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”Kill your darlings”
Lägg ner eller sälj de produkter som 
inte klarar utvärderingen

Sex & provokation
fortfarande en säljande cocktail för H&M

Per Wimmer
Dansk fi nansgeni marknadsför sig via rymdfärder, 
välgörenhet och föredrag om etik

Varumärkespirater företagets värsta fi ende
 LOUIS VUITTON DRIVER TIOTUSENTALS INTRÅNGSMÅL MOT VARUMÄRKET

Ett inspirationsmagasin från Sveriges Marknadsförbund

● VARUMÄRKEN ● TREND ● PROFILERING ● ETIK ● INTERNET ● B2B ● EVENT ● GLOBALISERING 
● BLOGGAR ● E-HANDEL ● EU & INTERNATIONALISERINGEN ● STRATEGI ● LAGAR & PRAXIS ● 



  ”The Wimmer takes    it all”
Han har dansk och fransk studentexamen, juristutbildning 
vid universiteten i Köpenhamn och London, masters från både 
Europakollegiet i Brügge och Harvard. Han tackade nej till Vita huset 
och Bill Clinton. Tog i stället jobbet på Goldman Sachs som 
investeringsrådgivare. Redan före sin fyrtioårsdag startade han en 

egen bank. Nu tillhör Opelförsäljarens son från lilla Slagelse i Danmark toppen inom den 
globala fi nansvärlden, och inom ett år räknar han med att ha genomfört sin första rymdfärd. 
Av Rune Struck Bild Ida Lindström och Wimmer Space

Finansgeniet och äventyraren Per Wimmer har bara lagt 500 dollar på    marknadsföring - förutom de miljoner hans rymdäventyr kostar

egen bank. Nu tillhör Opelförsäljarens son från lilla Slagelse i Danmark toppen inom den 

P Jag lägger märke till att en av de 
många dekalerna på uniformen bär 
Unicefs logotyp. 

Jag vet att han, vid sidan om affä-
rerna, ägnar sig åt en hel del ideellt  
arbete i olika välgörenhetsorgani-
sationer. 

Han är också en fl itigt anlitad fö-
reläsare som inspiratör för företa-
gare, politiker och i skolor. Två till 
tre föredarg i månaden hinner Per 
Wimmer med.

           er Wimmer går med spän-
stiga steg nedför trappan på Gothia 
Tower i Göteborg. Han är klädd i 
en overall som påminner om så-
dana som formel-1-förarna brukar 
bära. 

Per Wimmer kommer just från en 
presskonferens om Virgin Galctics 
kommande rymdfärder. 

Mobiltelefonen ringer i ett. 
Vi slår oss ned längst in i baren 

för att kunna tala ostört. Per bestäl-

ler en kaffe latte, telefonen ringer 
igen. 

Det är Jyllands-Posten  i luren. 
”Ursäkta, jag måste ta det här sam-
talet, den tidningen har alltid skri-
vit positivt om mig.”

Han försvinner ner mot hotel-
lets utgång och återkommer tjugo 
minuter senare. Latten har hunnit 
svalna. Det gör inget försäkrar han 
med ett soligt leende. Den går lika 
bra att dricka kall.
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  ”The Wimmer takes    it all”

Finansgeniet och äventyraren Per Wimmer har bara lagt 500 dollar på    marknadsföring - förutom de miljoner hans rymdäventyr kostar

”Han älskar fester, tävlingar, kvinnor, snabba 
sportbilar och tekniska nymodigheter”

... och lyssna på 
när Per Wimmer 
berättar om sina 
rymddrömmar, 
hur han byggde 
upp sin bank 
och varför han 
tackade nej till 
att bli Bill Clintons 
ekonomiske 
rådgivare.

Boka in 
Tendensdagen 
den 25 oktober.
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Jag hade tänkt att fråga honom 
om vad det är som triggar honom 
mest. 

Men hur ställer man frågan till en 
kille som har dansk och fransk stu-
dentexamen, två juristutbildningar, 
fem akademiska titlar, avverkat en 

peta in ett mål sekunderna före 
slutsignalen.

Idrottsjämförelsen är inte helt ga-
len eftersom som Per Wimmer inte 
bara är en framgångsrik affärsman 
och konsult. Han har också, i unga 
år, varit en mycket duktig idrotts-
man. Han har både guld, silver och 
brons i danska junior-mästerska-
pen i olika racketsporter – tennis, 
badminton och squash. 

För övrigt, är det nog bäst att till-

rad jobb på internationell toppnivå 
samt startat sin egen bank innan 
han fyllt fyrtio och nu ska ut i rtm-
den. 

Hur känns det?
Det låter som något man säger 

till en hockeyspelare som lyckats 



lägga, var han även lyckad i både 
handboll och basket. Begåvningen 
på sportens område låg uppenbart 
i hans guldkantade händer. 

Han utstrålar lite av den magi 
som kung Midas i den grekiska 
mytologin hade. Allt Midas rörde 
vid blev ju till guld.

Jag försöker med en liknelse.
”Sport och civil karriär har kan-

ske samma drivkrafter. Det handlar 
om fajt, att bita ihop och aldrig ge 
upp även om blodsmaken stiger i 
munnen.”

Per Wimmer funderar och nickar 
bekräftande.

”Det är svårt att veta exakt vilka 
drivkrafterna är hos en människa. 
Parallellen till idrotten stämmer 
nog ganska bra. Men i mitt fall är 
det också så att jag alltid har haft 
något innanför bröstbenet som har 
pockat på.” 

”En glädje över livet, en stark ny-
fikenhet, skulle man kunna beskri-
va det som. Ända sedan jag var en 
liten har jag velat sätta upp mål.”

”Tidigt bestämde jag mig för två 
saker. Det ena var att åka ut i rym-
den och det andra var att ha ett 
eget företag. Det senare målet har 
jag redan uppnått, så nu är det bara 
rymden som gäller.” 

Per Wimmer bär på en äkta och 
stark livsglädje. Varje dag är ett 
äventyr. Han har beställt tre rymd-
resor – för säkerhets skull. Priset 
ligger på omkring 1,7 miljoner kro-
nor styck.

Om allt går som det ska kommer 
den första trippen att äga rum inom 
ett år.

Inte för en enda sekund tänker 
han på jobbet som ett arbete. Att 
jobba är ett nöje, rena semestern. 

Men hur mycket av det du gör är 
affärsmässigt? Och hur mycket bi-
drar de kommande rymdfärderna, 
till att bygga ditt varumärke?

”Jag har aldrig försökt använda 
rymdfärderna som ett marknadsfö-

”Han rör sig lika hemtamt som 
gäst i det danska kungahuset 
som bland de fattiga barn han 
hjälper i t ex Tibet”

ringsinstrument, men de har fung-
erat som en dörröppnare ändå.”

”De av mina professionella kon-
takter som vet om mina planer 
frågar alltid ”how is the spacetrip 
going”, så fort vi träffas eller pratar 
på telefon.”

”Numera när publiciteten blivit 
så stor och det blivit allmänt känt 
börjar samtalen ofta med ”ohh, I 
saw you in the paper”, så visst har 
det hjälpt mig både professionellt 
och socialt.”

Vi talar om det sociala arvet och 
om hur mycket uppväxten och för-
äldrarna betyder för en ung män-
niskas utveckling.

Per Wimmer har alltid känt sig 
uppskattad och fått starkt stöd he-
mifrån. Både mamman och pappan 
har gett honom full backning oav-
sett vad han velat ge sig in i.

Han kommer från små, eller bätt-
re uttryckt, högst vanliga omstän-

digheter. Pappan var från början an-
ställd hos en cykelhandlare hemma 
i Slagelse på Själland. Cyklarna byt-
tes mot bilar och affären blev repre-
sentant för Opel.

Efter en konkurs tog Per Wimmers 
pappa över företaget med allt vad 
det innebar av ekonomiska upp- 
och nedgångar. Mamman hade en 

yrkesmässigt lugnare tillvaro i sitt 
jobb som lärare för handikappade 
barn.

Två trådar löper samman och 
Per har påverkats i lika hög grad 
av båda. 

Av pappan fick han smak för af-
färer och av mamman känslan för 
de svaga och behövande i samhäl-
let.

Per Wimmer har gjort en klass-
resa som heter duga och tillhör i 
dag den yppersta affärseliten. Det 
ligger nära till hands att få för sig 
att framgången stigit honom åt hu-
vudet.

Ingenting kan vara mer felaktigt. 
Hos Per Wimmer saknas varje 

tendens till choser eller uppblåst-
het. Han tycker det är lika viktigt 
att träffa hemlösa barn i Nepal 
(och självklart också göra något för 
dem) som att gå på party hos den 
engelska drottningen.

Wimmers pojk från Slagelse är 
i själ och hjärta en sann humanist 
och han inga problem att um-
gås och jobba med den yppersta         
finanseliten. 

Han har råkat komma dit av det 
enkla skälet att han har en sju sär-
deles drivkraft och ett huvud som 
ovanligt snabbt tar in information 
och lika snabbt sorterar denna i ett 
antal användarvänliga fack. 

Sådana egenskaper brukar, av 
naturvändighet, leda till lysande 
karriärer.

Per satsar mycket på välgörenhet och är med i olika 
välgörenhetsorganisationer.

Per och kronprins Fredrik studerade 
tillsammans på Harward.
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Och Per Wimmer är inget          
undantag från den regeln. Frågan 
är snarare hur långt han vill kom-
ma själv.

När man läser om din karriär kan 
man inte annat än imponeras. Men 
har du någon dålig egenskap?

Per Wimmer blir lite överraskad 
av frågan. Han lägger pannan i dju-
pa veck men det dröjer innan han 
kan komma fram med något.

 ”Det är klart jag också har då-
liga egenskaper. Min sämsta gren 
är nog att jag har lite dåligt tåla-
mod. Jag kan bli irriterad över att 
saker går långsamt och köer orkar 
jag bara inte stå i. Vid sådana till-
fällen kan jag faktiskt känna mig 
stressad.”

Han vill fortsätta på den inslagna 
vägen med en mix av äventyr, en-
gagemang och business. Han vill 
att banken ska växa, gärna med 
en tydlig inriktning på hållbara och 
ekologiska projekt. Per Wimmer 
bryr sig om jordens resurser. 

Efter rymden då, finns det något 
äventyr kvar?

”Jag vet inte riktigt, jag har gjort 
det mesta på jorden men en tripp 
till Antarktis kanske vore en grej.”

Hur ser livet ut om tjugo år?
”Jag hoppas att jag håller på med 

samma saker som i dag. Men jag 
gör det kanske i en lugnare takt. 

På det privata planet tror jag 
dock att mitt liv ser lite annorlunda 
ut. Om tjugo år är jag över sextio 
och då har jag förhoppningsvis fa-
milj och barn.”■

Ett varumärke 
som går hem i 
alla kretsar
Det är kombinationen av 
drömmar, affärsmässighet och 
ideellt arbete som fascinerar 
mest hos Per Wimmer. 

Per Wimmer är själv ett levan-
de bevis på hur man bygger 
ett varumärke. 

Han har lagt högst 500 dollar på 
egen marknadsföring – men där-
emot miljoner dollar på sina rymd-
drömmar.

 Det är den där kombinationen 
av drömmar, affärsmässighet och 
ideellt arbete som är så fascineran-
de med honom. Och det som gör 
honom speciell.

Vart han än kommer i världen, 
som akademiker, företagare, kon-
sult eller föredragshållare, så tycks 
han ha förmågan att övertyga och 
skapa förtroende.

Han talar flytande franska, eng-
elska och danska. Dessutom be-
härskar han hyggligt tyska och 
spanska.

Han har också mött många stora 
personligheter som alla har det ge-
mensamt att de har imponerats av 
hans kapacitet.

Bill Clinton ville ha honom som 
rådgivare i Vita huset, han jobbade 
för Jacques Delores, dåvarande vice 
president inom EU. Han pluggade 
på Harvard med Kronprins Fred-
rik och han har varit inbjuden till 
drottning Margrethe och det dans-
ka hovet flera gånger. Han är också 
bekant med en annan drottning, 
nämligen den engelska. 

Per umgås dock inte bara med 
kungligheter som drottning Mar-
grethe och Elisabeth. Han har en 
mycket bredd bekantskapskrets 
som består av kändisar ur olika 
sorts grupperingar och inte minst 
hollywoodskådisar. Han brukar till 
exempel spela bowling med Kylie 
Minogue.

– Man kanske inte tror det men 
hon är en stjärna på bowling. Hon 
slog faktiskt mig och det gillar jag 
inte riktigt, skrattar Per. ■

Jacques Delores

Bill Clinton

Drottning Margrethe

Per Wimmers sju budord

1. Spräng ramarna och tillåt dig att bli inspirerad.
2. Följ ditt hjärta och lita på din passion.
3. Var fokuserad och handla beslutsamt.
4. Styr din tid.
5. Jobba i grupp. Tillsammans bli du själv star-
kare.
6. Ta risker men kalkylerade.
7. Inspirera andra. Uppmuntra särskilt barn att 
leva ut sina drömmar.

Faktaruta

Född: 1968 i Danmark.
Bor: I London.
Utbildning: 
● Fransk och Dansk studentexa-
men.
● Juristutbildning Universitetet i 
Köpenhamn och i London.
● Masterexamen på Europakollegiet 
i Brügge och Harvard.
Pojkdröm: 
Att resa ut i rymden. Har redan lagt 
ett antal miljoner och bokat sig på 
tre resor. ”För att vara på den säkra 
sidan att det blir någon”.
Karriär: 
● Praktikant på FN i Genéve 1994. 
● Medlem av vice EU-presidentens 
kabinett 1994 - 95. 
● Managementkonsult hos McKin-
sey & Co 1996 - 97. 
● Rådgivare och verkställande 
direktör för Senior Institutionell 
Investment på Wall Street och i 
London hos Goldman Sachs som 
investerare 1998 - 2002.
● Rådgivare för Collins Stewart, 
Man Securities och Man Group 
2002 – 2007. 
● Direktör för Wimmer Space 2000 
och Wimmer Financial 2007.
Förtroendeposter: 
● Bildare och förste president för 
Harvards skandinaviska student-
förening. 
● Medlem av antagningskommittén 
på Harvard. 
● Styrelserepresentant för studen-
terna vid Köpenhamns juridiska 
fakultet.
Välgörenhet: 
● Unicef Danmark och England. 
● Share Space Foundation. 
● Hospicefonden Danmark.
● Educational trust i England.
Priser: 
● Silvermedaljör i danska bad-   
mintonmästerskapet för juniorer. 
● silvermedalj vid Köpenhamns 
universitet för ”enastående juridisk 
analys av mänskliga rättigheter 
inom EU”. 
● Don K-medaljen vid Harvard. 
● Utmärkelser för framstående aka-
demisk prestation vid universitetet i 
London och i kollegiet i Brügge.

18 TENDENS SPECIAL 1 ● 2009 19TENDENS SPECIAL 1 ● 2009 


