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Hvis	  store	  virksomheder	  skal	  klare	  sig	  bedre	  både	  på	  hjemmemarkedet	  og	  i	  
eksportsammenhæng,	  er	  de	  nødt	  til	  at	  satse	  langt	  mere	  aggressivt	  på	  at	  udnytte	  deres	  fortid	  
og	  iboende	  styrker	  som	  grundlag	  for	  innovation.	  Det	  mener	  Nikolaj	  Stagis,	  som	  har	  
beskæftiget	  sig	  intensivt	  med	  virksomhedernes	  identitet	  og	  autenticitet	  i	  en	  årrække.	  
	  
Stagis	  er	  oprindelig	  designer	  og	  startede	  egen	  designvirksomhed	  i	  Århus	  i	  1997.	  I	  dag	  er	  
virksomheden	  rykket	  til	  København,	  og	  ligesom	  Nikolaj	  Stagis	  selv	  har	  også	  virksomheden	  
rykket	  sig,	  så	  den	  nu	  beskæftiger	  sig	  med	  strategisk	  udvikling	  og	  branding.	  
	  
Bogen	  bygger	  på	  den	  afhandling,	  Nikolaj	  Stagis	  skrev,	  da	  han	  tog	  en	  master	  på	  CBS.	  	  Det	  er	  en	  
spændende	  bog,	  der	  omhandler	  et	  meget	  væsentligt	  emne	  for	  virksomhederne.	  En	  
virksomheds	  identitet	  og	  troværdighed	  er	  det,	  der	  tiltrækker	  medarbejdere	  og	  kunder;	  og	  det	  
kan	  gå	  grueligt	  galt,	  hvis	  virksomheden	  forsøger	  at	  sælge	  sig	  selv	  som	  noget,	  den	  ikke	  er	  –	  som	  
noget	  uægte.	  
	  
Desværre	  er	  bogen	  for	  lang	  og	  springende.	  Forfatteren	  har	  manglet	  er	  skarpt	  modspil,	  så	  han	  
kunne	  have	  skåret	  til,	  vinklet	  skarpere	  og	  boret	  dybere	  i	  det	  væsentlige.	  Men	  lad	  os	  gribe	  fat	  i	  
alt	  det	  spændende	  og	  væsentlige	  indhold	  i	  bogen.	  
	  
Stagis	  leverer	  en	  perlerække	  af	  gode	  casestudier	  og	  erfaringer	  fra	  en	  række	  større	  
udviklingsprojekter	  i	  virksomheder.	  Vi	  får	  beretninger	  fra	  blandt	  andre	  Noma,	  Lego,	  Ducati,	  
Alessi,	  Hästens	  Novozymes,	  BMW	  og	  Absolut.	  Tre	  dimensioner	  for	  autenticitet	  bliver	  
formuleret:	  

1) Arvens	  autenticitet,	  som	  udspringer	  af	  en	  søgen	  efter	  det	  oprindelige,	  og	  som	  bringes	  
ind	  i	  en	  genfortolkning	  af	  nutiden.	  

2) Refleksiv	  autenticitet,	  der	  fokuserer	  på	  virksomhedens	  evne	  til	  at	  være	  tro	  mod	  sig	  
selv	  og	  sit	  eget	  særpræg.	  

3) Ekspressiv	  autenticitet,	  der	  handler	  om	  nærvær	  og	  om,	  hvordan	  organisationens	  
identitet	  formidles	  og	  synliggøres.	  

	  



Tilsammen	  stiller	  de	  tre	  dimensioner	  for	  autenticitet	  en	  række	  centrale	  og	  væsentlige	  
spørgsmål	  til	  virksomheden,	  der	  kan	  hjælpe	  den	  med	  at	  afklare,	  hvem	  den	  var	  engang,	  hvem	  
den	  er	  nu,	  og	  hvem	  eller	  hvad	  den	  skal	  være	  i	  fremtiden.	  	  
	  
Ordet	  autenticitet	  er	  tæt	  forbundet	  med	  at	  være	  oprigtig.	  Det	  engelske	  sincérité	  blev	  brugt	  
første	  gang	  i	  1549.	  Det	  kommer	  fra	  det	  latinske	  sincerus,	  som	  betyder	  ren	  og	  klar.	  Når	  
identitet	  er	  autentisk,	  indebærer	  det,	  at	  den	  har	  integritet.	  Man	  kan	  tale	  om	  en	  lav	  grad	  af	  
integritet,	  hvor	  man	  får	  øje	  på	  organisationens	  diskrepans,	  eller	  en	  høj	  grad	  af	  integritet,	  hvor	  
der	  sker	  synergier	  eller	  lige	  frem	  så	  store	  sammensmeltninger	  i	  intention	  og	  handling,	  at	  man	  
kan	  kalde	  identiteten	  autentisk.	  
	  
Der	  er	  ingen	  modsætning	  mellem	  at	  bruge	  fortiden	  aktivt	  og	  at	  påvirke	  fremtiden;	  og	  der	  er	  
ingen	  modsætning	  mellem	  refleksiv	  tænkning	  og	  at	  være	  kommercielt	  handlingsorienteret.	  
For	  år	  tilbage	  kaldte	  Nikolaj	  Stagis	  det,	  han	  søgte	  for	  virksomhedens	  sjæl.	  I	  dag	  er	  der	  kommet	  
flere	  facetter	  på.	  
	  
Flere	  eksempler	  i	  bogen	  viser	  virksomheder,	  der	  mestrer	  evnen	  til	  at	  fastholde	  deres	  
identitet	  samtidig	  med,	  at	  de	  hele	  tiden	  udvikler	  sig.	  Legos	  topchef	  Jørgen	  Vig	  Knudstorp	  
fortæller,	  hvordan	  han	  under	  virksomhedens	  alvorlige	  krise	  i	  2004	  ind	  i	  mellem	  tog	  sig	  tid	  til	  
at	  tænke	  over	  Legos	  berettigelse.	  Han	  spurgte	  sig	  selv,	  hvorfor	  eksisterer	  Lego	  egentlig?	  Han	  
fandt	  et	  gammelt	  Lego-‐motto	  frem	  og	  tog	  det	  til	  sig,	  og	  han	  fik	  hjælp	  fra	  Lego-‐entusiaster	  til	  at	  
huske	  på	  virksomhedens	  berettigelse.	  	  
	  
Et	  andet	  eksempel	  er	  René	  Redzepi	  fra	  den	  prisbelønnede	  Noma.	  Det	  er	  ikke	  kun	  den	  
nordiske	  mad	  på	  restauranten,	  som	  er	  noget	  ud	  over	  det	  sædvanlige.	  Også	  indretningen	  med	  
fåreskindene	  i	  de	  klassiske	  danske	  egetræsstole	  og	  den	  håndsmedene	  dolk,	  som	  moskusoksen	  
spises	  med	  i	  stedet	  for	  en	  traditionel	  fransk	  steakkniv,	  giver	  hele	  restaurantens	  set	  up	  en	  
historisk	  autenticitet.	  
	  
Bogen	  fortæller	  også	  om	  misbrug	  og	  snyd.	  Virksomheder,	  der	  har	  fortalt	  historier	  om	  sine	  
tidligere	  ejere,	  der	  var	  pure	  opspind.	  Arla	  Foods	  lidt	  for	  smarte	  fortællinger	  om	  de	  hyggelige	  
landbrug,	  som	  blev	  lanceret	  på	  hjemmesiden	  efter	  en	  række	  opkøb	  af	  mindre	  mejerier.	  Pas	  på.	  
Det	  uægte	  bliver	  gennemskuet	  og	  hævnet	  af	  kunderne!	  
	  
	  
Om	  forfatteren	  
Nikolaj	  Stagis	  rådgiver	  om	  identitet,	  strategi	  og	  organisations-‐	  og	  forretningsudvikling	  og	  er	  
direktør	  for	  Stagis	  A/S,	  som	  han	  stiftede	  i	  1997.	  
	  
Han	  er	  designer,	  mDD	  og	  har	  en	  Master	  of	  Management	  Development	  fra	  CBS,	  hvor	  han	  skrev	  
afhandlingen	  ”Autentisk	  organisatorisk	  identitet	  –	  mellem	  handling	  og	  mening”	  i	  2006.	  
	  
Citat:	  
”Virksomheden	  har	  et	  skatkammer	  fyldt	  med	  uopdagede	  potentialer	  i	  
kraft	  af	  sin	  lokalitet,	  historie	  og	  arv.	  
Nikolaj	  Stagis	  


