 
iværksætter har sin egne bevæggrun-
de og fortælling.

”Det, der er afgørende for, hvor in-
ternational en virksomhed bliver i dag, 
sidder mellem ørerne på iværksætte-
ren. Det er den eneste begrænsning, 
der er,” siger Tage Koed Madsen.

”Han eller hun kan brede  sig ud, 

Janus friis blev man-
gemillionær på salget af 
internet-telefontjene-
sten Skype til eBay, som 
han etablerede sammen 
med svenske niklas Zenn-
ström. Virksomheden blev 
solgt for 2,6 mia. dollar. Før 
skype udviklede makker-
parret fildelingtjenesten 
Kazaa, hvis værdi dog ikke 
nåede samme højder som 
skype. I dag investerer de 
via selskabet atomico i 
it-iværksættere.  

15 DAnSKe globAle iVærKSættere ...

Jesper nielsen etable-
rede Kasi group i 2003, da 
han begyndte at sælge 
smykker i Tyskland. I  2005 
fik han fik sit gennem-
brud med eneretten på 
at sælge smykker fra 
Pandora i Tyskland, Østrig 
og schweiz. siden fik han 
salget for Østeuropa og 
det hollandske og italien-
ske marked. I forbindelse 
med børsnoteringen af 
Pandora solgte han sit 
selskab til Pandora. I dag er 
han bestyrelsesformand 
for Pandora CWE (Central 
Western Europe).

”De lader sig hverken begrænse 
af sprog, tilknytning til Danmark el-
ler geografiske grænser,” siger profes-
sor Tage Koed Madsen fra Syddansk 
Universitet. Han har i sin forskning  i 
særlig grad interesseret sig for små og 
mellemstore industrivirksomheders 
internationale konkurrenceevne.

”I gamle dage – og det er såmænd ik-
ke så mange år siden –etablerede drif-
tige iværksættere deres virksomheder 
herhjemme, inden de gav sig i kast med 
at sælge deres produkter først på nær-
markederne og siden videre ude i ver-
den,” siger han

Tænk blot på på de klassiske indu-
strivirksomheder.

”Hvis du tog Danfoss, Lego, Jysk eller 
Carlsberg, så var det sådan set målsæt-
ningen for virksomheden og Danmark 
som land, at når det gik godt for dem, så 
gik det også godt for Danmark. I dag er 
situationen helt anderledes.”

”Nogle af dem drager ud og etable-
rer deres virksomheder og skaber den 
globale ekspansion i deres nye hjem-

land. Andre etablerer deres virksom-
heder herhjemme, men det er mere at-
traktivt at lægge produktion ud andre 
steder i verden,” siger professoren.

Han peger på den teknologiske ud-
vikling på tre centrale områder som 
afgørende for det nye virksomheds-
mønster:
1. Kommunikationsrevolutionen:  In-
ternet og email har betydet, at selv små 
virksomheder har råd til at kommuni-
kere billigt internationalt. Et stigende 
antal opgaver kan løses fra compute-
ren på skrivebordet både på salgs- og 
servicesiden. Det er muligt at indhente 
information om udenlandske marke-
der meget hurtigere og billigere.
2. transportrevolutionen: Varetrans-
port på gigantiske containerskibe i 
omfattende rutenet har gjort det rela-
tivt langt langt billigere at transporte-
re varer fra den ene ende af verden til 
den anden. Hertil kommer det store 
prisfald på flybilletter, der har gjort 
flytransport til en bulk-vare, tilgænge-
lig for langt flere af verdens indbygge-

som de vil. Der er nogen, der er meget 
lokalt orienteret, og der er dem, der 
er meget globalt orienteret. Der, hvor 
man virkelig kan se en forskel, er på 
iværksætteren selv og den proces, der 
er omkring selve grundlæggelsen af 
virksomheden, ” siger professor Tage 
Koed Maden, Syddansk Universitet.

De kendte: Et eksempel er Simon Lich-
tenberg, der er iværksætter og møbel-
producent i Kina. Han siger: 

”Danmark er et lille land. Kina er et 
kæmpestort land. Sådan er det. Og der 
er kun en vej gennem frygten: ‘If you 
can’t beat them, join them’.”

Eller en Janus Friis, der blev man-
gemillionær på salget af internet-tele-
fontjenesten Skype til eBay, som han 
etablerede sammen med svenske Nik-
las Zennström.

Eller en Lars Dalgaard, der lagde de 
første grundsten til sin virksomhed 
Successfactors i den værste periode 
i Silicon Valleys historie, netop som 
dotcom-boblen bristede. Virk-

Christina Hembo har 
etableret Christina De-
sign of london. selskabet, 
der blev stiftet i London, 
men i dag ligger i Herning, 
producerer designure til 
lavpris. Urene bliver i dag 
forhandlet af mere end 250 
guldsmede og urmagere i 
danmark og eksporteres 
til mere end 25 lande i hele 
verden. sidste år vandt hun 
Iværkst-prisen for Årets 
Væksteventyr; hun havde 
da haft en vækst på 2905 
procent på bare fire år. 
Christina Hembo står for 
alt designet, mens hendes 
mand, Claus Hembo, står 
for salg og marketing. 

Henrik og Charlotte 
Jorst er skaberne af, 
Skagen Designs. Firmaet 
blev etableret i new York i 
1990. I begyndelsen solgte 
de reklame-ure. siden er 
firmaet vokset til en ur-
koncern med et årligt salg 
på omkring 2,2 mio. ure. 
I de kommende år vil de 
åbne egne butikker kloden 
rundt. selskabet er 100 
procent privatejet. skagen 
designs oplyser ikke regn-
skabstal, men fortæller, at 
i 2010 voksede omsæt-
ningen med 35 procent og 
omsætningen nærmer sig 
1 mia. kr.

Jens torpe ejer finans-
avisen City AM i London. 
avisen blev lanceret i 
september 2005 med et 
oplag på 55.000 eksem-
plarer. I dag udkommer 
den i 100.000 eksemplarer 
og når 2,4 procent af be-
folkningen i stor-London. 
det er mere end Financial 
Times og det samme som 
The Independent. City aM 
var begyndt at tjene gode 
penge i 2008, da krisen 
sendte indtjeningen i 
bund, men planen er fort-
sat at åbne i to-tre andre 
storbyer.

ole Henriksens hudpleje-
firma, der bærer hans 
navn, har tjent stort 
på rynkecremer. Med 
tilstedeværelse i mere 
end 30 lande har ole 
Henriksen opbygget et 
solidt forretningsimpe-
rium, som han netop har 
solgt for et ukendt beløb 
til et af verdens fineste 
luksushuse, franske LVMH. 
selv fortsætter han som 
kreativ direktør. Creme-
eventyret begyndte, da 
han som 24-årig åbnede 
sin egen skønhedsklinik på 
på Camden drive i Beverly 
Hills. 

Jesper buch lærte dan-
skerne  at bestille fastfood 
over nettet. Han stiftede i 
2001 netsitet just-eat.dk 
og trak sig i 2008 ud af 
forretningen som man-
gemillionær. Han har i dag 
valgt en mere tilbagetruk-
ket rolle som innovativ 
drivkraft fra sit hjem på 
solkysten i spanien. I det 
forgangne år  etable-
rede han nettjenesten 
Mentaline. com. Her kan 
brugerne møde psykolo-
ger og coaches. når den 
rette er fundet, kan man 
foretage en onlinekonsul-
tation direkte hjemme fra 
stuen eller kontoret.

lars Dalgaard lagde de 
første grundsten til sit 
firma  Successfactors i 
silicon Valley, netop som 
dotcom-boblen sprang. 
Virksomheden  sælger et 
it-system til måling af med-
arbejdernes præstationer 
– employee performance 
management . I 2007 lyk-
kedes det Lars dalgaard at 
få sin virksomhed noteret 
på den amerikanske tekno-
logibørs nasdaq. Lars dal-
gaard ejer i dag 3,5 procent 
af virksomheden.

Simon lichtenberg er 
stifter og direktør i den 
kinesiske møbelgigant 
trayton group, som pro-
ducerer møbler og sælger 
danske luksusprodukter 
i Kina – blandt andet i 16 
Bo Concept-butikker i de 
største kinesiske byer. 

Martin frid-nielsen 
rejste til Usa i 1980’rne 
som en del af den danske 
software-succes Borland, 
men i dag gælder det 
firmaet Soonr, som han 
er stifter af og direktør 
for. det lille firma udvikler 
software til at dele filer. 
Blandt kunderne er Telia, 
som tilbyder tjenesten til 
kunderne under navnet 
skyfiles. Hovedkontoret 
ligger i san Francisco, mens 
udviklingsafdelingerne 
ligger i danmark og slo-
vakiet. soonr har rejst 100 
millioner kroner blandt 
andet fra Intel og Ciscos 
venturefonde.
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Martin thorborg er med-
stifter af internetportalen 
Jubii, der gjorde ham 
kendt som iværksætter og 
til mangemillionær. selv 
kalder han sig serieiværk-
sætter. Han er desuden 
medstifter af Spam-
fighter og Amino.dk. 
Han har skrevet bøgerne 
”Iværksætter til jeg dør” og 
”E-Pusher”. Han bor i Flo-
rida i Usa, hvor han leder 
spamfighters amerikanske 
afdeling.

somheden  sæl-
ger et it-system 

til måling af 
medarbej-
dernes præ-
stationer 
– employee 
performan-
ce manage-
ment – en 

slags Face-
book for an-

satte i en virk-
somhed.

Historierne om 
Lichtenberg, Friis 

og Dalgaard er kendte. 
Berlingske Nyhedsmagasin 

har i denne specialrapport valgt at 
fortælle tre historier, som ikke er helt 
så kendte:

De mindre kendte: Historien om Poul 
Pedersen, der drog til Østeuropa med 
A.P. Møllers industriselskab DISA og 
forelskede sig hovedkulds i en tjekkisk 
kvinde og derefter besluttede at blive 

lars tvede har været 
iværksætter i mange 
år, og det er både gået 
op og ned. En dag under 
it-boblen i 2000 kunne Lars 
Tvede have omsat sine 
aktier til over 840 Ferrarier. 
Han var milliardær. det 
viste et lille program, han 
havde lavet på sin com-
puter. Kort tid efter faldt 
antallet af de fiktive røde 
sportsvogne brat, da mar-
kedet styrtede sammen. I 
dag er han bosat i schweiz 
og senest medstifter af en 
global mobilservice om 
aktienyheder. 

Per barke nevermann 
har siden 1998 skabt en 
sydamerikansk gigant 
inden for køleindustrien 
– Dânica – produkter der 
bruges til at holde varmen 
ude og kulden inde og 
bruges bl.a. i kølerum i 
supermarkeder og storcen-
tre. dânica er eksempelvis 
blevet eneforhandler til 
Wal-Mart, men leverer 
også til den store franske 
kæde Carrefour. Barke 
nevermann har haft bopæl 
i Brasilien siden 1975.

Peter Sisseck er navnet 
på den danske vinmager, 
som i løbet af kun 10 år er 
blevet verdenskendt for 
vinen Pingus. En vin, der i 
dag har opnået kultstatus. 
På vingården dominio de 
Pingus i ribera del duero i 
det nordlige spanien sæt-
ter Peter sisseck stadig nye 
standarder for, hvordan 
udsøgt vin kan produce-
res.

Morten lund blev kendt 
for sin investering i skype, 
men er også kendt som  
serieiværksætter. I dag 
arbejder han sammen 
med britiske richard Bran-
son om at finde konkrete 
løsninger på klimaproble-
merne.

... 15 DAnSKe globAle iVærKSættere 

boende og skabe sig en ny levevej.
Historien om den kokke-uddannede 

Fritz Knipschildt, der tog til USA for at 
smage på eventyret over there og plud-
selig så en mulighed for at gøre forret-
ninger med luksuschokolader i USA.

Og endelig historien om Anne Char-
lotte Lembye, der arbejdede for Maersk 
Logistic i Shanghai og blev inspireret 
af iværksætterlysten i den kinesiske 
boomtown. Hun sagde sit job op for at 
tage livtag med sin drøm om at skabe 
sit eget. Der betød voldsomme foran-
dringer i hendes livsstil og et farvel til 
daglig luksus og velvære. I dag er hun 
splittet og i syv sind. Skal hun opgive 
drømmen om selvstændighed og lade 
sig omfavne af en kapitalfonds velvil-
lige penge.

De nye iværksættere er vigtige, på-
peger professor Tage Koed Madsen:

”Den nye type af virksomheder er 
enormt interessante. Det er dem, der 
skal skabe værditilvækst i det danske 
samfund. Det gør de ofte ved at be-
skæftige medarbejdere i Danmark. De 
er typisk små virksomheder i Danmark 

og har ofte deres udviklingsafdeling 
og hovedkvarter herhjemme eller har 
lagt strategien for, hvad virksomheden  
skal beskæftige sig med. Det er interes-
sant og udfordrer, hvordan vi i fremti-
den skal støtte eksportvirksomheder,” 
siger han.

Læs tre særegne fortællinger om: 
Poul Pedersen, der har opbygget 

Østeuropas største headhunterfirma 
og uden at være bastet og bundet af 
banklån. Side 36

fritz Knipschildt, der udlever drøm-
men om skabe chokoladens modsvar 
til luksusbrandet Gucci. Side 38 

Anne Charlotte lembye, der ta-
ger livtag med drømmen om ska-
be sit eget modebrand og blive suc-
cesrig tøjproducent i Kina. Side 40  
n vv@berlingske.dk

n

n

n

“Den nye type af virksomheder er enormt 
interessante. Det er dem, der skal skabe 
værditilvækst i det danske samfund”

TagE KoEd MadsEn, professor, syddansk Univeersitet.

research: Jens ruskov, Berlingske research
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