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Paradoks: Ydmyghed som gen-
vej til at blive global spiller 

Af Henrik Gundorph, HR direktør, Alm. Brand 

 

Fra white label producent 

til globalt brand på 5 år                                                                                                                      

HTC er i dag et særdeles 

veletableret globalt brand 

og virksomhedens smart-

phones er kendt world wi-

de, men sådan har det ikke 

altid været. HTC er en virk-

somhed med hjemmebase 

i Taiwan, og de er på un-

der 5 år gået fra at være en ukendt white label 

producent af høj teknologisk elektronisk udstyr 

til i dag at have et højt profileret globalt brand 

med vækstrater, der får de gamle virksomheder i 

branchen til at kigge misundeligt efter kometen 

fra Taiwan. 

Ifølge Peter Chou, der er CEO i HTC har den væ-

sentligste drivkraft i skabelsen af dette succesful-

de brand været en rendyrkelse af et af de væ-

sentligste karakteristika i den asiatiske ledelses-

tradition: Ydmyghed! 

Peter Chou fortalte på dette års Academy of Ma-

nagement konference om, hvordan HTC på re-

kordtid har opbygget et så stærkt brand, at de på 

Apple’s hjemmebane USA i dag har 20 % af marke-

det for smartphones. 

Ifølge Peter Chou handler det om at have en 

stærk vision og at se behovet for forandringer, 

før det er nødvendigt. HTC tjente styrtende med 

penge på tidspunktet for den nye strategis for-

mulering. En anden væsentlig ting, som Peter 

Chou har taget med sig fra sin tid på Harward og 

sine studier af Peter Druckers ledelsesteorier, er, 

at en virksomheds væsentligste fokusområder er 

innovation og marketing, herefter kommer alt 

andet i anden række. 

Fra starten stod det klart for Peter Chou, at for at 

bygge et globalt brand op fra bunden, var det alt-

afgørende at have et globalt sæt af de bedste 

kompetencer i verden til at arbejde for HTC. Pro-

blemet var, at ingen kendte HTC, og at ingen hav-

de lyst til at sætte sin karriere på spil for en 

ukendt ingeniørbaseret virksomhed, som oven i 

købet var fra Taiwan. 

Kunsten bestod i at skabe en kultur, som under-

støttede visionen, som  potentielle medarbejdere 

kunne identificere sig med, og som kunne være 

medvirkende til at vække de rigtige følelser hos 

den globale forbruger, som HTC jagtede. 

Løsningen ifølge Peter Chou var at analysere og 

identificere de væsentligste karakteristika i den 

vestlige og asiatiske ledelseskultur og så kombi-

nere disse elementer, dvs. tage det bedste fra 

begge verdener – og herefter glemme, hvor de 

enkelte elementer kom fra! Kulturen skal ikke væ-

re xx % vest og yy % asiatisk, men 100 % HTC! 

Det er her, at ydmygheden kommer ind som et 

væsentligt element, men ikke som den gængse 

forståelse af asiatisk ydmyghed som den lidt un-

derdanige og stille adfærd, men i Peter Chou’s 

forståelse, hvor ydmyghed handler om at lytte og 

reflektere over dét, man hører, og så hurtigt om-

sætte det handling. Så ydmyghed kan godt hand-

le om at være aggressiv i forhold til markedet og 

konkurrenter, men med fokus på at lytte til sine 

omgivelser og lære af sine handlinger. 
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HTC er quietly brilliant                                                                                       

Efter i 1 år at have arbejdet med at skabe den nye 

kultur og finde en brand position over for kunder 

og andre interessenter, lancerede HTC i slutnin-

gen af 2009 sloganet ”quietly brilliant”. Det ud-

trykker på én gang både den nye kultur i virksom-

heden og medarbejdernes oplevelse af fælles-

skab i form af personlig overbevisning. 

Ligesom Peter Chou har et ønske om, at vi - når vi 

tænker på Taiwan - så faktisk tænker på HTC, så 

er det også essentielt, at HTC ikke fokuserer på 

produktet i deres markedsføring, men på hvad 

forbrugeren kan få ud af det. Dette er  udtrykt i 

deres brand løfte: ”It’s all about YOU, the con-

sumer, not the device”. 

Ydmygheden ligger i ikke at fokusere på det geni-

ale cutting edge produkt, men på at skabe en fø-

lelse hos kunden af, at der er lyttet til behovet og 

skabt en uundværlig løsning på dette. Internt er 

der blandt medarbejderne skabt en følelse af at 

”være HTC”,  og at det er godt at uddanne sig, 

men hvor dét at handle og lære igennem sine 

handlinger påskønnes mere, fordi det stimulerer 

innovationen. 

De hårdeste konkurrenter er de tætteste partnere                 

HTC baserer i høj grad sin afsætningsstrategi på 

indgåelsen af stærke partnerskaber med andre 

virksomheder. Det helt specielle for HTC er, at de 

partnere, som de har de stærkeste relationer til, 

samtidig er deres hårdeste konkurrenter. Et para-

doks, som for andre burde give anledning til 

søvnløse nætter med tanker på den deraf følgen-

de afhængighed, men som for HTC er et udtryk 

for, at den succes, de har haft, ikke fører til arro-

gante attituder, og ”vi kan selv holdninger” men 

derimod – ja, rigtigt gættet – skal finde sin forkla-

ring i den ydmyghed, som er grundpillen i HTC’s 

ageren også i denne situation. De har set, at spil-

lerne på banen får det bedste ud af spillet, hvis 

de arbejder sammen og udnytter hinandens ker-

nekompetencer. 

Tænk hvis flere ledere i denne verden – ikke blot 

inden for erhvervslivet, med også i det politiske 

miljø havde mod til at tænke og handle som Peter 

Chou fra HTC….. Hvad kunne vi ikke drive det til i 

form af samarbejde og udnyttelse af vores fælles 

ressourcer? Tankevækkende… 


