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VÆRDIER Hvorfor er det nu lige, vi 
ønsker at sætte fokus på innovation. 

Og hvilken værdi opnår vi og vores 
kunder ved, at vi sætter nye initiativer 
i gang og har fokus på innovation?

Ifølge Sara Schøler Lass sker det alt 
for ofte - både i private virksomheder 
og det offentlige - at man glemmer 
at udfordre sig selv, sit forretnings-
grundlag og stille spørgmål.

Spørgsmål, som vel at mærke skal 
rettes mod virksomheden selv - og 
som skal stilles i tide, inden det er for 
sent, så virksomheden bliver ved med 
at skabe værdi for kunderne og und-
går at investere penge i projekter med 
begrænset eller slet ingen kundeværdi.

Sara Schøler Lass er lokal erhvervs-
kvinde fra Buskelund og iværksætter 
med eget firma. 

Zimplifi hedder Sara Schøler Lass’ 
virksomhed på Ballevej 1, hvor hun 
er en del af  kontorfællesskabet ved 
navn Unit 1.

Karriere i Grundfos
Silkeborg-erhvervskvinden hjælper 
sine kunder med videreudvikle og 
skabe resultater for deres forretning 

ved at rådgive om kundeoplevelser, 
innovation og ledelse. Derudover er 
hun ivrig foredragsholder, skribent 
og blogger.

Hendes faglige og personlige værk-
tøjskasse baserer sig i høj grad på de 
ting, som hun lærte sig og erfarede i 
lederkarrieren hos Grundfos fra 2003-
2014, samt hendes egne erfaringer som 
selvstændig og iværksætter. 

100 topnavne
Senest er Sara Schøler Lass så at sige 
udkommet i bogform. 

Det gælder business-udgivelsen 
Gurubogen, hvor bidragyderne ifølge 
præsentationen er 100 af  verdens føre-
nde iværksættere og ledere.

- De skriver jordnært og uhøjtideligt 
om innovation, iværksætteri og auten-
tisk ledelse, lyder det om skriverier fra 
kvinden bag Zimplifi og de 99 andre 
på forfatterlisten.

Listen omfatter blandt andet 
Airbnb-stifter Brian Chesky, lakrids-
mager Johan Bülow, kvinden bag En-
domondo Mette Lykke og restaurant 
Nomas direktør Peter Kreiner.

40-årige Sara Schøler Lass fortæller, 
at det er et år siden, hun blev kontaktet 
af  Gurubogens redaktør.

Andre havde anbefalet ham at få 
Sara Schøler Lass med som bidrag-
yder, og hun takkede ja.

- Det er en god mulighed for at få lov 
til at dele mine budskaber og erfarin-
ger om innovation og kundeinvolve-
ring, og samtidig er det jo god reklame 
for mig. Derudover var det vigtigt for 
redaktøren at have en kvindelig iværk-
sætter blandt skribenterne, fortæller 
hun, der fik tre ud af  bogens tilsam-
men 444 sider til sin rådighed.

- Og jeg kunne have skrevet en hel 
bog selv om at blive iværksætter. Jeg 
har mange ting, jeg gerne vil fortælle, 
og du har en unik værktøjskasse som 
fundament, når du kommer fra en stor 
virksomhed til at blive iværksætter, 
tilføjer Sara Schøler Lass.

Sonofon i Aalborg
Hendes vej til Grundfos og Silkeborg 
gik i første omgang via Aalborg Uni-

Sara  
er guru

JOB Der var fortsat god fart i den 
private beskæftigelse i september, 
viser tal fra Danmarks Statistik.

I alt kom 4100 flere personer i 
arbejde fra august til september i det 
private erhvervsliv.

Samtidig faldt antallet af  løn-
modtagere i det offentlige med 700, 
hvilket altså medførte en samlet net-
totilgang på 3400 beskæftigede.

Og det er der grund til at glæde 

sig over, mener Danske Banks chef-
økonom.

- Der har været meget snak om et 
skuffende opsving i Danmark, men 
realiteten er, at 2016 bliver fjerde 
år i træk med højere jobvækst end 
ventet.

- Jobvæksten er endda accelereret, 
og man kan roligt konstatere, at vi 
har lagt krisen bag os, skriver Las 
Olsen i en kommentar. 

Cheføkonomen forventer endda, 
at opsvinget ser ud til at fortsætte, 
fordi der er udsigt til højere for-
brug og flere investeringer, ligesom 
eksporten er i fremgang på flere 
markeder.

Men Niels Rønholt, der er che-
føkonom i Jyske Bank, skeler til 
Danmarks Statistiks konjunkturba-
rometre. 

Her er virksomhedernes forvent-

ninger til beskæftigelsesudviklingen 
på det laveste niveau i næsten tre år.

- Det indikerer alt andet lige, at ar-
bejdsmarkedet kan være på vej ned 
i gear. Men nøgletallene fra udlandet 
har været gode den seneste tid, og 
potentielt smitter det af  til Danmark, 
skriver han i en kommentar. Stig-
ningen i beskæftigelsen i september 
svarer til en fremgang på 0,1 procent 
sammenlignet med august. /RITZAU/

Den private jobvækst fortsatte i september

 | Beskæftigelsen har været støt 
stigende siden midten af 2013, men 
ligger fortsat 60.000 under niveauet 
før finanskrisen.   
FOTO: DITTE VALENTE/ POLFOTO
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 | Sara Schøler Lass er kvinden 
bag rådgivningsfirmaet Zimplifi i 
Silkeborg. 1. januar er det to år siden, 
hun valgte at blive selvstændig efter 
lederkarriere hos Grundfos. 

PLUK FRA 
GURUBOGEN
Citater fra Sara Schøler Lass’ 
artikel i Gurubogen: Det 
vigtigste værktøj er dig

»Jeg ved ikke, om jeg kom-
mer sikkert i land, men jeg 
ved, at jeg er godt på vej. 
Indtil nu har det krævet 
uadvendthed, mod, en stærk 
tro på mig selv og initia-
tiv.« (om det at starte egen 
virksomhed)

»Som iværksætter har 
begrebet tid og penge en 
anden betydning, end når 
der går en fast løn ind hver 
måned. Jeg har konstant 
hånden på kogepladen.«

»Jeg betragter kunden som 
en glaskugle, der kan briste, 
hvis han eller hun ikke ple-
jes rigtigt.«

 | 100 »erhvervs-guruer« har 
bidraget til Gurubogen, der netop 
er udkommet.

: fakta

versitets afdeling for Humanistisk 

Informatik, hvor pigen fra Aabybro 

lærte om ledelse, kommunikation og 

organisation.

Ved siden af  studierne arbejde hun 

i det daværende Sonofon i Aalborg, 

og allerede her gjorde Sara Schøler 

Lass sig de første erfaringer med at 

omsætte teori til praksis inden for 

HR og kommunikation i en privat 

virksomhed.

Færdiguddannet kom Sara Schøler 

Lass i 2003 til Grundfos. Hun begynd-

te som HR-projektleder, og det varede 

ikke længe, inden hun fik ledelsesan-

svar.

Hun kom til at arbejde med innova-

tion og udvikling, og var eksempel-

vis med til at spotte ledertalenter til 

Grundfos fra de videregående uddan-

nelsesinstitutioner. 

Global udvikling
I sin tid flyttede Sara sammen med 

sin mand, Carsten Schøler Lass, fra 

det nordjyske til Aarhus. Og for ti år 

siden valgte parret, der har to børn på 

syv og 11, at rykke videre fra Aarhus 

til Buskelund.

Det skete cirka samtidig med, at 

Carsten Bjerg i 2007 blev øverste 

chef  i Grundfos. Noget af  det, Bjerg 

havde fokus på som koncernchef, var 

produktudviklingen og innovation, og 

Sara Schøler Lass blev samme år ud-

peget til head of  discovery & design.

Hun fik ansvar for at øge genken-

deligheden af  Grundfos’ produkter og 

ydelser ude hos kunderne samt sikre 

en langt større involvering af  kunder 

og brugere i udviklingsprocessen - 

med alt fra de fysiske produkter og 

det digitale område til emballage og 

koncernens servicefunktioner etc.

- Hvad er det, vi gerne vil have at 

kunden skal opleve, så vi adskiller os 

fra konkurrenterne? Og hvordan gør 

vi design og innovation til et værdi-

fuldt fokus for virksomheden og kun-

derne. Det var noget af  det, vi skulle 

arbejde med, fortæller Sara Schøler 

Lass om design-udfordringerne, der 

omfattede Grundfos globalt.

Lokale muligheder
Fra starten var de to i afdelingen, og 

Sara Schøler Lass opbyggede den til 

at omfatte 16-18 kolleger.

Pr 1. januar 2015 forlod hun Grund-

fos til fordel for tilværelsen som selv-

stændig. Med Zimplifi rettede Sara i 

første omgang blikket mod store dan-

ske koncerner af  Grundfos-kaliber.

Men hurtigt konstaterede hun, at 

mange forskellige typer af  virksom-

heder - uagtet størrelse, branche og 

om de er business-to-business el-

ler forbrugerrettede - har behov for 

at arbejde mere med at forstå deres 

kunder i forhold til at skabe innova-

tion og vækst. Og på den baggrund er 

den professionelle Silkeborg-rådgiver 

begyndt også at fokusere på mulighe-

derne lokalt. 

Sara Schøler Lass er kommet med 

i den nye forening Innovation Silke-

borgs bestyrelse, og Zimplifi har råd-

givet detailhandlen i Tværgade og 

Jyske Finans.

- Jeg synes, at det er interessant at 

få mulighed for at hjælpe virksomhe-

der, der har behov for at involvere og 

forstå deres kunder rigtigt, så de kan 

skabe mere forretning og innovation. 

Det gør en kæmpe forskel for mig, at 

se virksomheder flytte sig og vækste 

på baggrund af  den rådgivning, jeg 

giver.

Jeg kunne have skrevet en hel bog selv om 
at blive iværksætter. Jeg har mange ting, 
jeg gerne vil fortælle, og du har en unik 
værktøjskasse som fundament, når du 
kommer fra en stor virksomhed til at blive 
iværksætter

SARA SCHØLER LASS
INDEHAVER AF VIRKSOMHEDEN ZIMPLIFI

RESTURANTER Det er svært at drive restau-

rant eller café i Danmark. I hvert fald må 

mange restaurantejere herhjemme reelt have 

penge med på arbejde, fordi de har proble-

mer med at få forretningen til at løbe rundt.

En undersøgelse af  1373 restaurations-

virksomheder, som revisionsfirmaet Deloitte 

har foretaget, viser at 28 procent af  restau-

ranterne er så dårligt kørende, at de er i fare 

for at lukke.

- Typisk truer konkursen, hvis man har 

en lav soliditet koblet med et lavt indkast af  

den investerede kapital - eller sagt på almin-

deligt dansk, at man har svært ved at tjene 

penge samtidig med, at bankbogen er tom.

- Det er den virkelighed, der har ramt hver 

fjerde restaurantejer. Det kan være en meget 

svær udvikling at vende, siger Claus Jorch 

Andersen, der er partner i Deloitte.

Generelt er det gennemsnitlige overskud 

pr. ansat i branchen faldet fra 12.000 kroner i 

2014 til 8400 kroner sidste år.

Det er gået hårdest ud over byer som Kø-

benhavn og Aarhus, og det har Claus Jorch 

Andersen en mulig forklaring på.

- Restauranterne og caféerne skal jo ikke 

bare konkurrere indbyrdes med hinanden. 

De skal også konkurrere med fastfood, 

madboder og convenience-mad fra super-

markederne.

- Særligt i de store byer betyder det, at 

forbrugerne har utroligt mange valgmulig-

heder, siger han. /RITZAU/

Mere end hver fjerde restaurant er konkurstruet

 | En undersøgelse viser, at kun 44 procent af 
restauranterne har genereret stabile overskud over de 
seneste tre år.  FOTO: COLOURBOX


