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De er  
smadder-
dygtige og 
prøver at 
gøre tingene 
anderledes”

Danske virksomheder skal genvinde 
konkurrenceevnen og skabe job,
hvis vi vil forblive en af verdens  
rigeste nationer. Men hvordan? 

 ■ SJÆLLANDSVINDER
Af Jonatan Rying Larsen

“Firebrand betyder en idé eller 
en person, som skaber resulta-
ter, engagement og fremgang 
ved at udfordre måden, man 

tænker på. Og det 
ligger i vores gener 
– det her med hele 
tiden at udfordre 
forældede måder 
at gøre tingene på,” 

siger Frank Højgaard, stifter og 
adm. direktør af Firebrand Tra-
ining Nordic, da Børsen spørger 
ham om, hvad der adskiller hans 
virksomhed fra konkurrenterne.

Vi er i Greve, hvor årets gazel-
levinder i Region Sjælland, Fire-
brand Training, har hovedsæde. 
Den 20 mand store virksomhed 
er vokset med 1430 pct. siden 
2009 og når i år en omsætning 
på den anden side af 45 mio. kr. 

Dermed er man næsten halv-
vejs i målsætningen om et salg 
på 100 mio. kr. i 2018. 

Kundelisten er siden stiftel-
sen i 2008 steget med raketfart 
og tæller i dag navne som Mi-
crosoft, Cisco og EG

“Vores løsning fungerer så-
dan, at folk bor det sted, hvor 
kurset bliver afholdt. Og det 
strækker sig over flere dage, 
så man f.eks. ikke bliver for-

styret af at skulle hente børn. 
Til gengæld lærer man tingene 
hurtigere, og virksomhederne 
får deres ansatte hurtigere 
tilbage på pinden. Det er es-
sentielt i en tid, hvor der er fo-
kus på omkostningsniveauet,” 
forklarer Frank Højgaard, der 
foruden den danske afdeling 
også er topchef for Firebrand 
Training i England. 

Hos Microsoft er man så  
begejstret for samarbejdet med 
virksomheden, at man sidste år 
kårede Firebrand Training til 
årets partner. 

Hurtig på aftrækkeren
“De er smadderdygtige og prø-
ver at gøre tingene anderledes 
end vores traditionelle partnere. 
De laver de her kurser meget 
hurtigere, end vi har set tidli-
gere,” siger Erik Kaae, salgs-
direktør i Microsoft Danmark. 

Han er overbevist om, at Fire-
brands løsninger er vejen frem 
for andre firmaer i branchen. 

“Absolut. Det bliver efterhån-
den sværere for virksomheder at 
undvære deres ansatte, og bun-
kerne af opgaver bliver jo ikke 
mindre, fordi man er væk,” lyder 
det fra Erik Kaae. 

Firebrand Training er dog 
langtfra kommet sovende til den 
eksplosive vækst. 

Lynkurser er guld for værd for gazellevinder
Firebrand Training trodser krisen i kursus-
branchen og scorer kassen på intensive 
uddannelsesforløb, der halverer tiden, 
hvor ansatte er væk fra deres arbejdsplads

For Frank Højgaaard blev på in-
gen måde mødt med udpræget 
begejstring, da han for fem år si-
den som firmaets eneste sælger 
skulle forsøge at kapre kunder 
fra konkurrenterne. 

“Vi gik ind i et marked med et 
produkt, der er så radikalt an-
derledes end de gængse. Og det 
tog lidt tid at overbevise folk om 
fordelene ved vores program. Og 
så er det generelt en forfærdelig 
branche, hvor det er meget få, 
som tjener penge,” siger Frank 
Højgaard. 

Men efterhånden som de før-
ste kurser løb af stablen, og ryg-
tet om den nye og hurtigere kur-

susmodel spredte sig, begyndte 
Firebrand Training at få travlt.

“Det helt store gennembrud 
kom i år to, hvor det for alvor 
begyndte at gå stærkt,” siger 
Frank Højgaard. 

Han har en vision om, at frem-
tidens vækst bl.a. skal hentes 
gennem samarbejder med sta-
ten og kommuner, hvor arbejds-
løse unge skal hjælpes med at 
komme i job. 

“Jeg ved, at mange virksom-
heder ville ansætte flere men-
nesker, hvis de kunne finde 
folk med de rette kompetencer. 
I England har vi et samarbejde 
med staten, hvor firmaer binder 
sig til at ansætte en ung person, 
når han eller hun har gennem-
ført vores fagspecifikke kurser. 
Det tror jeg kan overføres til 
Danmark,” siger Frank Højgaard.

jola@borsen.dk

Se tv-indslag med Firebrand 
– vinderen på Sjælland

vidanskere.borsen.dk
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 ■ TILVÆNNING
Af Jonatan Rying Larsen

12 timers undervisningsdage, 
en uge væk fra familien og 

overnatninger på kursustedet i 
Helsingborg med de andre del-
tagere. Firebrand Training har 
siden 2008 tilbudt ovennævnte 
pakke, der skal få kursisterne 
hurtigt gennem pensum og til-
bage på arbejdspladsen. 

Men selv om langt størstede-
len af virksomhedens kunder er 

meget tilfredse med resultatet, 
har der været enkelte frafald 
undervejs. 

“Det er klart, at man skal være 
opsat på, at det er nogle lange 
dage. Og der vil selvfølgelig altid 
være nogle, som ikke er rustede 
til det, men det er et fåtal. Og det 
tager vi med oprejst pande. For 
vi har siden starten kun mistet 
en håndfuld kunder. Og vi kan 
jo se på feedbacken og tallene, 
at fl ertallet er meget tilfredse,” 
siger Frank Højgaard, adm. 

direktør i Firebrand Training. 
En af de personer, der har 

mærket virksomhedens kurser 
på egen krop, er Marc Fabri-
cius. 

Han er systemadministrator 
hos Kuben Management, der 
er datterselskab til energigigan-
ten Nrgi. 

“Jeg synes, det er meget ef-
fektivt. Man behøver ikke tænke 
på noget andet end at følge med 
i undervisningen, for der er sør-
get for alt det praktiske. Forma-

Ugelange kurser stiller store krav til deltagere

timer. Så lange 
er dagene for 

kursister 
hos Firebrand 

training
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Lynkurser er guld for værd for gazellevinder

Frank Højgaard, 
adm. direktør 
i Firebrand 
Training Nordic, 
forklarer, at det 
ligger i virksom-
hedens gener 
hele tiden at ud-
fordre forældede 
måder at gøre 
tingene på. 
Foto: Thomas 
Nielsen

tet passer mig glimrende, men 
jeg kan godt forestille mig, at 
andre har svært ved det,” siger 
Marc Fabricius, der har delta-
get i ti Firebrand Training-
kurser. 

Fastholder koncept
Firebrand Training kom sidste 
år ud med en bruttofortjeneste 
på 11,4 mio. kr., mens over-
skuddet landede på 1,5 mio. kr. 

Frank Højgaard slår da også 
fast, at man ikke har nogen 

planer om at ændre på kon-
ceptet. 

“Vi har ikke ændret en skrue 
på formatet, siden vi startede. 
Den største omkostning ved at 
sende medarbejdere på kursus, 
er den tid, man skal være væk 
fra dagligdagen. Men når man 
kan koge et treugers-kursus 
ned til at vare en uge, giver 
det pludselig mening. Og det 
har givet os et fantastisk ry,” 
forklarer Frank Højgaard. 

jola@borsen.dk

Af Jonatan Rying Larsen

 ■ Hold fokus
Firebrand training har klare mål for, hvad de vil opnå 
med deres produkt. Ifølge stifter Frank Højgaard er det 
vigtigt ikke at brede sig ud til nye områder, hvor man 
risikerer at lide druknedøden.

 ■ Vær tro mod din idé
Firmaet har fra start stået på mål for dets forretningsidé 
og ikke ladet sig slå ud af forhindringer og skepsis 
i opstartsfasen. 

 ■ Hav penge i kassen
Dårlig likviditet dræber virksomheder. Firebrand training 
har fra dag ét vækstet organisk og været gældsfri.

Det kan Firebrand 
Training Nordic A/S

Frank Højgaard, stifter og adm. direktør, 
Firebrand Training Nordic A/S
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Christian Bjerre Kusk, direktør og medejer af modeportalen Smartguy

“Det her er en baby, som skal have lov til at blive 
stor, så jeg har ingen planer om at sælge mere ud”


