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A brief introduction 

▸ Kongsberg Automotive provides world class 

products to the global vehicle industry 

▸ Our products enhance the driving experience  

– making it safer, more comfortable and sustainable 

▸ Revenues of close to EUR 1.0 billion  

▸ Over 10.000 employees 

▸ Global presence 

– Over 40 locations in 20 countries worldwide 

▸ Listed on the Oslo Stock Exchange  

– Ticker symbol (KOA) 
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Our vision 

▸ No matter what vehicle or product 

▸ Universal to all regardless of 

position, role or work assignment 

▸ A never-ending goal pushing us to  

look for the better way every day  

 

“Enhancing the 

driving experience” 
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Financials and history 

KEY FIGURES 



Historical sales development 
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Since 1996: 7 strategic acquisitions 

Strengthening portfolio and market share,  

while expanding a global low cost 

manufacturing footprint  

GMS 

acquisition 
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Commercial* 

42 % 
Automotive 

58 % North  

America 

36 % 

Europe 

52 %  

Asia and other 

9+4 % 

Sales 
by segment 

Sales 
by geography 

Our sales 

*Incl. Off-highway vehicles 



Top 20 Customers (KA Group) 

7 Figures are percentage of total KA Sales for 2011 
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Markets and products 

OUR BUSINESS 



Interior 

28 % of revenues 

Safety and comfort 
related products for 

vehicle interiors 

Head restraints, lumbar 
support systems,  seat 

climate systems, light duty 
cables 

Driveline 

30 % of revenues 

Gear shift systems for light 
duty vehicles 

Automatic- and manual 
gear shifters, shift cables 

and gear selectors 

Fluid Transfer 

17 % of revenues 

Fluid handling systems for 
passenger car industry 

Pipe/hose assemblies for 
turbo chargers, brake- and 
fuel systems. Couplings for 

air systems 

Driver Control 

25 % of revenues 

Driver control systems, 
chassis products, outdoor 

power equipment and 
recreational products 

Gear shifters, clutch 
servos, steering columns, 

chassis stabilizers, 
displays, throttle- & brake 

pedals, hand controls 
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Business areas 

Automotive Commercial Vehicles 



Combining global reach with local support 
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Production facility 

Warehouse 

Office 

KA has transited more than 75 % of 

operations into low cost countries 



O čom budeme hovoriť?  
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▸ Zmeny v KA  

▸ Rozhodnutia a činy  

▸ Tri zložky imunity  

▸ Čo je vnútorná sila, ktorá nás ženie vpred?  

▸ Proces hľadania „One big thing“ 

▸ Ako sa darilo v hľadaní nám?  

▸ Diskusia  

 

Sme od prírody voči zmene imúnni?  
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Náš „proces zmeny“ 

▸ 2011 

▸ 2012 

▸ 2013 

▸ 2014 

▸ ??? 

 

 

▸ Neverending story... 

 



Rozhodnutia a činy  
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▸ Väčšina z nás si dá občas nejaký 

ten záväzok k zmene, ktorú by 

sme chceli v živote uskutočniť. 

Môže sa týkať oblasti našej práce, 

financií, nášho zdravia alebo 

vzťahov. Možno aj k sebe 

samému. Napríklad, že sa budeme 

mať radšej a vzdáme sa pýchy na 

svoj workoholizmus. Ale často, aj 

napriek mnohoročnému úsiliu, 

aktuálny stav je od žiadaného 

stavu na hony vzdialený. Takže, 

čo alebo kto nám stojí v ceste?  

Že by naše nepoznané “JA”? … 

 

Temná stránka rozvoja lídrov ?  

 

Prekonanie vlastného imunitného 

systému ... 

 



Tri zložky imunity 
 

 

▸ Predchádzajúce zmarené 

ašpirácie / neúspechy/  

 

▸ Pocit /riadenie sa predtuchou/ 

 

 

▸ Rozum /poznaná „realita“/ 
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Dá sa príroda oklamať?  
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▸ Ak je vajce rozbité akoukoľvek 

vonkajšou silou, život končí.  

 

▸ Ak je „rozbité“ zvnútra, život 

začína ... 



Čo je naša vnútorná sila?  

▸ Čo je naša vnútorná motivácia?  

▸ Čo je pre nás naozaj dôležité?  

▸ Jedna najdôležitejšia „vec“?  
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Zmeny 

▸ Ako by ste definovali pojem 

„zmena“? 

 

▸ Čo sme sa už niekoľkokrát 

pokúšali zmeniť?  
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Proces  

Brainstorming o 

potenciálnych 

cieľoch 

zefektívnenia 

Môj cieľ 

 a  

záväzok  

Čo robím miesto 

toho? Akým 

správaním to 

blokujem?  

Skryté 

„nespoznané“  

Obavy  

„Silné“ 

predpoklady  

Moje 

experimenty na 

otestovanie 

„silných“ 

predpokladov  

... 
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Dôležitá vec, ktorá mi 

pomôže byť silnejší v určitej 

životnej roly. Vec /cieľ, ktorý 

je osobný/ a pozitívne 

formulovaný.  

Správanie sa, zmýšľanie a 

veci, ktoré často robím 

namiesto požadovaného 

správania, zmýšľania; to čo 

mi bráni realizovať 

stanovené ciele. Správanie 

na ktoré mám vplyv.  

Zotrvávanie v tom, čo ma 

ochraňuje. Dôvody, ktoré ma 

vedú k tomu, že neplním 

svoje ciele a nesprávam sa 

tak, ako by som chcel. 

(dôvody/potreby/ prečo robím 

to čo robím) 

Čo by sa stalo, keby sa 

obavy naplnili? Čo sa stane 

ak začnem realizovať cieľ? 

Celková odpoveď na to, čo 

sa stane, keď to skúsim a 

ako to bude v praxi.  



Ako sa darilo nám?   

Brainstorming 

 o potenciálnych 

cieľoch 

zefektívnenia 

Môj cieľ 

 a  

záväzok  

Čo robím miesto 

toho? Akým 

správaním to 

blokujem?  

Skryté 

„nespoznané“  

Obavy  

„Silné“ 

predpoklady  

Moje 

experimenty na 

otestovanie 

„silných“ 

predpokladov  

... 
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Moje úvahy a úvahy kolegov…  

▸ Môže byť spätná väzba objektívna? 

▸ Čo má spĺňať (objektívny pohľad)?   

▸ Je vôbec nástroj 360 relevantný?  
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Immunity to change  

▸ Robert Kegan & Lisa  L. Lahey   

▸ O čom je kniha?  

 

▸ Autori sa venujú opisu našich 
individuálnych názorov a pohľadov  
-  v súvislostiach s tímovým / 
kolektívnym nastavením – 
kombináciou čoho vzniká prirodzená 
a silná imunita voči zmenám. 
Odhaľovaním toho, ako nás tento 
mechanizmus brzdí, R. Kegan and 
L. Lahey nám ponúkajú nástroj na 
„odomknutie“ potenciálu, ktorý nás 
dokáže hnať vpred. Tak ako celé 
naše organizácie. Nech už o nich 
hovoríme v akomkoľvek kontexte... 
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Unlock yourself… 
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