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Medarbejderne hos KMC i Brande 
har fået struktur på mails, kalendere 
og skrive borde. Kontinuerlige 
kursusforløb har givet ekstra luft 
ved skrivebordene i virksomhedens 
store kontorlandskaber

Af Michael Søvsø erhverv@herningfolkeblad.dk

KMC, Brande, en tilfældig onsdag eftermiddag. Det ser 
nydeligt ud på økonomidirektør Henrik Borums skri-
vebord. 
Ikke helt ryddeligt - enkelte bunker pryder stadig bord-
fladen - men nydeligt. 
Havde vi besøgt Henrik Borum en tilfældig onsdag ef-
termiddag for et par år siden, havde bunkerne været 
større, mere rodede, og ikke mindst: Der havde været 
mange flere af  dem.
Men Henrik Borum og de øvrige medarbejdere på KMC 
har fået en ny og mere struktureret hverdag. 
På godt et år har skrivebordsbunker og lettere kaos i 
indbakken hos medarbejderne forvandlet sig til orden i 
sagerne. Det har givet luft i hverdagen og gjort det lettere 
at kommunikere både internt og eksternt.
En slags symbol på den nye orden er den røde hoptimist, 
som Henrik Borum trækker op fra tasken, mens vi drik-
ker en kop kaffe på hans kontor. 

Vil ikke forstyrres

Henrik Borum er en af  forholdsvis få folk hos KMC, der 
har eget kontor. Langt størstedelen af  medarbejderne 
sidder i åbne kontorlandskaber, og det er netop her, hop-
timisten gør nytte og gavn. 
Stiller man som medarbejder den røde effekt op på sit 
skrivebord, er det et tegn på, at man ikke vil forstyrres, 
medmindre beskeden er af  største vigtighed. 
Hoptimisten giver med andre ord fuldstændig ro til den 
enkelte medarbejder. Det er fuldt lovligt at stille den på 
sit skrivebord - og den bliver accepteret som et middel til 
fordybelse og en mulighed for at ryddet opgavebunken 
hos den enkelte medarbejder. 
- Vi har fået holdninger ind i virksomheden, som har gav-
net os alle. Vi er blevet langt bedre til at tænke en ekstra 
gang over, om det virkelig er nødvendigt at forstyrre en 
kollega. Selvfølgelig skal vi kommunikere, men det er 
vigtigt lige at vende årsagen med sig selv, inden man  
går videre og forstyrrer en anden, forklarer Henrik Bo-
rum. 

Kulturændring 

Kulturændringen hos KMC begyndte for godt et år si-
den, og det var tilfældigt. 
Henrik Borum sad ved et arrangement og hørte om virk-
somheden Time Consult, der er specialist i at effektivise-
re og gøre hverdagen nemmere på kontor arbejdspladser. 
KMC-økonomidirektøren spidsede ører. 
- Vi var på ingen måde ineffektive. Overhovedet ikke. 
Men her var muligheden for nogle redskaber, der kunne 
hjælpe samtlige medarbejdere med at gøre hverdagen 
nemmere, forklarer Henrik Borum.
Med andre ord: Ændringen krævede ikke en revolu-

Kulturændring har givet ro i hverdagen 

Henrik Borum, økonomidirektør hos KMC, har oplevet stor  

effekt både i egen hverdag og hos kollegerne, efter at Brande-

virksomheden satte struktur og effektivitet på dagsordenen.    
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tion, men rådgivning og supervision udefra og aktiv 
medvirken fra KMC’s egne ansatte.
- For mit eget vedkommende opfattede jeg - før forløbet - 
mig selv som værende rigtig effektiv på arbejdspladsen. 
Men når jeg ser tilbage, så jonglerede jeg med rigtig 
mange ting i hovedet. 
- Nu skriver jeg samtlige mine opgaver ned - faktisk både 
på arbejdspladsen og derhjemme - og det giver et meget 
bedre overblik. Når jeg vågner og kommer i tanke om 
noget, jeg ikke har fået gjort, skal jeg straks have skrevet 
det ind i »mine opgaver«, forklarer Henrik Borum.

Slut med 15.000 mails

Da forløbet med Time Consult begyndte, havde økono-
midirektøren mellem 10.000 og 15.000 mails i sin ind-

bakke. Bare for at have et arkiv og for ikke at slette noget 
unødvendigt og noget, der eventuelt kunne bruges ved 
en senere lejlighed.
Vi kigger ikke i hans indbakke i dag, men Henrik Borum 
forklarer, at der selvfølgelig stadig er enkelte ulæste 
mails, men ikke mange. 
De mails, der kommer ind, bliver straks behandlet og 
lagt i de rette mapper. I sin kalende har Henrik Borum 
desuden afsat en halv time eller en time om dagen til at 
besvare mails; også et redskab til ro og struktur i den 
travle hverdag.
- Vi har en holdning til, hvordan vi skriver og besvarer 
mails. Er man for eksempel CC på en mail, ved afsende-
ren nu, at der ikke er krav om et hurtigt svar. Der er heller 
ingen grund til at sende en mail til 15 personer, hvis  

den slet ikke vedrører alle 15, fortæller økonomidirek-
tøren. 
Alt, hvad der hedder pop-up, hver gang der foregår no-
get i medarbejdernes indbakke, er også blevet bandlyst. 
Det forstyrrer og giver støj på linjen, og det betyder, at 
man kommer til at behandle en mail alt for mange gange. 
Det tager tid og ressourcer. 

Alle medarbejdere på kursus

Samtlige medarbejdere har været igennem forløbet, som 
er en blanding af  teori og praksis. Gruppearbejde er 
en stor del af  den praktiske kursusgang, og det har 
været en gevinst for KMC at få blandet medarbejder-
grupperne. 
- Vi har lært noget om hinandens kultur og arbejdsmåde, 
og med de nye systemer har vi fundet en fælles forståelse 
for, hvordan vi arbejder, siger Henrik Borum. 
Han erkender gerne, at der hos nogle medarbejdere var 
en vis skepsis over for den nye måde at arbejde på. Men 
skepsis er i langt de fleste tilfælde - stort set alle - gjort 
til skamme. 
Det er nu også kutyme, at samtlige nye medarbejdere 
sendes på kursus hos Time Consult, når de bliver ansat. 

Åbne kalendere med fælles symboler

Det er ikke kun orden i mails og skriveborde og røde 
hoptimister, der er kommet ind som faste elementer hos 
KMC’s medarbejdere.
Alle medarbejdere har en fysisk »indbakke«, så hvis 
en kollega smider en skrivelse i indbakken, ved man, at 
den skal behandles. 
Kalenderne er åbnet, og de symboler og farver, der bliver 
brugt i kalenderne, er blevet ensartede og dermed til at 
forstå for alle. 
Gule sedler har medarbejderne stort set afskaffet. Post-it 
notes hører fortiden til - som så mange andre vaner, der 
ikke nødvendigvis er dumme, men bare lige forstyrrer 
en enkelt gang for meget i hverdagen. 
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FAKTA
KMC (Kartoffelmelsfabrikken) blev etableret i 
1933 og har hovedkontor i Brande.
KMC omdannede sidste år en milliard kilo 
danske kartofler til kartoffelmel eller specialpro-
dukter. 
Virksomheden eksporterer til 80 lande, og 98 
procent af hele omsætningen kommer fra eks-
porten.
I 2014 rundede omsætningen en milliard kroner 
i virksomheden med godt 150 ansatte.Hoptimisten er blevet et redskab hos KMC’s medarbejdere. Hvis man stiller den op på sit skrivebord, viser man kollegerne, at man 

kun vil forstyrres af ting, der ikke kan vente.   Foto: Tom Laursen 




