Senere indtraf en ændring i forholdet mellem forbrug og produktion. Middelklassen voksede, flere mennesker fik større
økonomisk råderum, og forbruget steg.
Forbrug blev en måde, hvorpå befolkningen udtrykte sin identitet og sociale
status. På denne baggrund begyndte forbrugerne at efterspørge differentierede
varer, der i højere grad kunne udtrykke
deres identitet. Producenterne begyndte
at producere varer til forskellige målgrupper, og forholdet mellem produktion og
forbrug blev ændret, således at produktionen i højere grad blev underlagt forbrugernes præmisser.
Senere begynder forbrugerne at efterspørge drømme eller oplevelser. Forbruget af oplevelser kan bl.a. ses som
en måde at realisere sig selv på. Gennem
forbrug af oplevelser signales, at man tilhører en bestemt gruppe. Oplevelser er
et voksende statussymbol i forhold til de
traditionelle; penge, magt og uddannelse. Et udtryk for dette er fx den nærmest
obligatoriske backpack-tur til Indien eller
New Zealand efter gymnasiet. Folk søger
sanselige oplevelser for at komme væk fra
hverdagen (Mossberg, 2003).

FRA SERVICEERHVERV
TIL OPLEVELSESERHVERV
Vi har altid haft oplevelser, men indtil
videre har de været slået sammen i servicesektoren med non-event aktiviteter
som bilreparationer, fragt af varer og rengøring. Forskellen på serviceerhverv og
oplevelseserhverv er, at serviceerhverv
løser kundernes behov, mens oplevelseserhvervene tager kunderne med på en
mental rejse.
Når man vil skabe en kundeoplevelse
frem for en service, handler det fx om at:
yy
yy
yy
yy
yy

Overraske kunden.
Forstå kunden behov.
Huske navne og skabe relationer.
Genkende og registrere kundehistorik.
Skabe fælles fordele gennem fælles
innovation (Marvin, 2012).

Figur 1
De oplevelser, vi vælger, siger noget om, hvem vi er
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Når en person køber en serviceydelse, får
han/hun en række aktiviteter som udføres på vedkommendes regning. Med en
oplevelse betaler man derimod for at
spendere tid på at nyde en serie af mindeværdige oplevelser, som en virksomhed
iscenesætter. I oplevelseserhvervene er
kunden en aktiv og engageret deltager og
derved medproducent af oplevelsen. Ydelser opleves dermed forskelligt fra kunde
til kunde, fordi kunden netop selv er
medskaber (Mossberg, 2013).
Indkomstandelen som bruges på beklædning og madvarer er generelt faldende,
mens forbrugerne i stigende grad bruger penge på ferie og fritid. Oplevelsesog underholdningsindustrien vokser og
kommer på denne måde også til at spille
en større rolle i samfundsøkonomien
(Erhvervs- og Byggestyrelsen & Center for
Kultur- og Oplevelsesøkonomi, 2011).
Prisen på ydelser leveret med en oplevelse er langt højere end et basisprodukt
uden differentiering. Et klassisk eksempel
på dette er kaffe. Som mange andre produkter og ydelser afhænger prisen i høj
ad af, i hvilk
affen

Priser på forskellige kaffeprodukter
Pris
70
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40
30
20
10
0
Vare

Service

Oplevelse

Figur 3
Priser på forskellige kaffeprodukter
Kilde: Pine & Gilmore, Oplevelsesøkonomien

Indtages kaffen i stedet på en hyggelig
cafe midt på et hovedstrøg, stiger prisen
3-4 gange. Særlige omgivelser og atmosfære giver grundlag for prisdifferentiering. Eksemplet med kaffen kan overføres
til alle andre typer af ydelser og produkter, fx luksussalt og is. Når et produkt
forædles fra råvare til service eller fra
service til oplevelse, skabes en merværdi
for kunden som gør, at kunden er villig

Figur 2
Når et produkt forædles fra råvare til service eller fra service til oplevelse, skabes en merværdi for kunden som gør,
at kunden er villig til at betale mere for produktet
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Prisen på ydelser leveret med en oplevelse er langt højere end et basisprodukt
uden differentiering. Et klassisk eksempel
på dette er kaffe. Som mange andre produkter og ydelser afhænger prisen i høj
grad af, i hvilken sammenhæng kaffen
købes. Køber man 500 gram kaffe i supermarkedet, er prisen pr. kop under 1
kr., mens en kop kaffe købt i et cafeteria
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til at betale mere for produktet. Dermed
skabes grundlag for prisdifferentiering.
Når et produkt tillægges merværdi, vil
det samtidig give produktet nyt liv, som
kan anvendes til at fastholde eksisterende kunder, samt nå andre forbrugere og
markeder. Virksomheder kan således øge
deres indtjening ved at skabe oplevelser,
hvorfor man taler om en decideret oplevelsesøkonomi. Læsøsalt er ikke længere
salt. Det er måske blevet en værtindegave.

DEFINITION AF OPLEVELSESØKONOMIEN
Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center
for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)
vurderer i rapporten „Vækst via oplevelser“, at der er tre overordnede perspektiver på, hvordan man kan forstå oplevelsesøkonomien. De fremgår af figur 4.
Oplevelsesøkonomien

Eksempelboks

Fra vare til oplevelse Hotel
Thisted
På et lille familieejet hotel i Thisted
laver de deres egen ulvesnaps med
urter fra Nationalpark Thy. Men Hotel Thisteds ulvesnaps er ikke blot en
snaps (vare), det er en oplevelse. Når
gæsterne køber ulvesnapsen, får de
fortalt historien om den første gang,
hotelindehaveren var ude at plukke urter. På turen hørte hun hylet fra en ulv,
og siden har hun altid gået den samme
rute, når hun samler ind til sin snaps.
Ulvesnapsen sælges på små eksklusive
flasker som en souvenir og kommes
også i picnickurven til, når gæsterne
skal ud og gå tur på ulveruten.

Erhvervsperspektiv
Handler om udviklingen i
oplevelseserhvervene målt på
eksempelvis værditilvækst
Virksomhedsperspektiv
Benytte oplevelser i
forretningsudvikling både i
oplevelseserhvervene og
i det øvrige erhvervsliv
Kompetenceperspektiv
Fokus på de kreative kompetencer
og deres betydning for
værdiskabelsen

Figur 4
Tre perspektiver på oplevelsesøkonomien
Kilde: CKO & Erhvervs- og Byggestyrelsen,
Vækst via oplevelser (2011)
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Erhvervs- og Byggestyrelsen samt Center
for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO)
lægger sig op af den erhvervsøkonomiske
tilgang til oplevelsesøkonomien og definerer oplevelsesøkonomi således:

Økonomisk værdiskabelse, hvor oplevelser forøger et produkts eller en serviceydelses værdi.
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Figur 5
På mange gourmetrestauranter køber man en oplevelse
mere end et måltid mad
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Oplevelsesøkonomien

Ring 3 – Alle erhverv
Oplevelser i det øvrige erhvervsliv

Ring 2 – Oplevelseserhverv
Events – Overnatning – Sport og fritid
– Turistbureauer – Forlystelsesparker
– Gastronomi – Natteliv
Ring 1 – Kreative erhverv
Reklame – Musik – Bøger – Film
og video – Presse – Radio – TV
– Kunst – Kunsthåndværk – Design
– Indholdsproduktion – Arkitektur

Figur 6
Oplevelsesøkonomien
Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsens og Center for Oplevelsesøkonomi, Vækst via oplevelser (2011)

med oplevelser som en del af forretningen. Oplevelsesøkonomien er netop ikke
længere adskilt til bestemte brancher, da
mange virksomheder arbejder bevidst
med at indarbejde oplevelser som en del
af deres produkter og ydelser (Erhvervsog Byggestyrelsen og Center for Kulturog Oplevelsesøkonomi, 2011).

TENDENSER I OPLEVELSESØKONOMIEN
Beyond Philosophy er et eksempel på
en amerikansk virksomhed, der arbejder
med at skabe kundeoplevelser i virksomheder. I denne forbindelse har de udarbejdet en rapport, hvor de har analyseret
det globale oplevelsesmarked.
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Ring 1 og ring 2 viser oplevelseserhvervene, dvs. de erhverv, hvis kerneopgaver er
at skabe oplevelser. En delmængde af oplevelseserhvervene er de kreative erhverv i
inderste ring. Ring 3 viser andre erhverv,
der ikke har oplevelser som deres kerneopgave, men som kan bruge oplevelser til
at tiltrække kunder, skabe merværdi for
kunder og derved øge indtjeningen.
Virksomhederne i ring 1 og ring 2 adskiller sig ved, at de kreative erhverv i ring 1
i højere grad er afhængige af udnyttelse
af ophavsretten og individuel kreativitet
end erhvervene i ring 2.
Adskillelsen af oplevelseserhverv og andre erhverv kan være vaskelig, fordi der i
stigende grad bruges kreative kompetencer og strategier i det øvrige erhvervsliv. 91
pct. af de danske virksomheder arbejder

yy 78 pct. af de ledere, der arbejder
med kundeoplevelser, har ingen baggrund i oplevelsesledelse.
yy 60 pct. af respondenterne definerer
kundeoplevelse ud fra kundekontaktpunkter. Kundekontaktpunkter er de
tidspunkter, hvor en medarbejder har
kontakt til en kunde.
yy 28 pct. definerer kundeoplevelse ud
fra kundeanalyseprogrammer.
yy Den tredje højeste definition definerer det ud fra emotionelt engagement.
Samlet set viser hovedtendenserne, at
virksomheder, uanset branche, i stigende
grad arbejder med oplevelsesøkonomi,
helt eller delvist som en del af deres værdiskabelse. Oplevelssøkonomien kan have forskellige navne og elementer, men
handler grundlæggende om et behov for
at differentiere sig fra konkurrenter gen-
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nem oplevelser og skabe loyale kunder,
der som gode ambassadører fortæller
om virksomhedens ydelser med et mindre markedsføringsbudget til følge.

MOTIVATION FOR AT ARBEJDE
MED KUNDEOPLEVELSER
Hovedmotivationen for virksomhedernes
arbejde med kundeoplevelser er at differentiere sig, så deres produkt ikke bliver
oplevet som en massevare. Dette er dog
ikke den eneste motivation for at arbejde
med kundeoplevelser, hvor økonomiske
overvejelser i forbindelse med kundeloyalitet og kundefastholdelse i stigende grad er
i fokus. Kunder har fået større forventninger til ydelser og produkter i takt med, at
de har fået større økonomisk råderum, viden om servicekvalitet og udsyn omkring,
hvad der sker i andre lande, gennem sociale medier og globaliseringen. I kapitlet
om at skabe oplevelser går vi dybere ned i,

TURISME- OG OPLEVELSESØKONOMIENS UDFORDRINGER

Turismen er en væsentlig del af oplevelseserhvervene, hvor man lever af at skabe
mindeværdige oplevelser for danske og
udenlandske turister. Danmark har en stolt
tradition for udenlandsk turisme, og vi har
næsten ligeså mange udenlandske turister
som Norge og Sverige tilsammen. Turismeerhvervet i Danmark har en omsætning på
8,2 mia. kroner og beskæftiger 120.000
fuldtidsansatte. I Danmark oplever vi desværre ikke de samme vækstrater i turismen,
som andre europæiske lande gør. Danmark
har mistet 1,8 pct. af sine internationale
overnatninger, mens resten af Europa som
helhed er gået 5,4 pct. frem (Vækstteam for
Turisme og Oplevelsesøkonomi, 2013).
I det følgende vil vi skitsere turisme- og
oplevelsesøkonomiens væsentligste udfordringer.
Figur 7
Prisniveau for forbrugsvarer og serviceydelser i 2011
Kilde: Eurostat
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Skab oplevelser

Højt prisniveau
Danmark har en udfordring pga. vores
høje prisniveau. Mange turister mener
ikke, at de får „value for money“. Fra 1999
har det danske prisniveau bevæget sig fra
at ligge ca. 30 pct. over EU-gennemsnittet
til i 2011 at være næsten 42 pct. højere
end gennemsnittet. For restauranter og
hoteller ligger Danmark hele 54 pct. højere end gennemsnittet i 2011.
På den måde er Danmark et dyrt land at
besøge, og det sætter store krav til vores
service og evne til at skabe unikke oplevelser. Danmark vurderes ofte ringere
end andre lande af turister, hvad angår
serviceniveau på oplevelsesvirksomheder.
Så her er en udfordring i at hæve kvaliteten uden også at hæve prisen.
Ved at arbejde strategisk med at skabe
mindeværdige oplevelser har danske virksomheder mulighed for at skabe en højere kvalitet for kunderne, der kan retfærdiggøre det høje prisniveau.

Figur 8
Danmark er et dyrt land at besøge.
Der skal være value for money. Her Egeskov Slot på Fyn

Globaliseringens betydning for
oplevelsesøkonomien
Globaliseringen har skabt større konkurrence. Eksempelvis kan kinesiske og indiske
virksomheder producere de samme produkter, som vi kan i Danmark, til en langt
lavere pris. Men globaliseringen har samtidig åbnet op for et langt større marked.
Det globale marked har sammen med nye
forbrugsmønstre, velstandsstigninger og
ny informations- og kommunikationsteknologi en helt afgørende betydning for
oplevelsesøkonomiens fremtid og potentiale. Verdens velstand er de sidste 150
år øget med 25-30 pct. hvert årti. Den
internationale økonomiske krise har dog
sat virksomheder i det meste af verden
tilbage, og det forventes, at det vil tage
noget tid at indhente det tabte.
USA og Vesteuropa har et stagnerende
forbrug af rejser. I Kina og Indien har man
formået at fastholde den årlige vækst i
BNP. En vækst, der forventes at blive fulgt
af Rusland og Brasilien. Væksten har betydet en øget velstand. I Kina og Rusland
vokser middelklassen, hvilket er en af årsagerne til, at de har mulighed for at købe
dyre produkter og oplevelser. Dette forbrug viser sig fx i stigning i udlandsrejser,
køb af computerspil og designmøbler.
Oplevelseserhvervene står for en
stor del af værdiskabelsen i dansk
erhvervsliv
Oplevelseserhvervene står for 12 pct. af
værdiskabelsen i dansk erhvervsliv og er
således en vigtig sektor. Det er næsten
otte gange så meget som det samlede bidrag fra landbrug, gartneri og skovbrug.
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Nøgletal for oplevelseserhvervene
Værditilvækst

Eksport

Beskæftigelse

Mia kr. i
2008

Årlig vækst i
pct., 2000-2008

Mia kr. i
2008

Årlig vækst i
pct., 2000-2008

Mia kr. i
2008

Årlig vækst i
pct., 2000-2008

Hele erhvervslivet

908

6,2

846

5,5

2.300

0,6

Oplevelseserhverv

108

5,2

32

1,2

175

1,1

Oplevelseserhverv ift.
hele erhvervslivet (pct.)

11,8

3,8

7,5

Figur 9
Nøgletal for oplevelseserhvervene
Kilde: Danmarks Statistik
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Oplevelseserhvervene i dansk erhvervsliv
har klaret sig bedre gennem krisen end
det øvrige erhvervsliv. For oplevelseserhvervene faldt omsætningen kun med 8
pct. mellem 2008 og 2009 mod næsten
15 pct. i det øvrige erhvervsliv.

or oplevelseserhvervet. Oplevelseserhvervet bidrager til fornyelse og dynamik i erhvervslivet. Eksempelvis finder
man her en større andel af nye virksomheder og vækstvirksomheder end i det
øvrige erhvervsliv, hvilket gavner både
jobskabelsen, konkurrencen og væksten
i Danmark.

Der er store potentialer forbundet med
at arbejde med oplevelser og kreativitet.
Udfordringerne er at få løftet forretningsforståelsen, eksporten og produktiviteten
i de relativt mange små virksomheder

Den økonomiske krise har ikke medført
et fald i danskernes forbrug af oplevelser,
men kun påvirket den pris, som danskerne er villige til at betale for deres oplevelser, hvor vi generelt oplever en tendens

Produktivitet i udvalgte brancher i 2008 (kr .)
Branche

Danmark

Tyskland

Finland

Sverige

Storbritannien

Arkitektur

593.122

706.772

546.716

550.937

571.149

Bøger og presse

549.258

529.572

483.523

469.901

471.014

Film og video

632.712

623.790

430.304

597.235

146.034

Indholdsproduktion

745.796

707.667

584.692

609.890

690.599

Musik

498.787

528.166

398.176

517.206

392.841

Reklame

571.357

516.071

487.297

489.089

791.685

Gastromi og natteliv

445.618

237.573

284.087

294.388

210.660

Figur 10
Produktivitet i udvalgte brancher
Kilde: Eurostat
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1. Idégenerering
Er det værd at
arbejde videre
med ideen?

Figur 1
NPD-modellen
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2. Idesortering
Er ideen i overensstemmelse
med virksomhedens strategi
og ressourcer?

3. Konceptudvikling og
prototyping
Kan vi finde et
godt koncept for
produktet, som
vores kunder er
villige til at prøve?

5. Business
case analyse
Vil vores nye idé
opfylde vores
overordnede
økonomiske mål?

DROP

4. Marketing
strategiudvikling
Kan vi finde en
økonomisk forsvarlig markedsføringsstrategi?

NPD-model
6. Produkt-udvikling
I denne fase sker
den tekniske udvikling. Der laves
tekniske
specifikationer,
der kan formulere
produktdesignet,
problemformulering og udvikling
af løsningsmodeller samt
prototype
udvikling og intern
test

8. Kommercialisering
Opfølgning og
feedback fra
markedet.
Opfylder salg af
produktet vores
mål?

Tilretning af
markedsføring og
produktlancering.

7. Markeds prototyping
Har vi udviklet et
teknisk og forretningsmæssigt
holdbart produkt?

Retur til fase 6?

Kendetegn ved den klassiske
innovationsmodel:
yy Fokus er på udvikling af produkter
med særlige fordele for kunden. Ideer
sorteres fra, hvis det vurderes, at de
ikke har fordele for kunden.
yy Stærk markedsorientering gennem
hele udviklingsprocessen, hvor ideer,
der ikke vurderes at passe på det
nuværende marked, sorteres fra.
yy Grundigt forarbejde gennem idesortering, koncepttestning, strategiudvikling og businessanalyse, før
produktudvikling begynder
yy Hårde stop/go-beslutninger undervejs i processen.

skræddersyet til kunderne, og som samtidig differentierer sig fra konkurrenternes. I
oplevelsesvirksomheder er det ofte særligt vigtigt med løbende innovation, fordi
kunder ofte forventer tilførsel af nye oplevelser og måder at selvrealisere sig på.
Når man inddrager kunder, medarbejdere, leverandører og sågar konkurrenter,
netværk og vidensinstitutioner i udviklingen af produkter, bliver innovationen
mere holistisk. Den brugerdrevne innovation giver et bredere perspektiv i forhold til NPD-modellen, der er mere „ren“
markedsorienteret, hvor det handler om,
hvad man kan afsætte eller forandre.

Figur 2
Den brugerdrevne innovationsmodel

Brugerdreven innovationsmodel
Step 1
Forstå og observere

Forstå projektet.
Førstehåndsindtryk og indhold

Step 2
Problemstilling

Forstå problemstillingens
udfordringer og se
mulighederne

Step 3
Design og udvikling

Step 4
Prototype, evaluering og redefinering

Step 5
Implementering

Forbedre design
og idéer ved fysisk
model eller interaktion med bruger

Løbende opsamling og anvendelse af feedback
(knowledge
tapping)

Skabe synlige
oplevelser

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Skabelse af oplevelsen

Oplevelsesledelse Book.indb 31

31

02-10-2014 11:32:09

Værdikæde
Fødevareleverandør

Fødevareproducent

Leverandør

Restaurant

Kunde

Figur 3
Værdikæde på en restaurant
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det en leverandør, der kan levere madvarerne til en. Samtidig er leverandøren
afhængig af fødevareindustrien, der forarbejder råvarerne, osv.
Værdikædeinnovation går ud på, at personer i det forhenværende led af værdikæden skal indgå i et innovationsforum,
hvor der innoveres på det fælles produkt.
Jo flere led i værdikæden der inddrages fra
andre i kæden, jo mere sandsynligt vil det
være, at innovationen bliver en succes.
PROTOTYPING

Prototyping som begreb i innovationsteorien er et redskab, der kan gøre det
tænkte produkt eller serviceydelse mere
sanseligt inden færdigudviklingen. At forestille sig via en tegning, hvordan et hus
vil opleves at bo i, er langt sværere end,
hvis man ser en 1:20-model af huset.
Endnu lettere vil det være at fornemme,
føle, sanse og opleve huset i en 1:1-model.
Det kan være meget svært at forestille sig
en oplevelse, et produkt eller en serviceydelse. Det samme gør sig gældende eksempelvis ved at skulle beslutte sig for en
menu til et større arrangement, der blot
er fremsendt som et forslag pr. e-mail.
Hvordan vil maden se ud på tallerkenen,
hvordan vil det dufte og smage, og hvordan opleves sammensætningen af smag,
tekstur, farver og duft? Prøvesmages

større emotionel fornemmelse af menuforslaget end blot at læse forslaget på
en e-mail. At købe en oplevelse eller en
serviceydelse beror udelukkende på tillid
og forestillingsevne. Ved at anvende cocreation og prototyping er der tale om
en oplevelsesbaseret brugerinddragelse,
hvor brugeren inddrages emotionelt i innovationsprocessen. Kunden bliver medspiller i udviklingsfasen af fx menuen,
som dermed skaber en værdifuld meningsdannelse hos kunden, der vil gavne
den videre proces og det endelige output.
Det vil sige, når der co-creates og prototypes i innovationsprocessen, er det med
henblik på at motivere innovatørerne og
kunden til at bryde med det forudindtagede og åbne op for ny viden, der kan
omsættes til konkrete ideer.
Ved anvendelse af prototyper kommer
man så tæt på det tænkte som muligt, og
innovationsprocessen giver med co-creation og prototyping en større forståelse
og oplevelse af, hvad der rører brugeren
emotionelt, hvilket åbner op for nye ideer
og oplevelser af det tænkte.
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yy
yy
yy
yy

Oplevelseskompasset
Absorbering

Underholdning

Uddannelse

Passiv
deltagelse

Aktiv
deltagelse
Æstetik

Eskapisme

Fordybelse

Figur 4
Oplevelseskompasset
Kilde: Pine & Gilmore Oplevelsesøkonomien (2009)
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Opslugthed dækker over, at man fordyber sig eller bliver følelsesmæssigt berørt
og på denne måde fysisk eller virtuelt bliver en del af oplevelsen. Tilegnelse dækker over, at man er beskæftiget, og oplevelsen siver ind i bevidstheden.
Sammen danner de to akser fire oplevelsessfærer: Underholdning, uddannelse, æstetik og eskapisme. Underholdning er kendetegnet ved passiv deltagelse, hvor man tilegner sig underholdningen. Ligesom underholdning er uddannelse noget, man tilegner sig, hvor det
dog kræver aktiv deltagelse at lære. Eskapisme, hvor tid og rum forsvinder, kræver
både aktiv deltagelse og opslugthed. En
æstetisk oplevelse derimod, fx en gåtur i
smuk natur, kræver kun opslugthed og
ikke aktiv deltagelse.

Underholdning – at kende.
Uddannelse – at lære.
Æstetik – at være.
Eskapisme – at gøre.

Pine & Gilmore mener, at den fuldendte
oplevelse har et aspekt af alle fire dimensioner i oplevelseskompasset. En fuldendt oplevelse ligger således i midten af
figuren, som også kaldes „det centrale
punkt“ („sweet spot“).
Pine og Gilmore beskriver fire grund-elementer, som bør være til stede for at der
er tale om en oplevelsesøkonomi:
aft for at skabe
.
yy Et produkt eller en serviceydelse, der
ønskes afsat.
yy Et produkt eller en serviceydelse, der
tilføres merværdi i form af en oplevelse.
yy Et oplevelsesdesign, som omhandler
en operationel og afsætningsøkonomisk strategi.
I bogens sidste kapitel gennemgår vi den
økonomiske styring og målsætning. Den
økonomiske styring og målsætning sikrer
økonomiske drivkraft. Hovedbudskabet
er, at den merværdi, der tilføres produktet og dermed oplevelsen for kunden,
skal være økonomisk overskudsgivende
for virksomheden. Oplevelsesaspektet bidrager således til at retfærdiggøre en
merpris og skabe en konkurrencemæssig
fordel for et givet produkt eller en serviceydelse.

Modellen er dimensioneret i fire oplevelsessfærer:
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Eksempelboks

Anvendelse af Oplevelseskompasset i et møde med en businesskunde
I skal holde en samtale med en mødeplanlægger sammen med kunden,
hvor I skal udvikle og planlægge en
konference.
Formålet med dialogen er at sikre,
at mødeplanlæggeren med kompasset bliver bevidst om den perfekte
oplevelse:
yy Når deltagerne rejser hjem fra den
kommende konference, hvad ønsker du så, at der skal være sket?
yy Hvor meget skal deltagerne inddrages i konferencen? Skal de
tilegne sig ny viden eller skal de
gerne være helt opslugte af det, de
oplever på konferencen?
yy Hvor meget skal deltagerne deltage aktivt i selve konferencen?
Skal de fx blot lytte passivt, eller
ønsker du, at de skal være medskabere af begivenheden?
Oplevelseskompasset og de fire dimensioner kan med fordel integreres
i dialogen:
yy Tilegnelse af viden med passiv deltagelse: Underholdning: At observere.
yy Tilegnelse af viden med aktiv
deltagelse: Undervisning: At lære
noget konkret uden at blive dybt
involveret gennem en aktivitet.

yy Deltagerne er opslugte af oplevelsen med passiv deltagelse: Æstetik:
At være til stede og mærke fx
dufte, lyde, stemninger.
yy Deltagerne er opslugte af oplevelsen med aktiv deltagelse: Eskapisme: At gøre noget fysisk aktivt.
En god oplevelse kan med fordel indeholde alle fire elementer.

DEN SANSELIGE OPLEVELSE
Pine & Gilmore mener, at inden man kan
tale om en sanselig oplevelse, der inddrager og engagerer kunden, er det vigtigt, at
virksomheden indfrier kundens forventninger til produktet. Dernæst skal virksomheden gøre sig klart, hvordan produktet adskiller sig fra andre produkter,
og først derefter kan et sanseligt element
inddrages.
Den sanselige oplevelse
3. Skabe sanseoplevelse

2. Gøre sig klart,
hvordan produktet differentierer sig

1. Indfri kundens
forventninger til produktet

Figur 5
Den sanselige oplevelse
Kilde: Pine & Gilmore Oplevelsesøkonomien (2009)
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Flow-teorien
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Figur 6
Flow-teorien
Kilde: Mihaly Csikszentmihalyi Flow.
Optimaloplevelsens psykologi (2005)
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forskelligt alt efter deres tidligere er-faringer og lignende oplevelser. Netop livserfaringen er det, der giver oplevelser mening og er med til at udvikle den enkeltes
identitet. For nogle kan den samme oplevelse derfor være stressfuld, for andre
kedelig og for andre igen kan den skabe
en tilstand af flow.

aktivitet havde de prøvet før.
I klatreparken er det derfor væsentligt,
at man får italesat de forskellige muligheder, der er i deres park før brugenes besøg. Fx at der er klatrebaner
i alle højder, fra 30 centimeters højde
til 15 meters højde. På den måde er
det muligt at tilpasse niveauet til den
enkelte.
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Tænk også på betydningen af flere online-services som Tripadvisor.com og anmeldelser på hjemmesider som Hotels.
com, Booking.com og Trustpilot.com.
For restauranter har en god anmeldelse
i et madmagasin eller en avis altid været
lig med stigende efterspørgsel. Nu har
en hær af madbloggere og hjemmesider
gjort paletten større og mere ugennemsigtig, men også givet spisesteder langt
flere eksponeringsmuligheder. Trustpilot.
com har også på få år fået stor betydning
for mange brancher. Sitet giver kunder
mulighed for at skrive anmeldelser og
rangere virksomheder på en skala i forhold til købsoplevelser. Disse nye plat-

Det kræver tid og ressourcer (internt eller
eksternt), hvis der skal opnås maksimalt
udbytte af kontakten med såvel nuværende som potentielle kunder. Og det udfordrer netop den traditionelle tankegang,
hvor promotion var lig med reklame.
PR (public relations) er virksomhedens
indsats overfor eksempelvis medier, i forhold til at sikre positiv omtale af virksomheden. PR er også blevet et værktøj for
små og mellemstore virksomheder pga.
nemmere adgang til medierne via internettet. PR bliver ofte omtalt som „gratis“
reklame, men det er ikke tilfældet. God
PR kræver gode historier, hårdt arbejde

Figur 1
Screenshot fra Booking.com
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tivitet. Hvis man er et sted med høj kreativitet, bliver oplevelsen mere autentisk
og mindeværdig, og kunden vil simpelthen huske oplevelsen længere og få lyst
til at fortælle om den til andre. Fx bærer medarbejderne hos restaurantkæden
Sticks´n Sushi emblemer med Min mor er
en sild og Min far er en torsk. Dette giver
en oplevelse af at være et levende sted,
hvor der tænkes anderledes. Kreativiteten
kan fx også bestå i, at kunden på en eller
anden måde inddrages i, hvad der sker.
AFSLUTNING OG OPFØLGNING

Et hvert køb sluttes af med en afslutning
og en evt. opfølgning. På en restaurant
vil afslutningen typisk være betaling og
farvel. I afslutningen er det optimalt, hvis
alle tingene går op i en højere enhed, hvor
kunden får noget uforglemmeligt med

Bemærk, at samtlige forhold i oplevelsen
enten vedrører selve produktet (kerneydelsen), som er maden og vinen, eller
måden, produktet leveres på (service,
kreativitet, integritet, følelsesmæssig kontakt). Begge dele udgør en væsentlig del
af oplevelsen, hvor måden, vi leverer produktet på, meget ofte udgør langt den
største del.
Hver eneste kontakt, som en kunde har
med organisationen, er et potentielt kundekontaktpunkt, som påvirker kundens
bedømmelse (eller en række af bedømmelser) af virksomheden. Disse bedømmelser kan være positive, neutrale eller
negative og munder for kundens vedkommende ud i en endelig beslutning om
at købe, genkøbe eller ikke købe.

Figur 2
På Sticks ´n Sushi bærer medarbejderne emblemer med:
„Min mor er en sild“, og „Min far er en torsk“
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ekstraordinær grundet tjenerens faglige og personlige dygtighed.
8. Andre scenarier.
Kun det første scenarie er tegn på, at der
er tale om en oplevelsesvirksomhed, som
arbejder kontinuerligt for at skabe en
sammenhæng i kundeoplevelsen.
I det følgende vil vi arbejde med en model,
der viser, hvordan kunderne reagerer på
deres oplevelse med produktet/ydelsen.

DE FIRE ZONER I
KUNDEPÅVIRKNING
Modellen inddeler kunderne i fire zoner:
yy Anbefalingszonen, hvor kunden har haft
en ekstraordinær oplevelse og er villig til
at anbefale virksomheden til andre.
yy Normalzonen, hvor kunder er tilfreds, men ikke begejstret.
yy Tolerancezonen, hvor kunden er utilfreds, men ikke klager.
yy Afvisningszonen, hvor kunden er så
utilfreds, at han/hun vælger en anden
virksomhed.
Kundepåvirkning
De ﬁre zoner i kundepåvirkning

Konstant
Enestående
God

Anbefalingszone

ANBEFALINGSZONE

I denne zone er der efter kundens opfattelse en konstant fortrinlig service. Faktisk er den så god, at kunden er villig til at
anbefale den til familie, venner, naboer
og kolleger. Påvirkningen er konstant høj
og konstant positiv.
I anbefalingszonen er der en meget stor
mængde følelsesmæssig værdi forbundet
med oplevelsen eller det produkt, kunden
har købt.
Det karakteriserer virksomheder med loyale kunder, at kundemedarbejderne altid gør sig særligt umage med at gøre en
ekstra indsats for at tilfredsstille kunderne.
NORMALZONE

I normalzonen bliver servicen taget for
givet og knap nok bemærket. Indtrykket,
der bliver skabt, er minimalt, men dog
ikke dårligt. Servicen er OK, men ikke
enestående. De fleste steder falder hovedparten af kundernes serviceoplevelser
inden for dette område. Påvirkningsniveauet her er minimalt med en tendens
til det positive. I normalitetszonen bliver
kunden påvirket af en forholdsvis begrænset mængde følelsesmæssig energi.
Kunden oplever en nøgtern service, der
er effektiv, men mangler følelsesmæssig
varme.
TOLERANCEZONE

Acceptabelt god

84

Normalzone

Acceptabelt dårlig

Tolerancezone

Frygtelig dårlig

Afvisningszone

Tolerancezonen er farezonen. Her tolererer kunden servicen, selv om den er dårlig. I denne zone affinder kunden sig med
organisationen, enten fordi der ikke er
andre muligheder, eller fordi de så brændende ønsker produktet, at de er villige til
at udholde den dårlige service.

Figur 3
De fire zoner af kundepåvirkning
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andre steder skal bestilles og betales
i baren. Mange cafeer er i store træk
ens. Det eneste, der reelt adskiller cafeerne, er oplevelser. Oplevelser med
personalet og med andre kunder.

ikke udvikle ydelser eller produkter, der er
lette at kopiere.

FORUDSÆTNINGER
FOR DIFFERENTIERING

Økonomisk overkommeligt
Hvis du kan tænke fuldstændigt „ud af
boksen“, kan du hurtigt få virksomheden
til at adskille sig fra konkurrenter. Tricket
er dog kun at tænke „til kanten af boksen“, så ens virksomhed også kan leve op
til differentieringen.

Fire krav skal være opfyldt, når man ønsker at differentiere sig fra sine konkurrenter:

Alle fire krav skal være opfyldt for, at der
er tale om differentiering.

Relevant for kunden
Det skal ikke kun være relevant for virksomheden, det er hos kunden relevansen
skal være til stede. Kunden skal have behov for eller lyst til produktet.
Realiserbar
Ideen skal kunne føres ud i livet. Mange
idéer lyder gode (og sjove) på et whiteboard i et mødelokale, men de skal
fungere i virkeligheden. Også når der er
travlt, eller når den yngste medarbejder
er alene på arbejde.
Svært at efterligne
Differentieringen skal være svær for konkurrenterne at kopiere, hvilket ofte er det
vanskeligste krav. Tænk på gratis synstests hos optikere. Det er svært at opnå
differentiering, hvis alle konkurrenterne
også har udstyr og uddannelsen til at lave
disse tests. Hvis en optiker i byen får bare
lidt succes med gratis synstest, følger de
andre hurtigt efter, og ingen optikere kan
herefter tage penge for en synstest. Det
samme gælder „solgt eller gratis“ hos
ejendomsmæglere såvel som mange andre koncepter. Virksomheden bør derfor

I det følgende vil vi præsentere en anden
model, der opstiller retningslinjer for,
hvordan en virksomhed kan differentiere
sig; nemlig EFU-modellen.

EFU-MODELLEN
EFU-modellen er en model til at arbejde
med differentiering. EFU står for Egenskaber, Fordele og Udbytte.
EFU-modellen
Egenskaber

EFU-modellen
Fordele

Udbytte

Figur 4
EFU-modellen: Egenskaber, Fordele og Udbytte
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Differentieringsmodel
Område

Egenskaber

Fordele

Udbytte

Produkt

Design

Ser flot ud

Kunden bliver sej

Tilbehør

Mange muligheder

Kunden er omstillingsparat

Holdbarhed

God investering på sigt

Kunden er typen, der tænker

Rådgivning

Kunden får mere ud af produktet

Kunden fremstår ”klog”

Implementeringshjælp

Kunden slipper for arbejdet

Kunden kan bruge sin tid på

Levering

Kunden skal ikke leje en trailer

noget andet

Image/

Prestige (dyrt)

Kunden får noget lækkert

Kunden fremstår succesful

Brand

Billigt

Kunden sparer penge

Kunden kan købe noget andet

Miljø

Måske et mere ”rent” produkt

Kunden tager ansvar for verden

langsigtet
Service

Kunden kan ligge på sofaen

Figur 5
Differentieringsmodel
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for penge og sidenhen frustrationer. Måske kan man blive nødt til at købe data
om kunderne for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Hvis man arbejder i en
virksomhed med få ressourcer, kan man
gøre meget selv. Tal fx med kunderne.
Det kan lyde banalt, men alt for få danske ledere bruger tid på at tale med deres
kunder. Spørg til kundernes oplevelse af
virksomheden og forstå deres verden. At
kende kundernes behov er guld værd.
Husk desuden at involvere frontline-personalet, hvis du selv er leder. De møder
kunderne hver dag, og de kan bidrage
med en opdateret viden om, hvad der
optager dem, hvad enten den ansatte
står bag baren eller modtager opkald i
kundeservice. Brug også det feedback,
du løbende får fra kunderne. Klager er
en guldgrube af information, og det er

desuden analysemetoden Net Promotor
System, der indsamler feedback fra alle
kunder, uanset om de er meget utilfredse
eller meget tilfredse, hvilket ofte vil være
udgangspunktet for en anmeldelse på de
sociale medier.

Figur 6
Sociale medier
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Differentieringsmodel
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Kunden tager ansvar for verden

langsigtet
Service

Kunden kan ligge på sofaen

Figur 5
Differentieringsmodel

Denne fase kan være dyr og kedelig. Men
den er vigtig og kan spare virksomheden
for penge og sidenhen frustrationer. Måske kan man blive nødt til at købe data
om kunderne for at kunne træffe de rigtige beslutninger. Hvis man arbejder i en
virksomhed med få ressourcer an man
gøre meget selv. Tal fx med kunderne.
Det kan lyde banalt, men alt for få danske ledere bruger tid på at tale med deres
kunder. Spørg til kundernes oplevelse af
virksomheden og forstå deres verden. At
kende kundernes behov er guld værd.

feedback fra online-portaler (hotels.com,
trustpilot.dk, tripadvisor.com mfl.) og
sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram m.fl.) også. I kapitel 5 beskriver vi
desuden analysemetoden Net Promotor
System, der indsamler feedback fra alle
kunder, uanset om de er meget utilfredse
eller meget tilfredse, hvilket ofte vil være

Husk desuden at involvere frontline-personalet, hvis du selv er leder. De møder
kunderne hver dag, og de kan bidrage
med en opdateret viden om, hvad der
optager dem, hvad enten den ansatte
står bag baren eller modtager opkald i
kundeservice. Brug også det feedback,
du løbende får fra kunderne. Klager er
en guldgrube af information, og det er

Figur 6
Sociale medier
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Figur 7
Det klassisk positioneringskort

Positioneringskort
Pris, høj
Danske Bank
Nordea

Merkur

Sydbank
Jyske Bank

Kvalitet,
lav

Kvalitet,
høj

Lån & Spar

Nordjyske Bank

Pris, lav
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Positioneringskort med selvvalgte akser
Moderne
Lån & Spar

Jyske Bank

Merkur

Lille

Stor

Sydbank

Nordjyske Bank

Traditionel

Nordea

Danske Bank

Figur 8
Positioneringskort med selvvalgte akser

Positionen for den enkelte virksomhed
(eksempelvis bankerne) kan man altid
diskutere. Det handler om at finde en

position, som flytter virksomheden væk
fra konkurrenterne. Ofte vil man opdage, at pris og kvalitet faktisk ikke flytter
virksomheden væk fra konkurrenterne,
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Når man kender kundernes behov og
virksomhedens differentierende parametre, kan man arbejde med selve positioneringen.

Det klassiske positioneringskort er baseret på pris og kvalitet på hver sin akse.
Figur 7
Det klassisk positioneringskort
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Figur 8
Positioneringskort med selvvalgte akser
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hvilket betyder, at man endnu ikke har
fundet virksomhedens position. Derfor
foreslår vi, at man tager fat i nogle andre
parametre, når man vil positionere sig.
Prøv at tage fat i nogle af virksomhedens
egenskaber fra differentieringsafsnittet
(design, rådgivning, levering osv.)
Hvis vi forestiller os, at vi arbejder for Jyske Bank, så kunne „moderne“ og „stor“
måske godt give banken en position. Jyske Bank har, som nævnt, bl.a. brugt physical evidence til at adskille sig fra konkurrenterne. Hermed kan den sige, at den er
den moderne bank. Den kan også sige, at
denne er en af de store banker (Danske

små banker ikke kan tilbyde. Den kan tilbyde store lån, hvilket også vil være umuligt for en mindre bank osv.
Hvis Jyske Bank mener, at der er kunder
nok, der efterspørger den store moderne
bank, er det en god position for dem at
tage. Hermed adskiller den sig fra de store konkurrenter med „moderne“ og fra
de små med „stor“.
Det er forskelligt, hvilken position der giver forretningsmæssig mening for en given
virksomhed. Men én ting er sikkert. Der er
ofte sammenhæng mellem en god position
på et marked og en virksomheds succes.
Figur 9
Spidergram

Spidergram
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8
6
Beliggenhed

Service
4
2
Hotel A
Hotel B

0

Pris

Konferencefaciliteter

Miljø
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Servicekæden
Støtteaktiviteter

Virksomhedens infrastruktur
Menneskelige ressourcer
Teknologiudvikling
Indkøb
Produktudvikling
Udvikling af
nye produkter,
koncepter,
mm.

Markedsføring
Produkt
Pris
Place
Promotion
Personale
Processer
Physical
Evidence

Up Stream

Salg
kundekontakt, CRM,
mm.

“Produktion” af
service og implementering
Levering af ydelsen.
Kunden deltager i
processen.

Fortjeneste

Primæreaktiviteter

Down Stream

Figur 10
Servicekæden opdelt i støtteaktiviteter og
primære aktiviteter
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PRODUKTUDVIKLING

SERVICE OG IMPLEMENTERING

Når man arbejder med service, er løbende udvikling af nye produkter, ydelser,
koncepter m.m., helt afgørende.

Levering af selve ydelsen (produktet i servicevirksomheden) er unik i den forstand,
at kunden ofte deltager i processen. Det
hele er „live“, hvad enten det er et teater,
en restaurant eller en butik. Vi har kunden foran os, i telefonen eller på chatten,
og vi skal levere lige nu.

MARKEDSFØRING

Markedsføring af serviceprodukter er
krævende. Her skal vi hele vejen rundt
(samtlige syv P’er fra tidligere afsnit).
SALG

Uden salg ingen omsætning og dermed
ingen virksomhed. Derfor skal salg naturligvis have konstant fokus. Under salget ligger hele kundekontakten. Helt fra
første kontakt til opfølgning, gensalg og
lignende. CRM-værktøjer (Customer Relation Management), hvor man lagrer
sin viden om kunderne, bør overvejes,
hvis virksomheden har en vis størrelse.
Knowledge-tapping er et eksempel på en
CRM-strategi.

STØTTEAKTIVITETER
Virksomhedens støttefunktioner hjælper
virksomhedens primærfunktioner. Skellet
mellem primær- og støttefunktioner kan
være svær at håndtere i praksis, så brug
begrebet som en metodisk tilgang i stedet for en praktisk opdeling.
VIRKSOMHEDENS INFRASTRUKTUR

Virksomhedens infrastruktur omfatter ledelse, planlægning, strategi, kvalitetsstyring, finansiering, økonomistyring m.m.
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MENNESKELIGE RESSOURCER

Aktiviteter vedrørende rekruttering, uddannelse, motivation og aflønning af
såvel medarbejdere som ledelsen hører
under menneskelige ressourcer. Medarbejderne er helt afgørende for en servicevirksomheds succes. Derfor indgår disse
som en selvstændig funktion i servicekæden.

I servicekæden er det kun produktudvikling, der er upstream. Markedsføring,
salg samt service og implementering er
downstream. Vigtigheden af forskellen
på up- og downstream-aktiviteter er naturligt større i den oprindelige værdikæde
for produktionsvirksomheder.

KONCEPTUDVIKLING

TEKNOLOGI

Teknologi, der understøtter oplevelser, er
spændende og rummer uendelige muligheder. Servicevirksomheder skal forholde
sig til forskellige teknologiske muligheder
for at skabe, understøtte og forlænge de
oplevelser, virksomheden leverer.

Før en virksomhed bliver kreativ og begynder det konkrete arbejde med at udvikle
og indarbejde oplevelser til kunderne,
bør virksomheden på et mere overordnet
niveau have strategien og konceptet på
plads.

INDKØB

Når en servicevirksomhed arbejder med
konceptudvikling på baggrund af en strategi- og innovationsproces, er SMILK en
god model at tage fat på.

Selvom mange oplevelsesprodukter er
immaterielle, er indkøb stadigvæk relevant for næsten alle servicevirksomheder.
Serviceaftaler, it-indkøb (software og
hardware), forsikringer m.m. er nødvendige at forholde sig til. Herudover kommer fysiske produkter (eksempelvis is til
forlystelsesparken samt øl og sodavand
til campingpladsen). Indkøb skal konstant optimeres.

SMILK-modellen
Servicekoncept

Målgruppe

Kultur

UP- OG DOWN-STREAM

Primæraktiviteterne i servicekæden opdeles (ligesom den oprindelige værdikæde
for produktionsvirksomheder) i up- og
downstream. Upstream er væk fra kunderne og mod „råvarerne“, hvorimod
downstream er mod kunderne. Begreberne kommer fra olieindustrien, hvor upstream var op ad floden mod oliekilderne,
og downstream var ned ad floden til byerne og kunderne.

Leverance

Image

Figur 11
SMILK-modellen
Kilde: Richard Normann, Service Management (1991)
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S = SERVICEKONCEPT
Servicekonceptet er første element i
SMILK. Kerneydelse er grundlaget for
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kun være almindelig kunde. Forventninger stiger i takt med, at kunden bevæger
sig op ad stigen.
Virkelig gode oplevelser kan få førstegangskøbere højt op på stigen, men ofte
kræver det flere gode oplevelser, før kun
der er villige til at anbefale produkter og
services til andre (ambassadører). Kunderne skal lige bekræftes i den gode oplevelse et par gange.

FEM TRIN PÅ LOYALITETSTRAPPEN
1.
2.
3.
4.
5.

1. POTENTIEL KUNDE
Som ordet siger, er det en kunde, der er
potentiel fremtidig kunde for virksomheden. Kunden har ikke noget forhold til
virksomheden på nuværende tidspunkt.
Langt de fleste virksomheder har mange
potentielle kunder, og det er fristende at
bruge alle ressourcer på at overbevise disse om at blive kunder. Det er jo lig med
omsætning, som de fleste virksomheder
higer efter.
2. KUNDE

Almindelige kunder er dem, virksomheder har flest af. Helt almindelige kunder,
der køber virksomhedens produkter uden
nogen form for særlig tilknytningsforhold
til virksomheden. De er ikke specielt loyale og bruger ikke deres fritid på at anbefale virksomheden til venner, kollegaer
og familie.

Potentiel kunde.
Kunde.
Loyal kunde.
Ambassadør.
Evangelist.

Mange virksomheder har en drøm om,
Figur 12
Loyalitetstrappen

Loyalitetstrappen
Evangelist

Loyalitet

Ambassadør

Loyal
kunde
Kunde

Potentiel
kunde
Indtjening
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

106

Oplevelsesledelse Book.indb 106

02-10-2014 11:32:54

Skab oplevelser

Kerneydelse

Kerneydelse

Måder, vi leverer ydelsen på
+
Kundens oplevelse aff kreativitet,
følsesmæssig kontakt og integritet
=
Kundens samlede oplevelse
Figur 1
Kerneydelse
Kilde: Udviklet på baggrund af Maja Loua Haslebo og
Danielle Bjerre Lyndgaard, Anerkendende ledelse - skab
mod, engagement og bedre resultater (2007)
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De personer, der arbejder i konceptet,
skal sikre, at der leveres en nærhed og
autenticitet, så oplevelsen „lever“ og ikke
bare opleves som en kulisse med statister.
Alle tre elementer giver kunden mulighed
for at skabe sin egen oplevelse. Produktet
bliver katalysator for kundens oplevelse,
men det er menneskene, der som formidlere af produktet er med til at skabe
den fuldendte oplevelse. Det er kunden,
der sanser, nyder, føler, erkender, skaber
mening og mindes. Det kræver rent ledelsesmæssigt et fokus på, at den enkelte
medarbejder agerer på sin egen måde
i forhold til konceptet og har det overskud, der kræves i mødet med kunden.
De fleste mennesker har heldigvis prøvet
at have en ekstraordinær positiv kundeoplevelse.
Hvad indeholder en sådan ekstraordinær
positiv kundeoplevelse? Det er der ikke
et entydigt svar på, fordi det afhænger

af den enkelte. Dét, der for en kunde er
en ekstraordinær oplevelse, kan for en
anden være en almindelig eller sågar ligegyldig oplevelse. Derfor er lige netop
ledelsen et vigtigt element. Det er den,
der skal sætte rammerne for, at personalet kan skabe en ekstraordinær oplevelse
for hver kunde og sikre den nødvendige
motivation herfor.
De teorier og redskaber, vi har valgt at
beskrive, er et uddrag af de mange ledelsesteorier og værktøjer, som vi har erfaring for har den største relevans for ledere, der driver oplevelsesvirksomheder,
eller som ønsker at ændre deres organisation fra serviceledelse til oplevelsesledelse.
Dette kapitel indeholder følgende emner:
yy Fra servicemanagement til oplevelsesledelse.
yy Vilkår for oplevelsesledelse.
yy Værdiledelse.
yy Organisationskultur.
yy Teamopbygning.
yy Den individuelle adfærd.
yy Udvikling i teams.
yy Følelsesmæssig relationsskabelse.

FRA SERVICEMANAGEMENT
TIL OPLEVELSESLEDELSE
Servicemanagement er oprindeligt en definition på serviceledelse og på en teori,
der er udviklet omkring ledelse af service.
Begrebet servicemanagement har de senere år bevæget sig i en retning, hvor det
i stigende grad dækker over, hvor der, via
it-supportsystemer, kan sikres en stabil
og økonomisk rentabel serviceleverance.
Optimering af driften ved at lade it-
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den er „pakket“ ind, dvs. hvilke stemninger, følelser og andre sanser der kan
påvirkes af at købe en menu eller en kop
kaffe på cafeen. Endelig afdækker nedenstående model af den amerikanske markedsføringsprofessor Philip Kotler, hvordan vi kan opnå en værdiskabelse, også
efter vi har forladt cafeen.
Vi bruger figur 2 til at illustrere, hvordan
en virksomhed kan bevæge sig fra servicemanagement til oplevelsesledelse. Figuren opdeler et produkt i tre forskellige
niveauer. Kerneydelsen, selve produktet
og det argumenterede produkt.
Kerneydelsen henviser til de primære fordele, som kunden får ved at forbruge produktet. På et hotel er det overnatningen.
Selve produktet dækker over de produktegenskaber, produktet har ud over kerne-

Argumentet produkt dækker over de værdiskabende dimensioner i bestemte tjenester, fx service og personale. Kunden
forventer at få kerneydelsen og selve produktet. Det er, når virksomheden leverer
det ekstra som er i den yderste ring, at
kunder får en oplevelse.
En beslutning om at bevæge sin virksomhed fra service til oplevelsesvirksomhed
handler således om fortsat at levere en
kerneserviceydelse (inderste cirkel), men
at løfte denne et niveau højere i forhold
til involvering og relationsskabelse af
kunden (yderste cirkel).
I næste afsnit præsenterer vi modeller
og værktøjer, der med fordel kan anvendes, når en moderne oplevelsesvirksomhed skal ledes. Indledningsvist beskrives,
hvem oplevelseslederen ofte er, og hvordan ledelsesrollen opstår og udvikles.

Figur 2
Elementer, der udgør et produkt
Kilde: Phillip Kotler, Principles of Marketing (2008)

Elementer, der udgør et produkt
Kerneydelsen
Installering
Personale

Aktuelt produkt

Emballage
Supplerende produkt

Kvalitet
Garanti

Primær
fordel

Design
Service

Brand navn
Funktioner

Eftersalg

Levering og kredit
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Egenskaber ved den gode leder
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Kreativ / innovativ
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God strateg med hjertet på
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Videbegærlig

rette sted
y
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Figur 3
Egenskaber ved den gode leder
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Sammenhængen
Der eksisterer en stor
sammenhæng mellem:
Lederens holdninger og affærd
Medarbejdernes handlinger
og adfærd

Figur 4
Sammenhængen mellem lederens holdning og adfærd og
medarbejdernes adfærd og handling

En leder skal være med til at skabe udvikling i virksomheden. Denne udvikling
foregår på tre forskellige ledelsesniveauer
i organisationen. Det drejer sig om det
strategiske, taktiske og operationelle niveau. På næste side ses en definition af
de tre ledelsesniveauer:
Afhængigt af hvilket ledelsesansvar man
har, vil man komme i berøring med alle
tre ledelsesniveauer i forskelligt omfang. Det er naturligt, da der er forskel
på, om man er ansat som fx teamleder,
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LEDERENS OPGAVER
I ORGANISATIONEN
En leder skal være med til at skabe udvikling i virksomheden. Denne udvikling
foregår på tre forskellige ledelsesniveauer
i organisationen. Det drejer sig om det
strategiske, taktiske og operationelle niveau. På næste side ses en definition af
de tre ledelsesniveauer:
Afhængigt af hvilket ledelsesansvar man
har, vil man komme i berøring med alle
tre ledelsesniveauer i forskelligt omfang. Det er naturligt, da der er forskel
på, om man er ansat som fx teamleder,

124

Oplevelsesledelse Book.indb 124

02-10-2014 11:33:04

mellemleder eller som administrerende
direktør.
I forhold til de tre ledelsesniveauer skal
en leder være opmærksom på:
yy At der er sammenhæng mellem
niveauerne. En ny strategi skal derfor
kommunikeres tydeligt til det operationelle niveau.
yy At man som leder nogle gange vil
opleve, på et personligt niveau, ikke
at kunne stå inde for de strategiske/
taktiske beslutninger, der træffes,
men at man i sin kommunikation
med medarbejdere er nødt til at være
tro mod den trufne beslutning. Har
lederen brug for at kæmpe imod
beslutningen, foregår det i det rette
forum, det vil sige i ledergruppen.
yy Hvad – hvordan – hvornår og hvorfor der kommunikeres ledelsesmæssigt fra de forskellige niveauer.
yy At opgaver, som ligger på de strategiske og taktiske niveauer, er mere
komplicerede og tager længere tid

yy At lederen ikke behøver at være fagligt velfunderet for at udøve lederskab på de strategiske og taktiske
niveauer. Se ovenfor i oversigten med
den gode leder. Her er kun ét fagligt
udsagn (fagligt kompetent) under
den gode leders egenskaber, hvor
samtlige af de øvrige udsagn handler
om menneskelige egenskaber.
yy At opgaver og beslutninger, som
træffes på det strategiske og taktiske
niveau har en lang tidshorisont og er
forbundet med stor usikkerhed. Man
ved med andre ord ikke nøjagtigt,
hvad resultatet bliver af de beslutninger, der træffes på strategisk niveau.
Det er ligesom at være kaptajn på et
skib og udstikke kursen. Det kræver
mange små kursjusteringer over tid
at nå i mål.
yy At lederen er nødt til at tage styringen i forhold til sine medarbejdere.
Både fordi lederen er ansat til det,
men i ligeså høj grad fordi lederen er
den, som har den nødvendige viden
om de beslutninger, der kan føre
Figur 5
Beslutningstyper for de tre ledelsesniveauer
Kilde: Hans Jørgen Skriver mfl. Ledelse i praksis (2004)

Egenskaber ved den gode leder
Beslutningstyper
Ledelsesniveau

Tidshorisont

Kompleksitet

Usikkerhed

Specialviden

Strategisk niveau
(Topledelse)

Langt sigt

Stor

Stor

Lille

Taktisk niveau
(Mellemledelse)

Mellemlangt sigt

Middel

Middel

Middel

Lille

Lille

Stor

Operationelt niveau Kort sigt
(Driftsledelse)

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Relationer og teamudvikling

Oplevelsesledelse Book.indb 125

125

02-10-2014 11:33:04

Skab oplevelser

Lederen er i kraft af sit lederskab med til
at sætte scenen og uddele roller til sine
medarbejdere. Lederen er med andre ord
både leder af navn og af gavn. Nedenfor
er illustreret, hvorledes den sympatiske
organisation ideelt kan tage sig ud med
kompetente ledere, der styrer virksomheden efter strategien gennem motiverede
ansatte, der leverer den bedst mulige
ydelse til kunderne.

konferencecenteret er på meget venskabelig fod med sine tjenere, og de
er vant til at dele alt i afdelingen. Konferencechefen vælger derimod ikke at
dele informationen med sine medarbejdere, før han ved nøjagtigt, hvem og
hvor mange der skal afskediges. Det er
vigtigt, at al information koordineres
og gives på samme vilkår i hele organisationen, ellers vil det påvirke tilliden.

Eksempelboks

Konferencecenter
Frydenlund
Grundet vigende omsætning bliver

Nu har vi gennemgået lederens rolle i en
oplevelsesvirksomhed. I det føl-gende beskriver vi værdiledelse, den følelsesmæssige relationsskabelse og organisationens

Figur 6
Den sympatiske organisation
Kilde: Thobias Laustsen

Den sympatiske organisation

Organisation

Ledere

Følelsesmæssig
kontakt

Følelsesmæssig
styring

Strategi

Lederens
værktøjskasse

Vision

Kreativitet

Energi

Følelsesmæssig
intelligens

Mission

Ansatte

Kunder
Integritet

Livsholdning

Kommunikationsevner

Værdier og værdiledelse
Organisationens kultur
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Den sympatiske organisation
Kerneværdi

Definition

Eksempel på adfærd

Integritet

At handle på en tillidsskabende

Demonstrér en positiv attitude i forhold til dit job

og en tillidsfuld måde – og at

Accepter ansvaret for resultater (uden at give andre

gøre det, man siger, man vil

skylden)

gøre

Kommuniker ærligt (oprigtigt, løft-hånden)
Respektfuld i forhold til kolleger
Byg teamrelationer baseret på tillid
Demonstrer en positiv attitude i forhold til kunder og
kunder

Profit

Ved at lave profit på en moralsk

Altid sætte kunden i centrum

korrekt måde vil det være til

Holde omkostningerne indenfor budgettet

fordel for både organisationen,

Tilføre nye forretninger

medarbejderne og kunderne

Skabe win-win situationer

Figur 7
Fra værdier til adfærd.
Eksempel på, hvordan man gør værdier specifikke
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skrevet den del af ledelsesopgaven, som
omhandler kunderne og det, der skal til
for, at kunderne bliver ambassadører i
virksomheden. I og med, at kundeoplevelsen er baseret på kundens oplevelse
af en organisation og dermed lederen og
medarbejderne, kan vi konkludere, at det
er det ledelsesmæssige arbejde internt i
organisationen, som skaber resultaterne
eksternt i forhold til kunden. I forlængelse af teorien og metoderne omkring værdiledelse vil vi i det efterfølgende præsentere opbygning og forståelse for skabelse
af en virksomhedskultur.

Når der arbejdes med værdier i en organisation, arbejdes der bevidst eller ubevidst
med det emne af organisationsteorien,
der kaldes organisationskultur. Bevidstheden om organisationskulturen er relevant i mange virksomhedstyper, men er et
særligt fokuspunkt i oplevelsesvirksomheder. Der kan ikke skabes rammer for
de gode autentiske oplevelser udlevet af
medarbejderne i virksomheder, hvor organisationskulturen modarbejder dette.
Begrebet organisationskultur er et abstrakt begreb, og der findes såvel i praksis
som i teorien mange forskellige indfaldsvinkler til arbejdet med kultur og værdier.
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personlighed i oplevelsen. Det gælder
også en „gammeldags“ dørmand på
luksushoteller. Er der en fejlfinderkultur blandt medarbejderne, der gør, at
man er bange for at tilføre sin „rolle“
noget nyt, bliver oplevelsen for kunden
derefter.

Figur 8
På små cafeer oplever medarbejderne
sig ofte som én stor familie
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der er forkert. Der er nogle normer for,
hvordan man handler og tænker, som
læres, når man begynder i virksomheden.
Dette normsæt overføres ofte ubevidst til
den nye medarbejder.
Kulturen kan henholdsvis fremme eller
hæmme udviklingen af oplevelser i virksomheden. Det at „turde“ at levere oplevelser til kunderne, som ikke er konceptualiseret i en sådan grad, at de mister
deres autenticitet, kræver fantasi, mod og
handlekraft hos den enkelte medarbejder.
Eksempelboks

Hollister
Den amerikanske tøjkæde Hollister
har et koncept, hvor en mand, der skal
give illusionen af en surfer i klipklapper
og surftøj står i døren for at byde velkommen. Denne oplevelse kan meget
hurtigt stivne og blive upersonlig, hvis
medarbejderen ikke gives motivation
og mulighed for at indføje sin egen

I nogle virksomheder eller afdelinger er
der et hierarki, fx i et restaurationskøkken hvor køkkenchefen er øverst, og den
yngste kokkeelev er nederst i hierarkiet.
Normerne er med til at få hverdagen til
at glide i virksomheden. Hvis den yngste
kokkeelev har brug for hjælp, spørger han
den lidt ældre kokkeelev, der har en større
viden og erfaring end ham. Det vil blive
anset som forkert i nogle køkkener, hvis
kokkeeleven henvender sig til køkkenchefen, fordi „det gør man bare ikke“. Normer kan både være til gavn og være en
barriere. I et meget hierarkisk køkken vil
kreativitet og udvikling have vanskelige
vilkår, fordi de gode ideer skal gennem
flere mennesker, før de når frem til en beslutningsdygtig kok.
SCHEINS ISBJERG – DEN LAGDELTE
KULTUROPFATTELSE

Den mest kendte repræsentant for den
lagdelte kulturopfattelse er Edgar H.
Schein med modellen, der populært er
blevet kaldt Scheins Isbjerg. Den lagdelte
kultur er betegnelsen for den opfattelse,
hvor kulturen ses som en enhed, der kan
skabes og påvirkes af ledelsen, som på
den måde kan styre og lede organisationen. Schein har siden 1980’erne arbejdet
med at beskrive og analysere kultur ud
fra denne opfattelse:
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Hverken kultur eller ledelse kan ved nærmere undersøgelse forstås isoleret. I virkeligheden kan man postulere, at det
eneste virkeligt vigtige, som ledere gør,
er at skabe og lede kultur, og at lederes
enestående talent er deres evne til at arbejde med og forstå kultur. Ledere skaber
og forandrer kulturer, medens chefer og
managere lever i dem.

Den lagdelte organisationskultur omfatter tre niveauer:
Niveauer i organisationskulturen
Synlige aspekter
- fysisklayout teknologi, logo, synlig
adfærd, skriftlig kommunikation
Værdier
- meninger om rigtigt og forkert
- uformel kommunikation og sprog
Grundlæggende antagelser
- ubevidst syn på mennesker, tid,
omgivelse m.v.

Medarbejdere og ledere, som kender
virksomheden indefra, kan i højere grad
forbinde sig med de værdier, som hersker
i kulturen. Det er derimod ikke sikkert, at
de er i stand til at kunne udpege og forstå
de grundlæggende antagelser, som i høj
grad eksisterer på et ubevidst plan.
Nedenfor gennemgås de tre niveauer i organisationskulturen med afsæt i Schein:
Artefakter
En række synlige aspekter (i teorien omtales disse som artefakter) fortæller
umiddelbart en del om kulturen i en virksomhed: Indretning af lokalerne, medarbejdernes påklædning, den skriftlige
kommunikation mv. Dette er forhold,
som giver en række indtryk til såvel eksterne interessenter som til medarbejdere
i organisationen, men det betyder naturligvis ikke, at alle får det samme indtryk.
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En oplevelsesvirksomhed kan bruge artefakter til at skabe en bestemt oplevelse
for kunderne, men også til at skabe de
bedst mulige rammer for at få en relation
til kunden.

Det er ikke tilfældigt, at de tre niveauer
i kulturen er placeret i et isbjerg i figuren ovenfor. De synlige aspekter kan let
observeres og er samtidig lette at ændre
på, men som bekendt er det kun en tiendedel af et isbjerg, der er synligt over
vandoverfladen. Resten af Isbjerget er
skjult. I overført betydning betyder det,
at eksterne interessenter, fx kunderne,
kun bevidst kan opfatte en tidendedel af,
hvad kulturen i en organisation rummer.

Fx kan en cafe skabe en hjemlig stemning
ved at have medarbejdere, der er uformelt påklædt i hverdagstøj, og have indrettet sig med forskellige brugte møbler
og pyntegenstande. Men virksomheden
er nødt til også at ændre de andre lag
for, at oplevelsen bliver troværdig. Hvis fx
medarbejderne har en forståelse af, at de

Figur 9
Niveauer i organisationskultur - Scheins Isbjerg
Kilde: Edgar Schein Organisationskultur og ledelse (2000)
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Eksempelboks

yy Artefakter.
yy Logo, der signalerer stabilitet.
yy Personalet bærer uniformer, der
signalerer kvalitet.
yy Stilren arkitektur.
yy Høfligt sprog og nyeste teknologi.
Frydenlund ønsker at nuværende og
potentielle kunder opfatter dem som
et konferencecenter med en høj grad
af kvalitet og stabilitet, hvor kunderne
modtager samme høje service og kvalitet, hver gang de besøger Frydenlund.
Logo og uniformer samt den stilrene
arkitektur er med til at underbygge stabiliteten og kvaliteten. Frydenlund bruger artefakterne til at sende et bestemt
budskab og skabe en helhedsoplevelse.
yy
yy
yy
yy
yy

Værdier.
Stabilitet.
Ansvarlighed.
Kvalitet.
Effektivitet.

Figur 10
Organisationsplan for Konferencecenter Frydenlund

Organisationsplan for konferencecenter
Direktør

Salgsafdeling

Reception

Housekeeping

Restaurant

Køkken

Konference-

AV - afdeling (Teknik)
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En væsentlig del af forskellene på den lagdelte og den cirkulære kultur viser sig at
ligge i forståelsen af, at det at dele kan
forstås ud fra to synsvinkler.
yy Dele i fællesskab: Der er tale om en
fælles erfaring om den adfærd og de
værdier, der tæller i organisationen.
yy Dele hver for sig: Der er tale om vores
særskilthed i tolkningen af erfaringer
og værdier. At vi deler det fælles ved
at have hver vores tolkning af det.
Et eksempel på denne tosidighed er et
fælles måltid på en restaurant. Her deler
vi som deltagere de samme retter mad og
nyder dermed det samme måltid, men
på samme tid spiser vi hver især vores
egen portion mad og får hver vores egen
smags- og fælleskabsoplevelse.
At dele betyder dermed i kulturel sammenhæng, at vi deler de samme værdier,
og samtidig er hver vores opfattelse af
kulturen forsk

Der er i forhold til den lagdelte kulturs
enhedsopfattelse tale om et skifte fra kultur som et organisatorisk element, som
alle accepterer og refererer til, til kultur
som måden, hvorpå man kan forklare
forskelle mellem forskellige dele af organisationen, og måden, man selv forholder sig til kulturen på.
En sådan opfattelse af kultur muliggøres
af, at kulturen i højere grad repræsenteres af symboler, der åbner for tolkninger
i de forskellige afdelinger og (u)formelle
grupperinger i organisationen.
Det vil sige, at man her som ledelse i organisationen accepterer, at den enkelte
medarbejder og den enkelte afdeling, har
mulighed for at reflektere over, forstå,
tolke og udleve de symboler, der findes i
kulturen i den pågældende organisation.
Som det fremgår af figuren, er de tre lag
fra Scheins model sat ind i en cirkulær
ramme med
Det
en

Figur 11
Den cirkulære opfattelse af kultur
Kilde: Inspireret af Jørgen Gleerup, Organisationskultur
som læreproces og kommunikation (2006)

Den cirkulære påfattelse af kultur

in
sio

n

dl
an
Re

n
sio

fle
k

H

k
fle

g
in

Re

dl
an

H

g

Symboler

Artefakler

in

R

lin
g

dl
an
H

n

an
d

H

n
io
ks
e
efl

R
sio

efl
ek

g

Grundlæggende
antagelser

Værdier
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Relationer og teamudvikling

Oplevelsesledelse Book.indb 139

139

02-10-2014 11:33:11

Skab oplevelser

OPBYGNING AF
EFFEKTIVE TEAMS
Teamwork indebærer ikke bare, at teamet udretter mere, end de enkelte individer
kunne have gjort på egen hånd. Det skal
også være spændende, tilfredsstillende
og lystfuldt. Den enkleste sammenligning
er et fodboldhold. Hvem som helst af
os, som fik til opgave at opbygge et nyt
landshold, måtte indse, at opgaven omfatter betydeligt mere end at finde landets elleve bedste spillere. Holdet fremgang ville ikke bare afhænge af de enkelte
spilleres dygtighed, men også af, hvor godt
de kunne støtte hinanden og samarbejde.

yy

yy
yy

yy

yy

yy

Figur 12
Et fodboldhold er teamwork
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Et godt fodboldhold er meget mere end
en samling individuelle evner. Det er disse
evner anvendt på en sådan måde, at en
samlet styrke skabes. Det samme gælder
for alle teams. Dets fremgang, dets blotte
eksistens, er afhængig af den måde, de
enkelte individer spiller sammen på.

yy

yy

yy
KENDETEGNEDE FOR
ET EFFEKTIVT TEAM ER:

yy Teamet har den rette balance af evner, erfaring, roller og stræben.
yy Teamet og dets medlemmer udtrykker sig åbent og ærligt. Samtaler om

yy

arbejdet er de samme både på og
uden for jobbet. Der tales åbnet om
fejl, og man bruger dem som et trin
på vejen mod at blive bedre. Svære
situationer undviges ikke, men ses
snarere som værdifulde udfordringer
og muligheder.
Sund konkurrence og modstridende
opfattelser og idéer anvendes konstruktivt.
Medlemmerne er stolte over teamets
fremgang.
Teamet stræber efter at eliminere
usund konkurrence og destruktive
konflikter.
Man har gode relationer til andre
teams og afdelinger. Man værdsætter og respekterer andre gruppers
arbejde.
Teammedlemmernes relationer præges af støtte og tillid. Man hjælper
hinanden efter bedste evne.
Teamets møder er produktive og stimulerende. Alle føler sig delagtige og
engagerede i beslutninger, som tages.
Nye idéer, som hjælper teamet til at
videreudvikles, skabes.
Relationen mellem lederen og teamets øvrige medlemmer er sund. Man
hjælper hinanden med bedre at klare
sin rolle i teamet. Teamet oplever, at
man ledes på en god måde og i den
rigtige retning.
Personlig udvikling vurderes højt, og
man søger hele tiden nye muligheder
for at videreudvikle sig.
Der foreligger en tydelig overenskomst og en klar forståelse for både
teamets mål og for de forskellige
roller, individerne i teamet spiller for
at nå målet.
Ekstern hjælp bydes velkommen
og udnyttes, når den opfylder en
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konstruktiv funktion, for at teamet
bedre skal kunne løse en opgave.
yy Teamet reviderer regelmæssigt og
kontinuerligt sit arbejde. Man gennemgår og sætter spørgsmålstegn
ved, hvor man er på vej hen, hvorfor
man bør gå dertil, og om den vej,
man har valgt, er den rette.
yy Kommunikationen er effektiv. Opad,
nedad, udadtil og internt.

RAMMER

Rammerne er det råderum, som teamet
skal arbejde inden for. Rammerne er ofte
udstukket af nogle ydre faktorer, eksempelvis en leder, projektleder, opdragsgiver osv. Teamet kan også selv sætte rammerne for opgavens løsning. Eksempler
på rammer er: Penge, materialer, medarbejdere i andre teams, et lokale mv.
RETNING

Er teamet i stand til at praktisere ovenstående, er teamet på vej til at blive et
„High Performance Team“ (et højt ydende team). I det følgende afsnit vil vi
gå ind i, hvordan man kan blive et højt
ydende team (Groove Consultants International, 2003).

5xR-MODELLEN
At skabe oplevelser er mere end bare service. Et oplevelsesprodukt kræver noget
særligt af teamet. I en restaurant skal der
eksempelvis arbejdes hurtigt, der er kundekontakt, og maden skal være varm og
frisk, når den kommer på bordet. Medarbejderne i restaurationsbranchen skal således konstant yde en høj performance.
Nøglen til at blive et High Performance
Team er de 5xR. De 5xR står for: Rammer,
Retning, Regler, Roller og Relationer.
5xR
Regler

Rammer
Relationer

Roller

Retning

Figur 13
5xR
Kilde: Thobias Laustsen

Teamet skal have en retning at gå efter,
retningen mod „ledestjernen“, hvilket er
lig med organisationens mission og vision. Hvis der ikke defineres en retning, kan
der opstå frustration i teamet. Retningen
er en motiverende faktor for teamet, og
det er vigtigt, at alle teammedlemmer
er bekendt med retningen. Er dette ikke
tilfældet, kan der være en risiko for, at
teamet splittes (konflikter) og dermed
ikke når sit mål. Vær opmærksom på, at
teamets retning/mål kan være et delmål i
forhold til organisationens samlede mål
og strategi, men skal naturligvis hænge
nøje sammen med den overordnede ledestjerne, virksomhedens vision.
I en restaurant er målet at give kunderne
en god oplevelse, herunder god mad og
service. En restaurant består ofte af to
teams, et køkkenteam og et restaurantteam. De to teams er dog nødt til at fungere som ét for at opnå det fælles mål om
at give kunden en god oplevelse.
REGLER

Teamet skal have nogle regler at arbejde
efter. Hvis der ikke aftales spilleregler
imellem teamets medlemmer, skabes der
uro eller tvivl om, hvorvidt teamet kan
løse en given opgave. Uroen eller tvivlen
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ses oftest, som at teammedlemmer går
deres egne veje, melder sig ud af teamet,
ikke overholder aftaler mv. Teamets regler
er en vigtig grundsten for eksistensgrundlaget, som ofte tager udgangspunkt i de
værdier som teamets medlemmer sammenligner sig med. Spillereglerne evalueres og justeres løbende.

yy De forventninger, individet har til sig
selv.
yy De forventninger, andre har til individet.
yy Den opfattelse, individet har af andres forventninger.
yy De forventninger, individet har til
andre.
Vi vil i det næste afsnit arbejde mere med
rollerne i et team.
RELATIONER

Figur 14
Et team skal have nogle regler at arbejde efter
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Vær opmærksom på, at teamets regler har
størst effekt, såfremt organisationens værdier gøres sammenhængende med teamets
hverdag, arbejdsopgaver osv. Det vil sige,
at organisationens værdier udleves i forhold til den kontekst, teamet befinder sig i.
ROLLER

Roller er summen af de normer og forventninger, der knytter sig til en bestemt
opgave eller position. Man kan tale om
de formelle roller stort set lig dem, der
gælder i ens job- eller står i stillingsbeskrivelsen: Hvad man skal kunne som kok eller sælger for et konferencecenter. Mere
luftige og problematiske er de uformelle
roller, vi antager eller tildeles fx i et teamarbejde. Jo mere de på forhånd er defineret, jo bedre fungerer de:

Vi har talt om relationer til kunder og relationer til kollegaer. Relationerne er det
klister, som får mennesker til at holde
sammen. Ofte taler man om en teamkultur, elementer som ofte ikke er nedskrevet, men i stedet er nogle normer,
som teamet har påtaget sig. Vi kender
alle sammen situationer fra sportens verden eller arbejdsgrupper, hvor man som
tilskuer oplever en helt speciel energi i
teamet, som ikke kan overføres til andre.
Eksempelboks

Restaurant Tivoli
En eksklusiv restaurant i Tivoli havde
igennem en årrække haft en restaurantchef ansat. Vedkommendes opgave var
primært at opvarte kunderne, da opgaver som vagtplanering, varebestilling
mv. var uddelegeret til tjenerne. Denne
restaurantchef havde en særlig evne
til altid at identificere kundens behov.
Han kom med en pude, hvis en kunde
sad og vred sig i stolen, løb straks til
blomsterhandleren efter roser, hvis han
overhørte at en kunde havde fødselsdag
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i en beskrivelse af arketyperne, der opstiller en adfærd, hvis medarbejdere rent
hypotetisk kun repræsenterede den ene
rolle. Beskrivelsen har til formål at lære
de fire arketyper at kende fra hinanden,
fordi de på den måde fremstår meget tydeligt og dermed også ekstremt fortegnet. I virkeligheden sker det meget sjældent, at vi møder mennesker, der er en
helt „ren“ arketype.
De fire forskellige roller er lige så brugbare til at forstå en leder som et team.
Vi kan med andre ord bruge Ichak Adizes
i forhold til egen personlig udvikling/belysning af stærke sider og udviklingspunkter, og vi kan bruge rollerne i forhold til
dannelse og udvikling af teams.

I figuren er nævnt nogle af de tankemønstre og adfærd, som den typiske lederrolle/teamrolle har. De fleste mennesker
er „sammensatte personligheder“, og vil
derfor kunne kende elementer fra flere af
rollerne.

Kendskab til forskellige adfærdstyper kan
også bruges i relationsopbygning til kunden.

P – PRODUCENTROLLEN
P-rollen i ledelse/teams kræver handlekraft for at få arbejdet gjort her og nu,

Figur 15
Tankemønstre/adfærd
Kilde: Udviklet på baggrund af Adizes fire adfærdsroller

Tankemønstre/ Adfærd
Producenten
Direkte
Resultater
Effektivitet
Energisk
Utålmodig
Kvantitet
Går foran – alene
”Tromler”
Ikke langtidsplanlægning
Administrator
Logisk
Analytisk
Systematisk
Regler
Orden
Rammer
Gentagelser
Selvdisciplin
Detaljeorienteret
Hader forandringer

Entrepreneuren
Kreativ
Eventyrlysten
Visioner
Ser/ oplever helheden
Mange bolde i luften
Kan godt lide kaos
Langsigtet
Udadvendt
Integratoren
Medmenneskelig
Følelsesbetonet
Hjælpsom
Fællesskab
Fælles indsats
Tolerant
Enighed
Loyal/ arbejdsom

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

150

Oplevelsesledelse Book.indb 150

02-10-2014 11:33:16

arbejds- og produktionsproces, kærlighed til de produkter eller ydelser, organisationen eller afdelingen leverer. Har

ingen handlekraft, kan man vanskeligt
fungere som leder.

Figur 16
Adizes leder- og teamroller

Adizes leder- og teamroller
“Svære – situationer”

“Tilfredsstillende – situationer”

Integrator

y

Leder, som ikke bryder sig om følelser

y

Når man opnår kontakt

y

Manglende tillid til gruppen

y

Når ærlighed bliver tilskyndet

y
y

Uløste konflikter
Manglende hensynstagen til personer,
som bliver påvirket af afgørelser taget af
gruppen

y

Når interesser bliver lokket frem

y

Når der sættes tid til at diskutere følelser

y

Når lederen/ gruppen inviterer til
konsensus

Administrator
Producent
Entrepreneur

y

Møder, som ingen personlig relevans har

y

Ingen agenda

y

y

Leder, som ikke har forståelse for det totale
billede

Når emnerne, opgaverne og problemerne
er klart definerede

y

Når informationen er baseret på fakta

y

Ingen tid til forberedelse

y

y

For lidt tid anvendt til at definere problemet

Når der gives tilstrækkelig varsel og
forberedelsestid

y

Ingen klarhed opnås som mødet skider
frem

y

Når fordele og ulempper bliver vejet

y

Når gruppen fokuserer på opgaven

y

Ikke tilstrækkelig information til problemløsning/ beslutningstagen

y

Når der er et objektivt perspektiv, med
andre ord – en solid struktur

y

Mangel på fokus og afsporing til andre
mindre sager

y

Når miljøet er produktivt og

y

Følelsesudbrud

y

y

Det drejer sig om personligheder – ikke
sager

Når almindelig sund fornuft bliver
brugt og påskønnet

y

Når ideer bliver brugt

y

Manglende hensynstagen til praktiske
realiteter

y

Når beslutninger og værdier er
sammenfaldende

y

Lederen konkluderer ikke

y

Når konklusioner tages

y

Lidt fleksibilitet i forhold til sager og tidsskemaer

y

Når der er en fleksibel agenda

y

y

Prøvende, forsigtige personer

Når deltagerne ser længere end bare til de
konkrete mål

y

Når stærke interaktioner ikke er ønsket

y

Når der genereres energi

y

Lange monologer

y

Når afgørelser bliver taget på et intuitivt

y

At lade som om man har en diskussion, når
beslutningen allerede er taget på forhånd

y

problemløsende

grundlag
Når der tilskyndes til diskussion om
afgørelser, som endnu ikke er vedtaget

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

Relationer og teamudvikling

Oplevelsesledelse Book.indb 151

151

02-10-2014 11:33:16

Skab oplevelser

og teammedlemmer, der har deres styrke
andre områder, end en selv. Kun på den
måde kan der dannes teams, som tilsammen kan sikre, at alle fire roller udføres
optimalt.
Fremme af relationer

Retningsangivelse

Team

Performance

Ansporing til resultater

I skemaet på næste side har vi skitseret
forskellige situationer, hvor den enkelte
„rolle“ føler sig henholdsvis godt tilpas,
og hvilke situationer, der kan forekomme
svære eller vanskelige.

De fire roller i teamledelse

DE FIRE ROLLER I TEAMLEDELSE
At håndtere, kommunikere og afdække
teamets 5xR er den første ledelsesmæssige opgave i forhold til teamet. Det handler om at skabe den størst mulige grad
af tillid, åben kommunikation, viden om
retning og organisationens mission og vision, afdække forskellige styrker og svagheder i rollerne i teamet og lede teamet
ud fra et kendt sæt spilleregler, der er baseret på organisationens værdier.
På den måde skaber man en base og en
platform til at imødegå de udfordringer,
der vil være i et team i takt med, at teamet udvikler sig. Disse udviklingsfaser vil vi
beskrive i næste afsnit.
Det næste skridt for en teamleder, er „De
fire roller i teamledelse“. Hvor de 5xR
primært har med dannelsen af teamet
at gøre, er de fire roller i teamledelse en
løbende opgave for teamlederen i løbet
af teamets udviklingsprocesser. Bemærk,
at de fire roller i teamledelse i høj grad
er en udfoldelse af flere af elementerne
i de 5xR.

Kompetenceudvikling
Figur 17
De fire roller i teamledelse
Kilde: Future Factor Media,
De fire roller i teamledelse: Teamlederens guide
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Visualisering af de fire roller i teamledelse
afspejler den dybere struktur i arbejdet
som teamleder. Den lodrette akse, Retningsangivelse og Kompetenceudvikling,
er rettet mod fremtiden. At angive retningen er i bogstavelig forstand den højeste
prioritet for en leder, og dette bør altid
være tilfældet. Udvikling af kompetencer
er en hjælperolle, der skal håndtere de behov, teamet vil få fremover, og de ønsker,
teamet har med hensyn til udviklingen
af deres evner. Den vandrette akse viser
dimensioner, som er vigtige i forhold til
håndteringen af den aktuelle arbejdsstrøm.
„Fremme relationer“ fokuserer på mennesker og opbygger de forbindelser, der kræves for at understøtte skabelse af resultater,
der er mere opgaveorienteret. Udfordringen
består i at engagere sig på en effektiv måde i
hver af disse roller og knytte dem sammen,
så de fremstår som en integreret lederstil.
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Det er kompliceret at skabe oplevelser, og
man kan derfor ikke forvente, at eksempelvis kokke er i stand til at skabe oplevelse
ude i restaurantlokalet, hvis vedkommende
ikke er blevet trænet i, hvad han skal sige og
hvordan han/hun interagerer med kunden.

yy

yy

Kompetencer i et team
Koncept
forståelse
Markedsføring

Kreativitet

yy
Team

Social
kapital

Ledelse

Reflektion

Pædagogik

yy

Figur 18
Kompetencer i et team
Kilde: Asnæs & Vangstrup med inspiration fra bogen
Training Artist for Innovation (2013)
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Der er risiko for, at det ender i en dårlig
oplevelse for både kokken og kunderne,
der kan mærke kokkens utryghed ved situationen.
I figur 18 vises de kompetencer, som er
nødvendige for at kunne skabe oplevelser
i et team:
yy Konceptforståelse handler om, at kunne skabe koncepter, som kunder finder
attraktive. Det er en vigtig egenskab i
et team, konceptet skal knyttes til hele
virksomheden for at sikre helhedsoplevelsen for kunden. Konceptforståelsen

yy

yy

bruges bl.a. når det skal vælges om
nye ideer skal implementeres.
Kreativitet handler om at få ideer
og være god til at skabe noget nyt.
Kreativiteten er knyttet til refleksionen, fordi der kræves refleksion for at
nytænke sine processer.
Social kapital er en egenskab ved hele
teamet. Hvis der er tillid, retfærdighed og samarbejde i teamet, er der
også en høj social kapital. Grupper
med høj social kapital er mere produktive og innovative samtidig med,
at de har en høj trivsel.
Pædagogik er særligt vigtigt i oplevelsesvirksomheder med kundekontakt.
Evnen til at sætte scenen og kreere en
engagerende atmosfære er afgørende
for at få kunderne til at komme igen i
virksomheden og lave gensalg.
Refleksion over rutiner og selvfølgeligheder er en nødvendig egenskab ved hele teamet. Hvis teamet
er i stand til at reflektere, kan der
ske fornyelse og udvikling i måden
opgaverne udføres på, så de udføres
smartere.
Ledelse er nødvendigt for at sikre
overblik over opgaverne og fælles retning i teamet. Uden dette vil teamet
ikke nå sit mål, men vil arbejde i
forskellige retninger med risiko for
konflikter.
Markedsføring vil ikke altid være
nødvendigt i teams, som er en del af
en større virksomhed, hvor der ofte
vil være medarbejdere ansat udelukkende til at varetage denne funktion.
Men i en mindre virksomhed er
markedsføringen en del af teamets
opgave, for at virksomheden kan få
kunder, der vil købe dens produkter.
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Hvis et team mangler kompetencer på et
område, bør de overveje, hvordan man
kan træne disse.

forudsigelige, og at de skyldes nogle problemstillinger, som alle team står over for
i de forskellige faser af deres arbejde.

TEAMETS UDVIKLINGSFASER

Team Performance-modellen, er udviklet
på dette grundlag:

Når teams udvikler sig over tid, vil de med
sikkerhed blive stillet over for forskellige
udfordringer i forbindelse med fx:
yy
yy
yy
yy

Teamdannelsen.
Evaluering af fremskridt.
Måltilpasning.
Kreativ problemløsning.

Modellen viser de tilbagevendende udfordringer, som et team står over for, samt
de indikatorer, der fortæller, om teamet
har haft held med at håndtere dem. Den
er blevet en af de bedste måder at forstå
gruppedynamik på. Indikatorerne består

Figur 19
Teamperformance
Kilde: Inspireret af Drexler/Sibbet,
Teamlederens guide, Future Factor Media

Teamperformance
Afklaret

Afklaret

Fornyelse

Orientering
Afklaret

Afklaret

Uafklaret

Uafklaret

High
Performance

Tillid
Afklaret

Uafklaret

Afklaret

Målafklaring

Uafklaret

Implementering
Afklaret

Uafklaret

Uafklaret
Forpligtelse
Uafklaret
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sociale ansvar, hvor det emotionelle vægter højt.
Eksempelboks

The Starbucks Experience
Hele „The Starbucks Experience“ er
ikke kun oplevelsen af selvforkælelse
og overskud, men også følelsen af at
gøre noget godt. Sammenhængen mellem CSR og oplevelsesøkonomi ligger
netop i forbrugernes efterspørgsel.
Starbucks produktbranding taler til
den travle, moderne forbruger som
gerne vil sende et signal til omverdenen
om, at han/hun er en ansvarsbevidst,
etisk forbruger som også har tid og
overskud til sig selv. Da de giver gratis
kaffe til dem, der melder sig til Præsident Obamas frivillige hjælpere viser
dette netop, at det bliver en del af en
oplevelse. Når Starbucks ikke bare nøjes med eksempelvis at sælge fairtrade
kaffe m.m., men også engagerer kunden i arbejdet, så bliver CSR en del af
oplevelsen (Taylor, 2007).

Pine og Gilmores opfattelse af autenticitet tager udgangspunkt i, om en virksomhed er oprigtig i forhold til sig selv
og troværdig over for andre. Crown Plaza
Copenhagen Towers er ifølge eget udsagn skabt ud fra et ønske om at vælge
bæredygtige løsninger for miljø og mennesker og på samme tid levere en sublim
oplevelse til sine kunder. Hotellets målsætning er at udlede mindre CO2 end sine
konkurrenter, men samtidig give hotellets
kunder en bedre oplevelse og et bedre
produkt. Der tilstræbes i alle produkter,
processer og tiltag, at der anvendes de
mest bæredygtige løsninger, uden at det
går på kompromis med hotellets komfort
og kvalitet. Virksomheden har i kraft af
flere elementer dannet et grundlag for at
skabe oplevelser, der involverer bæredygtige forhold bl.a. hotellets motionscykel,
hvor der produceres miljørigtig strøm til
hotellet via motionscykler.

Figur 20
CSR-strategi Hotel Crowne Plaza
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tager ejerskab over dem i stedet for at
sætte sig imod dem.
Praksis viser, at tre ud af fire organisatoriske forandringsprocesser ikke når de fastsatte mål (Black & Gregersen, 2013). Erfaringen viser, at vi mennesker har svært

Forfatteren til Den lærende orgsanisation
Peter Senge, forklarer, at modellen kan
anvendes som et værktøj til at identificere mulige blokeringer for forandringer, der eksisterer i en virksomhed.
Hele 16 af de 20 forhold i tabellen handler om mennesker. Derfor er en væsentlig
pointe i forandringsledelse, at menne-

Figur 1
De 10 største barrierer mod forandring.
Kilde: PwC Mori Survey, 500 Multinationals and
Public Sector Companies covering all Industry (2005)

De 10 største barrierer mod forandring
De 10 største barrierer for succes

De 10 vigtigste succesfaktorer

Kamp om knappe ressourcer

48 %

Topledelsens opbakning

82 %

Funktionelle barrierer

44 %

Behandle folk fair

82 %

Kompetencer til forandringsledelse

43 %

Involvere medarbejderne

75 %

Mellemledelsen

38 %

Give god information

70 %

IT

35 %

Sikre den nødvendige træning

68 %

Kommunikation

35 %

Klare mål for performance

65 %

Medarbejdernes modstand

33 %

Etablere teams i forandringen

62 %

HR (rekruttering og uddannelse)

33 %

Fokus på, at færdighederne ændres

62 %

For få initiativer

32 %

Belønne succes

60 %

Urealistiske tidsplaner

31 %

Interne forandringsagenter

60 %
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Mennesker er ikke imod forandringer.
De er imod at blive forandret.

Forinden er det rart at vide, at der er et
sædvanligt reaktionsmønster på forandringer hos alle mennesker:
Figur 3 viser de almindelige faser, som
mennesker skal igennem for at gennemgå
en reel forandring.
I hver fase er der forskellige typer af reaktioner. Ofte er det vanskeligt at vurdere,
om medarbejderen er i den ene eller den
anden fase. Men det er et nyttigt støtteredskab, som giver en fornemmelse
af, hvor medarbejderne er henne i deres

Figur 2
Prøv at tænk på de gange, hvor du har sat sig for at gennemføre en personlig forandring (eksempelvis at stoppe
med at ryge, drikke mindre, ændre kostvaner, motionere
mere, være bedre til at anerkende osv.). Har det været let
eller svært?
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Figur 3
Krisereaktioner ved forandringer/Forandringskurven
Kilde: Elisabeth Kübler Ross

Krisereaktioner ved forandringer
Dette berører ikke mig.
Sidste gang blev det
ikke til noget.

Opslutning

Fornægtelse

I tager fejl.
Det er et forkert tidspunkt/ en forkert måde.

Omstilling

Vrede

Hvordan ser fremtiden ud?
Beholder jeg mit job?

Forhandling

Uro/ frygt

Jeg orker ikke at engagere mig.
Jeg kan alligevel ikke påvirke noget.

Accept

Apati
Sorg

Let’s go!

Sætter nye mål

”What’s in it for me
(and all of us)?”

OK, nu er det sådan.
Vi må få det bedste ud af
situationen.

Det er frygteligt, at vi ikke fik
lov at forsætte som før.
Har vi virkelig været så unyttige?
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accept af og opbakning til forandringerne.
I resten af dette kapitel om forandringsledelse præsenterer vi tre tilgange og modeller, som forfatterteamet vurderer er
helt essentielle til ledelse af en virksomhed med oplevelsesfokus. De tre modeller har hvert deres perspektiv på forandringen og hver deres styrker og svagheder.

De tre tilgange og modeller omhandler:
1. John P. Kotters 8-trins model til forandringer.
2. Kommunikationsteorien „Appreciative Inquiry“ – David Cooperriders
5D-model, brugt som forandringsmodel.
3. Leavitt’s Diamant, der handler om at
tilpasse organisationen til forandringer.
Figur 4
Kotters 8-trinsmodel til forandring
Kilde: Kotter I spidsen for forandringer (1999), egen
tilvirkning

Kotters 8-trinsmodel til forandring
Skabelse af forandrings klima

Involvering og klargøring
af hele organisationen

Implentering og fastholdelse
af forandringen

1 Etablering af en
oplevelse af nødvendighed

2 Oprettelse af en
styrende koalition

3 Udvikling af en
vision og en strategi

4 Formidling af
forandringsvisionen

5 Skabe grundlag for handling på
bred basisudvikle kompentencer

6 Generering af
kortsigtede gevinster

7 Konsolidering af resultater
og produktion af mere forandring

8 Forankring af nye
arbejdsmåder i kulturen

Fælde Man tillader for
stor selvtilfredshed

Fælde Man skaber en for
svag styrende koalition

Fælde Undervurdering
af visionens magt

Fælde Visionen kommunikeres
utilstrækkeligt

Fælde Forhindringer får lov at
blokere for den nye vision

Fælde Man forsømmer at
skabe kortsigtede gevinster

Fælde Sejren fejres, før
slaget er vundet

Fælde Forandringerne forankres
ikke i virksomhedenskulturen
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Af eksemplet fremgår det, at ejeren ikke
har formået at skildre vigtigheden af forandringen over for medarbejderne. Det,
at få medarbejderne til at erkende den
brændende platform og dermed behovet
for forandring er langt sværere, end det
lyder, og netop derfor mislykkes mange
forandringer allerede på trin 1.

en succes og når i mål, hvis selvtilfredsheden er for høj. Uden en oplevelse af
påtrængende nødvendighed er medarbejderne ikke indstillede på at yde den
ekstra indsats, der er af afgørende betydning. De vil ikke bringe de nødvendige
ofre, klynger sig til status quo og modsætter sig forandringsprocessen.

NØGLEORD TRIN 1

TRIN 2 – OPRETTELSE AF DEN
STYRENDE KOALITION

yy Undersøgelse af markedet, konkurrencesituationen og andre forhold,
der er nødvendige i forhold til gennemførelsen af forandringsprocessen.
yy Identificering og diskussion af kriser,
potentielle kriser og væsentlige muligheder i forandringsprocessen.
FÆLDE PÅ TRIN 1

Trin 2 handler om oprettelse af en styrende koalition. Dette er en nøje udvalgt gruppe af ledere og medarbejdere,
som har til opgave at styre organisationen gennem forandringsforløbet. En
kendt faldgrube ifølge Kotter er her, at
nogle virksomhedsledere mener, at det
er nok, at en enkelt person kan udgøre

Figur 5
Kilder til selvtilfredshed
Kilde: Kotter I spidsen for forandringer (1999)

Kilder til selvtilfredshed
Fravær af en større synlig krise
For megen ubekymret snak
fra overordnede

Menneskets evne til at fornægte, især i stressede eller
pressede situationer

For mange synlige ressourcer

Kilder til
selvtilfredshed

En kultur, der er betinget af
”dræb budbringeren”
– af dårlige nyheder, mangel
på åbenhed og undgåelse af
konfrontationer
Mangel på tilstrækkelig
præsentationsfeedback
– fra fx kunder

Lave præsentationsnormer

Organisationsstrukturer, der
får de ansatte til at fokusere
på snævre, funktionelle mål

Interne vurderingssystemer,
som fokuserer på forkerte
præsentationskriterier
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TRIN 3 – UDVIKLING AF EN
VISION OG EN STRATEGI
Når trin 1 og 2 er gennemført tilfredsstillende, er organisationen klar til at gå
videre til trin 3. Den styrende koalition,
som organisationen sammensatte på trin
2, skal nu fastlægge en strategi og en vision for organisationen. Det er på dette
trin vigtigt, at visionen stemmer overens
med forandringen, da dette kan medvirke
til at gøre processen mindre forvirrende
for medarbejderne i organisationen.
Effektive visioner ser iflg. Kotter ud til at
have mindst seks centrale karakteristika:

5. Fleksibel: Er tilstrækkeligt generel til
at tillade individuelle initiativer og
alternative reaktioner i lyset af vekslende vilkår.
6. Kan kommunikeres: Er nem at kommunikere; kan uden forståelsesproblemer forklares på fem minutter.
Efterfølgende gælder det om at kunne
omsætte visionen og strategien til praksis i form af planer og budgetter. Implementering af forandring bevæger sig fra
lederskab til management, som det ses
af figuren her.
NØGLEORD TRIN 3

1. Tænkelig: Formidler et billede af,
hvordan en (fjern) fremtid vil se ud.
2. Ønskelig: Appellerer til de langsigtede interesser hos medarbejdere,
kunder, aktionærer og andre, der har
en interesse i organisationen.
3. Gennemførlig: Indeholder realistiske,
opnåelige mål.
4. Fokuseret: Er klar nok til at give vej-

yy Skabelse af en vision, der kan styre
forandringsarbejdet.
yy Formulering af strategier for realisering af visionen
FÆLDE PÅ TRIN 3

Undervurdering af visionens magt. Visioner spiller en central rolle i forandrings-

Figur 6
Forbindelse mellem vision, strategier, planer og budgetter
Kilde: John P. Kotter I spidsen for forandringer (1999)

Forbindelse mellem vision, strategier, planer og budgetter .

Lederskab skaber

Management skaber

}
}

Vision

Et fornuftigt og tiltrækkende billede af fremtiden

Strategier

En logisk beskrivelse af, hvoradn visionen kan
realiseres

Planer

Specifikke initativer og tidsplan for implementering
af strategierne

Budgetter

Planer, der er omsat til økomiske estimater og mål
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Appreciative Inquiry er velegnet som
procesværktøj, fx i forbindelse med forandringsledelse, men er ikke på samme
måde som Kotter’s 8-trins-model faseopdelt. På den måde virker metoden ikke
som værktøj til at styre og håndtere forandringsprocesser, men som en måde at
motivere og engagere deltagerne i en forandringsproces på. AI kan også bruges i
forhold til mange andre forskellige emner, fx til at forbedre service, til at arbejde
med den enkelte medarbejders professionelle udvikling, til at skabe bedre relationer og samarbejde i en afdeling mv. På
den måde er metoden et oplagt redskab
i en organisation i mange henseender. Vi
har dog valgt i bogen her at medtage den
under afsnittet om forandringsledelse.

Oversætter vi Appreciative Inquiry betyder det ANERKENDENDE UNDERSØGELSE eller UDFORSKNING. Det er altså
ikke nok at være positiv. Man skal som
leder også være nysgerrig, og nysgerrigheden skal bidrage til indsigt hos medarbejderen, fx via coaching, eller ved at organisationen benytter Appreciative Inquiry.
Haslebo og Lynggaard, der er forfattere
til bogen Anerkendende ledelse har lavet en
figur, som skelner mellem fire forskellige
ledelsesstile, hvoraf Appreciative Inquiry
(AI) er én af dem. Figur 7 illustrerer, hvordan en anerkendende tilgang adskiller sig
fra andre ledelsesstile:
I det følgende fremføres nogle gængse
principper inden for Appreciative Inquiry:

Princippet i metoden består først og
fremmest i at afdække og værdsætte det,

Figur 7
Fire forskellige ledelsesstile
Kilde: Haslebo & Lyndgaard Anerkendende ledelse (2007)

Fire forskellige ledelsestile
Udforskning

Traditionel problemløsning

Hvorfor fungerer det ikke?
Hvordan kan vi sikre os,
at dette ikke går galt igen?
Hvad er barriererne?

Anerkendelse udforskning = AI

Hvilke handlinger
muliggjorde dette?

Hvad gjorde vi hver
især, der fik det til at gå
så godt?

Hvordan kan vi udvikle mere af dette?
Anerkendelse

Problemfokus
Det skulle du
ikke have gjort !
Det kommer ikke til
at virke, fordi ...

Problemet med
det her er ...

Kritik

Dette fungerer rigtig godt?
Dette er godt – det
skulle vi gøre igen
Du gør et godt
stykke arbejde

Konstatering/ vurdering

Ros
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Forventningsprincippet
Det, vi forventer (og forestiller os), vil
påvirke den virkelighed, vi er med til at
skabe.
Det systemiske
Organisationer er levende systemer og
ledelse er en relation. Vi opfatter i AIsammenhæng organisationen og dens
medlemmer som systemer, der skaber og
vedligeholder sig selv.

APPRECIATIVE INQUIRY
– DAVID COOPERIDERS 5DMODEL
Den primære teoretiker bag Appreciative
Inquiry-tankegangen er David Cooperider. Han skelner mellem problemorienteret fokus og værdsættende fokus, se
figur 8:

David Cooperider har lavet modellen,
4D-modellen, ud fra et ressource- og
værdsættende fokus, som på en praktisk
måde tager afsæt i AI-tankegangen. Modellen er meget brugt og er gennem tiden
blevet videreudviklet, så den har fem faser. Den nyeste fase er „definition“, som
bruges til at give forandringen retning.
Her vælger man, hvilket tema, forandringen skal omhandle.
5D-modellens navn stammer fra den engelske betegnelse for de fem forskellige
faser i modellen
1.
2.
3.
4.
5.

Definition (definition).
Discovery (udforskning).
Dream (drømme).
Design (design).
Destiny (realiseringsfasen).

Figur 8
Problemtænkning vs. Ressourcetænkning
Kilde: Mads Ole Dall & Solveig Hansen,
Slip anerkendelsen løs (2001)

Problemtænkning vs Ressourcetænkning
Problem og mangeltænkning
Opmærksomhed på problemer, fejl og mangler

Ressource- og værditænkning
Opmærksomhed på værdier og ønsker

y

At løse problemet

y

At skabe fremtiden

y

Problemidentifikation

y

Identificere det vellykkede og værdifulde

y

Årsagsanalyse

y

Skabe billeder af en ønskværdig fremtid

y

Løsningsmuligheder

y

Skabe fælles billede af en opnåelig fremtid

y

Handlingsplan

y

Igangsætte processer til at virkeliggøre

y

Implementering

y

Opfølgning og skærpede tiltag

fremtidsbilledet
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5D-modellen baseret på 4D-modellen
2. Discovery
Opdagelse af det bedste
af det, der allerede findes.
Hvad giver liv og energi?
Hvornår lykkes vi?
Hvilke oplevelser har vi
med små og store
succeser?

5. Destiny
Fælles og individuelt
engagement og konkrete
handlinger. Hvad dedikerer
vi os hver især og i fællesskab
til? Hvordan kan vi se,
at vi lykkes med de nye
planer?

1. Deﬁnition
At give forandringen
et navn som skaber
nysgerrighed. En overskrift,
som giver mod på at bryde
med vanetænkning og arbejde frem mod
forandringen

3. Dream
Drømmen om fremtiden.
Hvordan kunne vi lykkes i
endnu højere grad?
Hvad ville det muliggøre?
Hvordan ville det være?

4. Design
Dagligdagens praksis.
Hvilke ændringer skal der
til for at opnå drømmen?
Hvad skal jeg/ du/ andre
gøre mere eller mindre af
helt konkret for at
realisere drømmen?

Figur 9
5D-modellen baseret på 4D-modellen
Kilde: Dall, Mads Ole & Solveig Hansen Slip anerkendelsen
løs (2001)
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leder skal facilitere en forandringsproces,
som tager afsæt i den anerkendende og
undersøgende tilgang. Metoden giver
derfor mulighed for at fokusere på at
skabe relationer og oplevelser for kunderne.

medarbejderne, eller om man vil have defineret temaet og derefter gå direkte til
udforskningsfasen. Fordelen ved, at lederen definere temaet er, at han således kan
styre, hvad det er der skal arbejdes på at
gøre endnu bedre. Ulempen er at medarbejderne risikerer at tage mindre ejerskab
for processen, fordi den er mere låst.
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perspektiv opfattes organisationen som
ét sammenhængende system bygget op
af delsystemer.
Leavitt’s forandringsmodel bygger på
den antagelse, at der er en indbyrdes afhængighed mellem organisationens delsystemer. Ifølge teorien kan en virksomhed opdeles i følgende fire indbyrdes afhængige dele: Struktur, teknologi, opgaver og personer.

dele. Da disse er indbyrdes afhængige –
illustreret af dobbeltpile – vil en ændring
i et delsystem også få konsekvenser i de
øvrige delsystemer.
Vi vil kort gennemgå de fire interne delsystemer samt omtale de eksterne systemer, som også er vist i figuren.

INTERNE DELSYSTEMER
Struktur: Omfatter den formelle del af
virksomheden og består blandt andet af

Nedenstående figur viser, at en organisation kan opfattes som sammensat af fire
Figur 11
Leavitt’s Diamant
Kilde: Bjarne Kousholt, Organisation og mennesker (2014)

Leavitt’s Diamant
Omgivelser
Virksomheden

Personer

Ændringsagent

Teknologi

Samfund

Kultur

Struktur

Opgaver

Marked
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KAPITEL 6

Det personlige
lederskab
I dette tredje kapitel om ledelse præsenterer vi det personlige lederskab i forhold
til fire hovedområder:
1.
2.
3.
4.

lederopgaver over for både interne og
eksterne interessenter. Har lederen ikke
styr på sin tid og på, hvordan den skal

Styring af lederens tid.
Følelsesmæssig intelligens.
Situationsbestemt ledelse.
Motivation.

Det personlige lederskab er særdeles
vigtigt i forhold til at skabe en innovativ
forbedringskultur i en oplevelsesvirksomhed. Kontrol af det personlige lederskab
er her fundamentet for at give styrke og
beslutningskompetence til medarbejderne. En beslutningskompetence, der igen
er essentiel, når medarbejderne skal udøve ro og overskud til at give mindeværdige oplevelser.

STYRING AF
LEDERENS TID
Det er vigtigt, at en leder har styr på sig
selv i forhold til styring af tid. Først herefter kan lederen varetage de forskellige

Figur 1
Tidsstyring er en grundsten, der skal være på plads,
for at en leder overhovedet kan tænke på
at skabe kundeoplevelser
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forbindelse med tidsstyring.
Den første teori er Agne Lundquists Lederopgaver. Agne Lundquist er forsker
og forfatteren til bogen Orientering i personalledningens grunder, hvor hun opdeler
lederens opgaver i tre typer, der dækker
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den ledelsesmæssige hverdag i enoplevelsesvirksomhed. Lundquists lederopgaver kan give svar på, hvad man bruger
sin tid på. Den anden er Stephen Coveys
tidsstyringsmatrice. Corvey er forfatter
til bogen Syv Gode Vaner, som er meget
anvendt. Tidsstyringsmatricen afdækker
tidsforbruget på en enkelte opgave eller
et enkelt opgaveområde, således at man
får viden om, hvorvidt opgaven er vigtig
og om opgaven haster. Teorien kan med
andre ord give svar på, hvordan man bruger
sin tid.

AGNE LUNDQUISTS
LEDEROPGAVER
Agne Lundquist har opdelt lederens opgaver i tre hovedområder, som skal opfattes som generelle altså nogle, som enhver
leder, uanset branche eller organisatorisk
niveau, skal kunne varetage. Dog er de
tre hovedarbejdsområder meget relevante for lederen i en oplevelsesvirksomhed
grundet de mange forskellige relationer,
denne håndterer hver eneste dag:

instrumentelle opgaver omfatter derfor
ofte mere end de strengt faglige opgaver.
Instrumentelle opgaver kan fx være:
yy Ansætte medarbejdere.
yy Udarbejde planer.
yy Kontrollere det udførte arbejde.
EMOTIONELLE LEDEROPGAVER

Emotionel betyder følelsesmæssig og vedrører lederens forhold til medarbejderne,
deres indbyrdes forhold, samt hvordan
deres indstilling er til arbejdsopgaverne.
Det drejer sig om følelser, og det drejer
sig om arbejdet med mennesker. Opgaven består i at sørge for et godt forhold til
medarbejderne, at sørge for at de trives
og har det godt indbyrdes og afdelingerne imellem. Via et godt arbejdsklima og
et fælles mål højnes medarbejdernes motivation. I et videns- og oplevelsessamfund er det essentielt for en virksomhed,
at den kan få medarbejderne til at gøre
brug af så mange af deres kompetencer
og ressourcer som muligt.

yy De instrumentelle (de faglige opgaver).
yy De emotionelle (de menneskelige og
følelsesmæssige aspekter).
yy De repræsentative (de udadvendte
funktioner).
INSTRUMENTELLE LEDEROPGAVER

Området omfatter varetagelsen af den
faglige og tekniske side af arbejdet. Det
kan fx være planlægning, udførelse og
kontrol af virksomhedens processer. En
vigtig instrumentel opgave er også at sørge for, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret personale. Det er lederens opgave
at gøre arbejdspladsen attraktiv, fx ved at
udvikle og markedsføre dens kvaliteter. De

Figur 2
En helt oplagt emotionel opgave er medarbejderudviklingssamtalen (MUS), hvor lederen sammen med medarbejderen planlægger medarbejderens fremtid i virksomheden
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Tidstyringsmatrice

Vigtig
Ikke vigtig

Haster

Haster ikke

I Aktiviteter
Kriser
Presserende problemer
Tidsfristelser
Udløbsfrister

II Aktiviteter
Forebyggelse
Opbyggelse af venskaber/ netværk
Opsøgning af nye muligheder
Planlægning, kreativitet, udvikling
Vision, mission, værdier
Teamudvikling

III Aktiviteter
Afbrydelser
Uventede besøg
En del post/ e-mails
Mange møder
Kommende presserende problemer
Populære aktiviteter

IV Aktiviteter
Trivialiteter
Hårdt arbejde
En del post/ e-mails
Mange telefonsamtaler
Tidspilde
Behagelige aktiviteter

Figur 3
Tidsstyringsmatrice
Kilde: Stephen Coveys Syv gode vaner (2011)
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Der er en fjerde generation på vej af en
helt anden karakter. Den vedkender sig,
at tidsstyring reelt er et forkert udtryk, at
udfordringen ikke er at planlægge tiden,
men at planlægge os selv. Tilfredsstillelse er en funktion af både forventning
og opfyldelse. Og både forventningen,
og mange gange også opfyldelsen, ligger inden for vor egen indflydelsessfære. I
stedet for at fokusere på ting og tid fokuserer fjerde generationsværktøjerne på at
bevare og udvikle menneskelige forhold
og at nå resultater. Man planlægger for
at opfylde sit formål med livet, ikke for
at lægge tilfældige aktiviteter i rækkefølge
(Coveys, 2005).
Kernepunktet i fjerdegenerationstidsstyringen er fanget i figur 3. Som man kan
se, er der de to faktorer, som bestemmer
handlingen, enten haster eller vigtigt. Haster, betyder at den skal have øjeblikkelig

opmærksomhed. Det er nu, det skal ske.
Hasteopgaver handler med os. En telefon, der ringer, haster. De fleste mennesker kan simpelthen ikke leve med tanken
om at lade en telefon ringe ud.
Hastesager er almindeligvis meget tydelige. De presser sig på, de tigger om
handling. De er meget populære hos andre, og de ligger normalt lige foran os. De
er oven i købet ofte både underholdende
og behagelige at gennemføre. Men alt for
ofte er disse ting af lille reel betydning.
Vigtighed, derimod, har noget at gøre
med resultater. Hvis noget er vigtigt, bidrager det til at opfylde vor udvikling,
vore værdier og de højeste mål.
Vi reagerer på hastehændelser. Vigtige
hændelser, som ikke haster, kræver mere
initiativ, mere proaktiv (fremadrettet)
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handlekraft. Vi skal handle, gøre noget for
at gribe muligheden og få tingene til at
ske.
Hvis vi ikke øver os på at definere og lave
kvadrant II ting, ved vi ikke, hvad der er
vigtigt. Vi kender ikke de ønskede resultater i livet, og det er for let at blive kørt
på vildspor ved at reagere på haster-hændelser.
Brug et øjeblik på at betragte de fire kvadranter i tidstyringsmatricen. Kvadrant
I er både vigtig og haster. Det drejer sig
om betydningsfulde resultater, som kræver øjeblikkelig handling. Vi kalder oftest
hændelser i kvadrant I for kriser eller problemer.
Vi har alle kvadrant I-hændelser i vort liv,
men mange mennesker ædes op af disse
opgaver. De er krisesøgere, problemorienterede og kan kun løse opgaver i nærheden af udløbet af en tidsfrist. Så længe

Nogle mennesker bliver simpelthen udfordret af problemer hver dag og hele
dagen. Den eneste redning er at flygte til
de ikke vigtige, ikke hastende hændelser i
kvadrant IV. De ignorerer simpelthen opgaverne i kvadrant II og kvadrant III. Den
måde lever mennesker på, som altid er i
krise. Og én ting er helt sikkert: Der er
ikke overskud til at udøve ledelse.
Der er andre mennesker, som tilbringer
det meste af deres tid med at udføre ikke
vigtige hasteopgaver i kvadrant III, mens
de tror, at de befinder sig i kvadrant I. De
bruger det meste af deres tid på at reagere på hastesager, fordi de går ud fra,
at de også er vigtige. Men i realiteten er
hasteindholdet af disse sager et resultat
af andre menneskers forventninger og
prioriteter.

Figur 4
Tidstyringsmatrice
Kilde: Stephen Coveys 7 gode vaner (2011)

Tidstyringsmatrice

Vigtig
Ikke vigtig

Haster

Haster ikke

I Resultater
Stress
Udbrændyhed
Kriseledelse
Altid i gang med brandslukning

II Resultater
Vision og perspektiv
Balance
Disciplin
Kontrol
Få kriser

III Resultater
Kort tidshorisont
Kriseledelse
Man bliver kaldt kamæleonen
Anser planer og mål for værdiløse
Føler sig som et offer og uden for kontrol
Tomme relationer med andre

IV Resultater
Total uansvarlighed
Bliver fyret fra deres job
Bliver afhængig af andre
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Tidstyringsmatrice
Haster

Haster ikke

Vigtig

I Aktiviteter
Kriser
Presserende problemer
Tidsfristelser
Udløbsfrister

Selvudvikling
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II Aktiviteter
Forebyggelse
Opbyggelse af venskaber/ netværk
Opsøgning af nye muligheder
Planlægning, kreativitet, udvikling

n

Delegering

Ikke vigtig
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Figur 5
Tidstyringsmatrice
Kilde: Stephen Coveys 7 gode vaner (2011)
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og andre. Effektive mennesker holder sig
væk fra kvadrant III og IV, for uanset om
de haster eller ej, er de ikke vigtige.
Samtidig med, at effektive mennesker
holder sig væk fra kvadrant III og IV, forsøger de også at indskrænke kvadrant I til
det mindst mulige for at kunne tilbringe
mere tid i kvadrant II.
Konsekvenserne ved at befinde sig mest
muligt i de fire forskellige kvadranter er
vist i figuren ovenfor. Det står klart, at
lederen, for at få bedst mulige betingelser for at udøve lederskab, er nødt til
at arbejde mod kvadrant II-aktiviteter.
Kvadrant II er hjertet i effektiv personlig
styring. Den håndterer ting og sager som
ikke haster, men som er vigtige. Den drejer sig om begivenheder som at bevare
og udbygge venskaber, netværk og relationer, skrive personlige hensigtserklæringer, langtidsplanlægning, opgaver, forebyggende vedligeholdelse, forberedelse

– alle sammen ting, som vi ved, at vi skal
gøre, men som vi af en eller anden årsag
sjældent får tid til at gøre, fordi de ikke
haster.
I begyndelsen er det eneste sted at finde
tid til kvadrant II-opgaver i kvadrant III
og IV. Lederen kan ikke ignorere de vigtige hasteopgaver i kvadrant I, selvom
de efterhånden vil falde i størrelse i takt
med, at lederen bruger mere tid til forberedelse og forebyggelse i kvadrant II. Den
overvejende tid skal frigøres fra kvadranterne III og IV.
Hvis man som leder fokuserer på styring
af tid, vil man ofte opnå fremragende resultater. Effektiviteten vil stige dramatisk.
Kriser og problemer vil tilsvarende falde
og formindskes til håndterbare størrelser. Lederen vil lære at tænke fremad, arbejde ud fra rødderne, gennemføre forebyggende handlinger, som vil forhindre
situationerne i at udvikle sig til kriser.
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mellem grupper (interpersonelle og intergruppeprocesser). At udvikle sig i rollen
som konfliktmægler handler derfor også
om at lære sig selv at kende på et dybere
plan og dermed opnå større selvindsigt.
Denne selvindsigt kan bruges til at lære
sine egne reaktions- og handlemønstre i
forhold til konflikter bedre at kende, at
kunne se sine egne „blinde pletter“ samt
at få indsigt i, hvordan man typisk indgår
i relationer til andre. Ved at træne den
emotionelle intelligens kan man således
blive bedre til konflikthåndtering (Goleman, 1995).

Emotionel Intelligens
Vi er nødt til at bruge vores tankevirksomhed til at
styre vores følelser, før vi griber til handling

Selvledelse

Håndtering
af relationer

Selvbevidsthed

Bevidsthed
om andre

Selvværd

Værdsættelse
af andre

Interpersonel

Interpersonel

Meget tyder på, at arbejdet med at træne
sin emotionelle intelligens starter indefra. At skabe og vedligeholde sunde og
meningsfulde relationer til andre beror
på, at man har en god forståelse af sine
egne ressourcer og udviklingsområder.
For at forstå mekanismerne er det nødvendigt at vide, at vores tankeprocesser,
eller kognitionen, kan ses som todelt.
På den ene side har vi følelser, impulser
og associationer. På den anden side har
vi selvbevidste, viljestyrede og regelbaserede tanker. De førstnævnte er mere

primitive end dem på den anden og mere
intellektuelle side. At kunne kontrollere
sig selv er en stor fordel, når man kommer i en konflikt eller skal hjælpe andre
ud af deres konflikt. Det kaldes en „følelsesmæssig kapring“. Det vil sige, at vores
følelser tager magten fra tankeprocessen.
Når det sker, har vi lidt eller ingen kontrol
over, hvad der sker i vores hjerne, fx hvad
der har en negativ indvirkning på vores
måde at tænke på, argumentere, tage beslutninger og løse problemer. Vi har også
kun lidt kontrol over, hvornår en følelse
eller stemning vil tage over, hvor lang tid
den vil vare, og vi har faktisk heller ingen
kontrol over, hvilken følelse der vil komme til at dominere. En følelsesmæssig
kapring kommer, når den del af hjernen,
der kaldes amygdala, registrerer noget,
den tror eller tidligere har erfaret er fare,
fx når man ser en edderkop.

Figur 6
Emotionel Intelligens
Kilde: Gry Asnæs & Pia Knærkegaard,
Coaching og konflikthåndtering (2014)
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tilpasset ledelse. Teorien giver en praktisk
og letforståelig indfaldsvinkel til det at
lede og motivere andre mennesker. Teorien er blevet anvendt i mange sammenhænge inden for ledertræning i mere end
20 år og er stadig aktuel.
Ledere og medarbejderne får, via denne
teori, forståelse for fire helt forskellige lederstile. Alle stilene skal anvendes under
hensyntagen til de mennesker, der skal ledes. Hvilken lederstil der vil være frugtbar
at benytte, bestemmes af medarbejdernes ressourcer, samt de situationer, leder
og medarbejdere oplever i deres daglige
arbejde.
Situationsbestemt ledelse er et koncept
baseret på forholdet mellem:

yy De kvalifikationer og det engagement
(udviklingsniveau), medarbejderen
har i forbindelse med udførelsen af
en bestemt arbejdsopgave.
Instruerende adfærd er kendetegnet
ved: I hvor høj grad lederen benytter envejskommunikation, fastlægger medarbejderens arbejdsopgave mht., hvad der
skal gøres, hvornår det skal gøres, og graden af opsyn og kontrol, som fører med
arbejdet.
Støttende adfærd er kendetegnet ved:
I hvor høj grad lederen benytter tovejskommunikation, lytter, yder støtte og opmuntring, fremmer ideudveksling og involverer medarbejderne i beslutningsprocessen.

yy Den mængde af instruktion og kontrol, lederen benytter (instruerende
Figur 7
De fire ledelsesstile
Kilde: Hersey og Blachards, Management of Organizational
Behavior – Leading Human Resources (2007)

De fire ledelsestile
De ﬁre ledelsesstile
Instruerende (S1)

Høj grad af instruktion/ringe grad af støtte; lederen giver specifikke instruktioner
og kontrollerer, at medarbejderen følger dem.

Trænende (S2)

Høj grad af instruktion, høj grad af støtte; lederen giver forklaringer og er åben
over for forslag og ideer fra medarbejderen, men er fortsat den styrende.

Støttende (S3)

Høj grad af støtte/ringe grad af instruktion; lederen og medarbejderen tager
beslutninger i fællesskab, og lederen støtter medarbejderen i forbindelse med
gennemførelsen af opgaven.

Delegerende (S4)

Ringe grad af støtte/ringe grad af instruktion; lederen overlader beslutning og
ansvar til medarbejderen.
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MEDARBEJDERNES
UDVIKLINGSNIVEAU
Medarbejderens udviklingsniveau er afhængigt af:
yy Medarbejderens viden og færdigheder
(kvalifikationer) mht. arbejdet, og
yy Medarbejderens motivation og selvtillid (engagement).
Jo mere kvalificeret og engageret en
medarbejder er, jo større selvstændighed kan medarbejderen opnå.
Det er imidlertid vigtigt at huske, at
begrebet udviklingsniveau vedrører
en specifik arbejdsopgave.
Udviklingstrinene for medarbejderen er:
U1 Lav kompetence – stort engagement: Når medarbejdere er nybegyndere
på en opgave, hvortil deres kendskab er
begrænset, og de samtidig har lyst til at
prøve nyt og er parate til at lære.
U2 Nogen kompetence – lavt engagement: Når medarbejdere har nogen

U3 Stor kompetence – svingende engagement: Når medarbejdere kan løse
opgaverne selvstændigt, men pludselig
kommer i tvivl om deres egen kompetence. Usikkerheden fremkalder svingende
engagement.
U4 Stor kompetence – stort engagement: Når medarbejdere kan deres ting
og tror på sig selv.
Udviklingen går fra den begejstrede nyansatte over den desillusionerede førsteårs
elev til den etablerede medarbejder med
øjeblikke af usikkerhed og slutter med
den selvstændige og dygtige medarbejder. I takt med at medarbejderen udvikler sig, skal lederen ændre sin lederstil fra
S1 (megen instruktion, lidt støtte) til S2
(mindre instruktion, mere støtte) til S3
(lidt instruktion, megen støtte) til S4 (lejlighedsvis instruktion og støtte).
Som leder skal man huske på, at alle
medarbejdere skifter mellem at fungere
på de forskellige udviklingstrin. Hvilket
Figur 8
Udviklingstrin for medarbejdere
Kilde: Hersey og Blanchards, Management of Organizational Behavior – Leading Human Resources (2007)
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udviklingstrin man er på som medarbejder,
varierer alt afhængigt af, om man er påbegyndt en ny opgave, om en opgave er blevet halvkedelig, om man bliver i tvivl om sin
kunnen, eller om en opgave er blevet rutine.
Det er derfor nødvendigt som leder at
standse op i forhold til hver eneste medarbejder og afgøre, hvor medarbejderen
befinder sig i forhold til NETOP denne
opgave eller dette opgaveområde.
Situationsbestemt ledelse er baseret på
den idé, at mennesker kan udvikles og
fungere selvstændigt med kun lidt indblanding eller støtte fra deres leder. Vi
bevæger os alle gennem udviklingstrinene
U1, U2, U3 og U4. Målet er at nå frem til

I ovennævnte figur er engagement i U3 tilrettet fra lavt engagement til varierende
engagement, hvilket er en ændring i forhold til den oprindelige model.
Hersey & Blanchards SL2-model er særligt anvendelig, når lederen bruger den
som skabelon og styringsværktøj i forbindelse med uddelegeringsprocesser.
Vi har tidligere arbejdet med lederens
tidstyringsproces og fundet frem til, at
uddelegering i den sammenhæng er én
af løsningsmulighederne i forhold til at
skabe mere „ledelsesrum“.
yy Det tager mere tid at uddelegere end
at gøre tingene selv – på den korte
bane!
Figur 9
Situationsbestemt ledelse
Kilde: Hersey og Blanchards, Management of Organizational Behavior – Leading Human Resources (2007)
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Motivationsteori
Centrale job
– karakteristika

Kritiske psykologiske
tilstande

Eftekt og resultat

Job variation
Opgavens identitet
Opgavens betydning

Oplevelsen af et
meningsfyldt arbejde

Høj indre
arbejdsmotivation

Grad af selvstændighed

Oplevelse af ansvar
for resultater

Feedback og
tilbagemelding

Kendskab til effekt
og resultat af arbejdet

Høj kvalitet i præstation
(vækst)
Høj jobtilfredshed
Lavt sygefravær og
personaleomsætningshastighed

Styrken af medmarbejdernes udviklingsbehov
Personlige udfordringer
Høje præstationer
Udfordrende arbejde

Figur 10
Motivationsteori
Kilde: Hackmann J.R & G.R. Oldham Motivation through
Design of Work: Test of a Theory (2007)
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bejderen bliver ved med at præstere godt
på arbejdspladsen. En dårlig præstation
vil medføre, at medarbejderen vil arbejde
hårdere for at undgå den følelse, der følger med et dårligt udført stykke arbejde.

tilstand:

Jobegenskaber.
Psykologiske tilstande.
Arbejdsmæssig effekt og resultat.
Medarbejdernes situation.

Variation af færdigheder. Med færdigheder menes, at jo flere krav, der er til
medarbejdernes færdigheder og kompetencer, jo mere varierende vil jobbet være,
og jo mere meningsfyldt og motiverende
vil jobbet føles for medarbejderen. Sagt
med andre ord er der i jobbet mulighed
for en bred anvendelse af medarbejdernes samlede færdigheder.

I det følgende vil vi gå mere i dybden
med de fire hovedelementer og samtidig
inddrage relevans i forhold til psykisk arbejdsmiljø og motivation.

Opgavens identitet. Udtrykker i hvilket omfang jobbet giver mulighed for, at medarbejderen selv færdiggør et stykke arbejde.
Jo lettere det er at identificere den enkeltes

Disse synspunkter er blevet videreført i
motivationsmodellen, som består af fire
hovedelementer:
1.
2.
3.
4.
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KAPITEL 7

Kommunikation
I dette kapitel om lederens kommunikation præsenterer vi forskellige værktøjer,
der kan bruges til at forstå og forbedre
kommunikation. Kommunikation er helt
centralt for at nå virksomhedens mål.
Særligt i virksomheder med kundekontakt er det afgørende, at kommunikationen fungerer internt, så der hurtigt og effektivt kan træffes beslutninger omkring
forespørgsler fra kunder.

Da målet for oplevelsesvirksomheden er
den unikke kommunikation med kunden,
må kommunikationen internt i virksomheden trænes, så den giver sig udtryk i en
tilsvarende unik kommunikation rettet
mod kunden.

Dette kapitel omhandler kommunikationen internt i virksomheden, men redskaberne er også egnede til at forstå og
forbedre kommuniktionen med kunder
ogsamarbejdspartnere. Dette gælder ikke mindst afsnittet om assertion og coachende kommunikation.
Kapitlet indeholder følgende elementer:
yy Kropssprog og samspil.
yy Assertion.
yy Coachende kommunikation og adfærd.
yy Feedback som en del af kulturen.

KROPSSPROG
OG SAMSPIL

Det kan illustreres i følgende figur:
Kommunikation i virksomheden
Leder
Medarbejder

Medarbejder

Kunden
Figur 1
Kommunikation i virksomheden
Kilde: Asnæs & Vangstrup
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os og kommunikerer, er den største del
af den kommunikation, der opfattes af
vores samtalepartner, den nonverbale
kommunikation.
Professor Alber Mehrabian fra University
of California har udført en undersøgelse
omkring fordelingen af vores verbale og
nonverbale kommunikation:

Tonalitet

DEN INDRE MODEL
AF VERDEN
Vi mennesker oplever ikke verden, som
den er. Vi oplever en model af verden. Eller sagt med et andet, ofte brugt udtryk
Kortet er ikke lande kort over verden er
e verden eller
, 1975).

Mehrabians regel

Kropssporg

måde kan lederen samle op på den information, der både kommer fra ord,
tonalitet og kropssprog. Samtidig er det
yderst vigtigt, at lederen også er opmærksom på sin egen både verbale og nonverbale kommunikation.

Ord

Figur 2
Fordelingen af verbal og nonverbal kommunikation
Kilde: Alber Mehrabian
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samtalepartner ved uoverensstemmelse
mellem vores verbale og nonverbale kommunikation ofte reagerer på tonaliteten
og kropssproget og ikke på det talte ord.
Mehrabians undersøgelser viser netop, at
ved modstridende eller inkongruent kommunikation, vil kropssprog og tonalitet
betyde mere end selve ordene.
Det betyder derfor, at lederen skal være
god til at lytte til hele kommunikationen
fra den, der kommunikeres med. På den

yk eller
es fem sanser.
lille del af disse mange
em til det beer kan simpelthen
af informatioes med.
ormationerne. Det vil
udelader, generalise, hører, føler,
taler om, at vi hver
emmer, hvilke inommer igennem til det
eret er med til at danne
.
Vores indre model af verden er en samling af konklusioner om, hvordan verden
er skruet sammen. Vores model af verden
fortæller os fx, om verden er befolket med
gode mennesker, man kan stole på, eller
om den er befolket med mennesker, som
vil svigte os, og det derfor er nødvendigt
at være på vagt. Vores model af verden er
bygget op gennem vores barndom via de
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oplevelser, vi har, og den måde, vi ubevidst har fortolket oplevelserne på. På
den måde danner vi hver især vores indre
model af verden. Det betyder, at der ikke
findes to mennesker i verden, der har nøjagtig den samme indre oplevelse af den
samme begivenhed. Der findes ikke to
mennesker, som lægger mærke til akkurat
de samme ting, eller som fortolker alting
helt ens.
Eksempelboks

Ingen mennesker er ens
Lad os forestille os et søskendepar, der
er vokset op sammen hos deres fælles
forældre. De er blevet påvirket af mange
af de samme begivenheder, men alligevel har deres model af verden udviklet
sig til at blive meget forskellige på visse
områder. Den ene elsker at være midtpunkt, og den anden frygter det. Det
viser sig, at de begge har en erindring
om engang, hvor de som fem - seksårige skulle optræde for deres tanter
og onkler. Den ene nød det, den anden
syntes, det var forfærdeligt. Deres erfaring med oplevelsen og fortolkning af
begivenheden har medført stolthed for
den ene og angst for den anden.

Den information, der slipper igennem filteret, kalder vi vores indre repræsentation af verden. Denne del repræsenterer så
at sige alle de informationer, der er i den
ydre verden, men i en filtreret udgave.
Den indre repræsentation består af indre
billeder, lyde, ord, kropsfornemmelser,
lugte og smag.
Vi mennesker vælger altså ubevidst at repræsentere en ydre begivenhed, som indeholder millioner af informationer, i en
forenklet indre repræsentation, som er

Model af verden
Landskab
Ydre verden
Begivenhed

Sansning

Bearbejdning
Vi udelader,
forvrænger og
generaliserer

Filtre
Værdier
Overbevisninger
Erindringer
Erfaringer
Sansebetoninger
Tid, sted og
energi
Metaprogrammer
Fysiske tilstand

Landkort
Indre model
Indre repræsentation (V, A, K,
Følelser
Indre tilstande

Adfærd/
kommunikation
Hvad gør jeg?

Fysiologi

Figur 3
Model af verden
Kilde: Ukendt
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Vores model af verden har stor betydning
for vores kommunikation med andre
mennesker. Vi kommer nemt til at opleve
vores version af virkeligheden som sandheden. I samtaler med andre glemmer vi
at tjekke de andres model af verden ud
samtidig med, at vi ofte heller ikke er
tilstrækkeligt opmærksomme på, hvilke
gamle erfaringer vi selv tolker nye oplevelser igennem. Dette er kimen til negative
fortolkninger af hinanden, misforståelser
og konflikter. Eller vi kan tro, vi taler om
det samme, og senere i samtalen går det
op for os, at vi har set på den samme situation fra to helt forskellige vinkler.

SAMSPIL MÅ FORSTÅS
CIRKULÆRT
Der er forskellige begreber, som er vigtige
at kende, når man som leder udforsker
sine medarbejderes model af verden. Som
beskrevet tidligere under afsnittet om Appreciative Inquiry er den systemiske tilgang blandt andet et udtryk for, hvordan
vi indgår i relationer med hinanden.

Dette står i modsætning til den lineære
forståelse, som de fleste af os er vokset
op med. Den lineære årsagssammenhæng er nærliggende og velkendt. Vi leder
efter grunden, skylden og årsagen.
Jeg er jo nødt til at være pågående, fordi han
er så passiv, og der sker jo slet ingenting, siger person 1 i nedenstående figur. Det
siger hun ud fra en lineær årsagsforklaring: Hans passivitet er årsagen, han har
skylden. Passiviteten er grunden til, at jeg
bliver pågående. Spørger man person 2,
vil han sikkert sige: Hun bliver mere og mere
pågående, så jeg har fundet ud af, at det er
bedst at trække mig lidt tilbage.
Et samspil mellem to mennesker hænger
sammen, men ikke på en sådan måde, at
den enes adfærd er årsag til den andens.
En cirkulær forståelse vil hjælpe os med
at skifte fra et lineært årsags-virkningsperspektiv til et cirkulært. Spørgsmålet om

Figur 4
Lineært og cirkulært samspil
Kilde: Per Jensen og Inger Ulleberg, Mellom Ordene –
kommunikasjon i profesjonell praksis (2011)

Lineært og cirkulært samspil
Lineært forklaring

Cirkulært forklaring

Person 2

Person 1

Fordi

Fordi
Han er passiv

Hun er pågående

Han er passiv

Hun er pågående

Fordi
© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

234

Oplevelsesledelse Book.indb 234

02-10-2014 11:34:29

at vi viser nogle sider af os selv i én relation
og andre sider af os selv i andre relationer.
En og samme person kan derfor være både
passiv og aktiv, både stille og talende, både
høflig og fræk alt efter, hvilket samspil og
hvilken relation personen deltager i.
En anden måde at forstå en samtale på er
derfor, at begge parter deltager i samspillet med hinanden med både bidrag og
ansvar (se figurens højre side). Vi påvirker
gensidigt hinanden i kommunikationen.
Vi reagerer på hinanden på baggrund af,
hvordan vi opfatter situationen, og har
med vores respons også indflydelse på
den andens respons. Vi har med andre
ord en mulighed for at gribe fat i egen
barm og spørge os selv: Hvordan er jeg en
del af at vedligeholde denne form for samspil?
Den cirkulære forklaring beskriver et
samspil, som ikke har en bestemt begyndelse. Det begyndte ikke med, at hun var
pågående, eller at han var passiv. Kommunikationen mellem de to har udviklet
sig til et samspilsmønster
tager hver der
bliver til kendet
hver af personerne i netop der
mønster.

Her kan det være godt at have en forståelse af begrebet det fælles tredje, som er et
udtryk for det saglige indhold i en samtale.
Når man har fokus på det fælles tredje,
har man fokus på sagen og på det særlige
indhold, som samtalen drejer sig om, og
man forsøger at adskille indhold og relation i samtalen. Det, der menes her, er, at
man undgår at sætte lighedstegn mellem
en person og dennes meninger.
Man undersøger i stedet hvilke ideer og
erfaringer, der ligger bag en persons synspunkter og holdninger (altså personens
model af verden).
I den almindelige dialog mellem to personer
er begge optaget af at udforske det fælles
tredje, dvs. emnet. Emnet kan fx være en
meget konkret problemstilling eller et udfordrende samspil med en anden person.
Begge parter bidrager med egne tanker
og er særligt optaget af at finde ud af,

Dialog
Symmetrisk relation

Dialogholder

Med andre ord er det ikk
eller en egensk
skaber problemer, men tvær
samspil, som opstår i r

Fælles tredje

DET FÆLLES TREDJE
Hvordan udforsk
sons indr
med, at man opr
og gensidig respekt i samt

Dialogdeltager

Figur 5
Dialog
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er det vigtigt, at man i samtalen ikke vurderer den anden person, men i stedet forsøger at forstå den andens motiver samt
kigger på samspillet.
Dialogen kan beskrives som en symmetrisk relation mellem de to parter.
Som leder kan man udforske det fælles
tredje i en almindelig dialog ved først
at afdække det fælles tredje og herefter
kontinuerligt holde fast i dialogen om det
fælles tredje uden, at dialogen kommer
til at handle om personer, men om personers holdninger, meninger og adfærd.

EN DIALOGBASERET KOMMUNIKATIONSMODEL

yy At der er tale om dialog. Det vil sige,
at der er gensidig forståelse for hinandens model af verden.
yy At begge parter i kommunikationen
både ses som afsendere og modtagere af kommunikationen med
det ansvar, der følger med delvis at
kommunikere og delvis at modtage
kommunikation.
yy At kommunikationen skal forstås
cirkulært.
Den dialogbaserede kommunikationsmodel tager udgangspunkt i begge parters model af verden og illustrerer en
cirkulær proces, der består af to modsatløbende processer. De to parter i dialogen
reagerer således ud fra den anden parts

Figur 6
Den dialogbaserede kommunikation
Kilde: Sejr Meldgaard, 360 graders procesanalyse (2007)
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hvordan modparten opfattes gennem
ord, tonalitet og kropssprog.
Det betyder, at parterne via kommunikationsflowet (meddelelse til meddelelse)
gensidigt skaber en løbende opfattelse
af hinanden og et forsøg på at tilpasse
kommunikationen ud fra den andens
model af verden. Man må derfor som
leder overveje, om de meddelelser, der
kommer fra modparten i en kommunikation, tyder på en fælles forståelse.

toplederen er det en anden kontekst, og
businessfrokosten med en leverandør er
en helt tredje.
Det er afgørende for en leders succes at:
1) kunne aflæse hvilken kontekst, der er
dominerende i en given situation 2) kunne ændre konteksten således, at rammerne ændres og projektet, organisationsændringen, spareplanen eller fusionen
etc. får bedre betingelser for at lykkes.

Domæneteori
Kontekst

Kontekst

Personligt
domæne

Produktionens
domæne

Reﬂeksionens
domæne

Kontekst
Figur 7
Domæneteori
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2013), som er en teori om at navigere
imellem kontekster. En kontekst er et
samspil af en mængde faktorer som tid,
sted, relationer og personer. Som leder
begår man sig i mange forskellige kontekster, og det er yderst vigtigt, at man
er i stand til at skifte mellem de forskellige situationer. Når lederen fx taler med
medarbejderne i en afdeling, er det én
kontekst, når han/hun holder møde med

Inden for domæneteorien anvendes tre
domæner: Det personlige domæne, produktionens domæne og refleksionens
domæne. Domænerne skal forstås som
grundtyper inden for kommunikation.
Teorien giver et sprog til at tale om,
hvilken kontekst, man befinder sig i nu,
og hvor det vil være mest hensigtsmæssigt
at komme hen.

Kommunikation

Oplevelsesledelse Book.indb 237

237

02-10-2014 11:34:29

Skab oplevelser

forskellene i livstilgangen i de forskellige
positioner.

ASSERTION OG SELVVÆRD
Du kan ikke hjælpe andre, medmindre du først
har hjulpet dig selv.
Sætter man sig for at udvikle sin egen
følelsesmæssige intelligens, er et af udgangspunkterne ens eget selvværd.
Hvis man oprigtigt værdsætter sig selv
for den, man er, og ikke kun for det,
man gør, bliver man mere tilbøjelig til

hvor vi kommer til verden med et ønske
om at blive elsket og et grundlæggende
behov for at mærke kærlighed og tryghed
fra dem, der holder af os.
Desværre udvikler mange af os et selvværd, der er baseret på betingelser. Hvis
man fx har haft forældre, der kun roste
en, når man fik gode karakterer i skolen,
har man måske udviklet en betinget selvværdsholdning i retning af: Jeg er OK, så
længe jeg har succes. Denne betingede opfattelse af sig selv bliver man, medmindre
den udfordres, ved med at have også som

Figur 8
Assertion - holdning til dig selv og andre

Assertion – holdning til dig selv og andre

Jeg er OK – Du er OK
Respekt
Tillid
Samarbejde
Resultater
Afslappet
“Vinder/ Vinder”
Ingen bliver udnyttet
Jeg er OK – Du er ikke OK
Agressiv (bevis, hvad du siger)
Vrede, energi
Resultater
Prisen er for høj
Dominerende
Andre “står af”
Ensomhed
Forfølger
Konfliktsøgende
“Vinder/ Taber”

Jeg er ikke OK – Du er OK
Behager
Præsterer (Accept)
Resultater
Udmattet, stress
Bitter, hævn
“Taber/ Vinder”
Offer-mentalitet
Jeg er ikke OK – Du er ikke OK
Giver let op
Aggressiv, gerne inddirekte
Lavt selvværd
Føler sig forfulgt
Offer
Kender ikke “tillid”
Syg
“Taber/ Taber”
Opsøger offer-situationer
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eller nonverbale: Et varmt smil fra en person, der træder ind i lokalet. For at udvikle
vores selvværd i en sund retning, har vi
brug for positive strokes fra andre mennesker. Regelmæssige negative strokes fra andre kan derimod reducere vores selvværd.
Der er fire typer strokes, vi kan modtage
fra andre (og fra os selv, hvis vi lytter til
vores indre stemme). De fremgår af figuren her:
Læg mærke til, at vi har givet hver af strokekasserne point for at indikere, hvor stor en
indvirkning de kan have på vores selvværd.
Fx har -10 en stor negativ indvirkning på
vores selvværd, mens +10 kan have en stor
positiv indvirkning på vores selvværd.
Negative ubetingede strokes er altid uacceptable, og det er derfor, vi har givet
dem -10 på selvværdsbalancen. Det er

Det sker ikke så ofte, at negative ubetingede strokes udtrykkes direkte verbalt.
Som oftest bliver de negative ubetingede
strokes givet gennem ikke verbal kommunikation og er ofte underforståede.
Den leder, der fx smækker en rapport på
ens skrivebord og forlanger, at den bliver
skrevet om, samtidig med, at han/hun
ruller med øjnene eller ryster på hovedet,
kan udsende budskabet: Jeg synes, du er
komplet uduelig, eller Det kommer ikke bag
på mig, for du er ikke for klog.
Negative betingede strokes kan undertiden være nødvendige, og hvis de gives på
en konstruktiv måde, kan de også være
gavnlige. De er feedback på personlig
adfærd. Fx Din præsentation ville have været
mere effektiv, hvis du havde varieret din stemmeføring lidt mere, eller Den ville have været
mere effektiv, hvis du havde haft lidt flere billeder med i dine slides. Strokes af denne type

Figur 9
Strokesdiagrammet
Kilde: Stephen Neale mfl. Følelsesmæssig intelligens i
coaching (2009)

Strokesdiagrammet
Negativ ubetinget
Kritik af dig som person

Positiv betinget
Positiv feedback på dine handlinger

fx ”Du er dum”

fx ”Din rapport var fremragende, fordi …”

- 10 points

+1 point

Negativ betinget
Negativ feedback på dine handlinger

Positiv ubetinget
Positiv feedback på hvem du er som person

fx ”Din præsentation ville have været bedre,
hvis …”

fx ”Jeg elsker din energi og entusiasme”

+ 1 point

+ 10 points
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paralleller mellem de to opgaver/
opgaveområder. Der kan fx spørges
Hvad fik det til at virke for dig, da du
udførte (den anden opgave)...?
yy Coachende adfærd kan allerede
påbegyndes i det små i fasen S2/U2.
Da medarbejderen fortsat er optaget
af opgavens kompleksitet og indhold
og på dette tidspunkt sandsynligvis
ikke har det fulde overblik, vil den
coachende adfærd/kommunikation
her gå meget på det direkte opgaverelaterede.

Det anbefales kun at bruge coachende adfærd i dette omfang, fordi en
eventuel begyndende modløshed hos
medarbejderen kan blive værre, såfremt der stilles en masse spørgsmål,
som medarbejderen ikke kan svare
på. Det kan påvirke medarbejderens
selvtillid og selvværd.
yy I S3/U3 kan der benyttes både coachende adfærd/kommunikation og
coachingsamtaler. Medarbejderen
har opnået høj kompetence i forhold
til opgaven og et varierende engagement (i den oprindelige model et lavt
engagement, som vi har tilladt os at
ændre). Dette kan give anledning til

Situationsbestemt ledelse
(Høj)
Lidt instruktion
Meget støtte

Mindre instruktion
Mere støtte
Coaching

Træn
e

e

tend

Støttede adfærd

Støt

S3
S4

nde

S2

S1

de

en
ger

Ins

true

le

De

ren

de

Megen instruktion
Lidt støtte

Lejlighedsvis
instruktion og støtte
Instruerende/ styrende adfærd

(Lav)
U4
Stor kompetence
Stort engagement

Coachend adfærd

U3
Høj kompetence
Varierende engagement

U2
Nogen kompetence
Lavt engagement

(Høj)
U1
Lav kompetence
Højt engagement

Figur 10
Situationsbestemt ledelse
Kilde: Hersey & Blanchard, Management of Organizational
Behavior -Leading Human Resources (2007)
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sættes i. Vær alligevel opmærksom, når
et mål er udefra motiveret. Måske er der
noget, der skal genovervejes, tilføjes eller
justeres. Hvis en medarbejder i starten
af en samtale udtrykker et mål, som lederen opfatter som et overflademål, kan
målet evt. ændre karakter, hvis man stiller spørgsmål i retning af: Hvad vil det give
dig, at nå dit mål?. Spørg gerne flere gange,
indtil medarbejderen når frem til en følelse, eksempelvis glæden ved at gøre det
(Jepsen & Gade, 2010).

målet. SMART-modellen er her specielt
god, fordi den kan skabe en motiveret
handlingsplan hos medarbejderen. Modellen kan også anvendes, hvis der er
tvivlsspørgsmål om, hvorvidt medarbejderens mål passer sammen med organisationens mål, således at målene ikke
kun passer til personens personlige behov og værdier, men indgår i et helhedsperspektiv.
Figur 12 er en skabelon, som gennemgår SMART-modellen. Skabelonen kan
lederen bruge, når hun føler sig tryg ved

-

Overflademål og dybere mål
Udefra
(overﬂademål)

Indefra
(det dybere mål)

Et middel til noget
andet: Ros, penge,
anerkendelse, accept

En følelse: Gør mig
glad, stolt, jeg nyder
at gøre det

Vil tjene mange penge,
så børnene ikke
mangler noget

At være en god far

At få en eksamen
på en krævende
uddannelse

At lære en masse,
der udvikler mig, og
som jeg kan bruge

es.

sningsfokuer sig
preciative
år for
og
en på en

et?
Figur 11
Overflademål og dybere mål
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mere detaljeret med målstyring i kapitel
8 og 9.
SMART-modellen er god, når medarbejderens mål står klart, og vi som coachende ledere ønsker at understøtte, kvalificere, specificere, forstærke og realisere

ke frem-

eams el, ressourcer, ønsker og mål samt deres evner til at
udvikle tiltag, som kan bringe dem fremad mod et givet mål. Antagelsen i denne
model er, at personen, teamet eller organisationen allerede på forhånd besidder
afgørende elementer af løsningstiltag,
som vil kunne være vigtige at undersøge
og udvikle.
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SMART-modellen
Attraktivt

A

Accepteret

Beskriv, hvor og hvordan
målet er attraktivt for dig?

Hvad betyder det for din leder,
dine kollegaer, organisation, eller dine nære
relationer, at du ønsker at nå målet?

Hvordan ved du, at du har nået dit mål?

Målbart
Hvordan kan dit mål udtrykkes
på en specifik og positiv måde?

M

R

Hvor realistisk er det, at du kan
nå dit mål? Hvordan ville evt.
delmål lyde?
Realiserbart

SMART

Speciﬁkt

S

Hvornår går du i gang?
Hvornår er du i mål?
T

Tidshorisont

Figur 12
SMART-modellen
Kilde: Jepsen og Gade Coaching i arbejdslivet (2010)
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tegnet ved at være kortvarig og effektiv.
Denne type coaching hjælper medarbejderne med at få redt trådene ud og komme tilbage på sporet i løbet af få og ofte
kortere samtaler.
Løsningsfokuseret coaching handler om
at anvende en meget udførlig værktøjskasse af coachingredskaber og antagelser. Disse værktøjer og antagelser er resultater af over 25 års praktisk erfaring
med, hvordan der bedst skabes hurtige
og vedvarende forandringer.
yy Løsningsfokuseret coaching lægger
vægt på vigtigheden af at se hver
enkelt medarbejder som ekspert i
at finde egne løsninger. Tilgangen

opmærksomhed på de situationer
og handlinger, der allerede fungerer,
som vedkommende ønsker det. Tilgangen hjælper personen til at identificere, hvad der får disse situationer
til at fungere, og herefter til at gøre
mere af det samme.
yy Løsningsfokuseret coaching udforsker, hvordan medarbejderne ønsker
deres liv anderledes, og hvordan de
vil bemærke de næste skridt på vejen
mod målet. Tilgangen hjælper til at
kunne bygge på små, konkrete og
opnåelige succeser.
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Joharis Vindue er en forsimplet model af
personligheden, som kan bruges som et
redskab til at give et indtryk af en persons åbenhed og villighed til at modtage
feedback på sin adfærd. Modellens udgangspunkt er, at vi udvikles sammen
som mennesker, og at vi, når vi kommunikerer, er afhængige af vores forestillinger om hinanden.
Af og til reagerer vi uhensigtsmæssigt på
det, andre siger til os, uden altid at være
klar over hvorfor. Og vi kan føle os forvirrede og påvirkes følelsesmæssigt, når vi
ikke er klar over, hvorfor vi reagerer, som
vi gør. Måske er det fordi, den anden
part kommenterer dele af ens adfærd,
som man godt kender, men som man

måske ikke bryder sig om at høre. Måske
er der sider af én selv, som man ikke selv
har lagt mærke til. Bevidst eller ubevidst.
At kunne give og modtage feedback på
egen eller andres adfærd og handlinger
kan være med til at gøre modtageren af
feedbacken i stand til at reagere mere
hensigtsmæssigt. Målet med Joharis Vindue er at udvikle trygheden, tilliden og
åbenheden i organisationen.
Modellen kan også anvendes, når man vil
lære medarbejderen bedre at kende, eller
når lederen gerne vil have, at medarbejderne lærer ham/hende bedre at kende. De
fire felter i modellen betyder gennemgås.
Åbent område
Her er der tale om en situation, hvor man
er bevidst, og hvor ens adfærd kan iagttages. Fra det åbne område foregår det
meste af hverdagens kommunikation,
som dermed er åbenlys for både en selv
og for andre.

Figur 13
Johari-modellens kommunikationsfelter
Kilde: Joseph Luft, Of Human Interaction (1969)

Johari-modellens kommunikationsfelter
Din egen viden om dig selv

Andres viden
om dig

Hvad du ved om dig selv
(bevidst)

Hvad du ikke ved om dig
selv (ubevidst)

Hvad andre ved om dig
(kan iagttages)

Åbent områder

Blindt område

Hvad andre ikke ved om
dig (kan ikke iagttages)

Skjult område

Ukendt område
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ikke bliver misforstået, eller at andre
misbruger det, man deler med dem.
Det er en balancegang at dele ud af
sig selv på den „rigtige“ måde.
2. At udvide det åbne område ved at
modtage feedback. På den måde
bliver man klar over og kan derved
håndtere egne behov, følelser og
ønsker ud fra en større viden om sig
selv. Feedback er et tveægget sværd.
Gives eller modtages det i en forkert
kontekst eller på en forkert måde,
kan feedback skabe mere frustration

Det handler om at finde de områder, hvor
man kan udvikle sit potentiale, men som
man måske ikke vidste eller var helt klar
over, eksisterede. I sidste afsnit vil vi tage
afsæt i en anerkendende feedbackmodel,
der kan bidrage til åbenhed, tillid, læring
og vækst i organisationen.
ANERKENDENDE FEEDBACKMODEL

Formålet med feedback er at skabe læring og udvikling samt at forbedre relationer mellem mennesker.

Figur 14
Johari-modellens kommunikationsfelter
Kilde: Joseph, Luft Of Human Interaction (1969)

Johari-modellens kommunikationsfelter
Din egen viden om dig selv
Hvad du ved om dig selv
(bevidst)

Hvad andre ved om dig
(kan iagttages)

Åbent område

Hvad andre ikke ved om
dig (kan ikke iagttages)

sÅbenhed
Skjult område

Feedback

Andres viden
om dig

Hvad du ikke ved om dig selv
(ubevidst)

Blindt område

Ukendt område
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Værdistrøm
Bøf til
servering
fra køkken

Tjener
går til
kundens
bord

Tjener
hælder
cognac
på bøf

Tjener
tænder
cognac

Tjener
serverer
flamberet
bøf

Figur 1
Værdistrøm på post-it’s
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En metode til at designe processer i
teamet, kan være med post-it’s. Processen bør altid starte med, at man definerer sin kunde:
1. Hvem er kunden, og hvad er elementerne i ydelsen?
2. Efterfølgende defineres, hvad der er
målet for selve ydelsen (eksempelvis
en flamberet varm bøf).
3. Herefter defineres, hvad der starter
den proces, som kunden oplever
(eksempelvis bøf på tallerken klar til
tjener).
Det kan være en hjælp at begrænse designprocessen til en afdeling eller et område, hvor der efter kortlægning af selve
processen spørges ind til, hvad der skal til
for at levere den bedst mulige oplevelse
i hvert proceselement. Ved at involvere
alle relevante medarbejdere i udvikling
af procesdesign og procesoptimeringen i
forhold til kunden opnås engagement og
motivation. Det vil endvidere være med
til at begrænse misforståelser omkring,
hvordan processen skal føres ud i praksis. Procesdesignet bør desuden udføres
så tæt på det sted, hvor oplevelsen skal
leveres, da det giver mulighed for at visualisere den kommende ydelse så præcist
og virkeligt som muligt.

mærksom på at få skrevet processen ned,
evt. ved notering i forskellige it-hjælpesystemer som fx bookingsystemer mv. En
effektiv proces skal kunne repliceres og
trænes videre til andre samt være så deltaljeret, at den hjælper medarbejderen i
at udføre oplevelsen.
Eksempelboks

Værdistrømsanalyse
I Figur 1 er vist et eksempel på en
værdistrømsanalyse, der er visuel
præsenteret. På bagvæggen hænger
de forskellige afdelinger på hver sit
flipchart, samt hvad de målstyrer på
af mål og styrende mål.
En metode til at skabe erkendelse om,
hvordan den enkelte proces hænger
sammen, er at kortlægge den visuelt.
Før man går i gang, skal man vide,
hvem der er kunde til processen. Kunden kan være slutkunden, den betalende kunde eller en intern kunde, som
skal servere bøffer, når de er anrettet
på tallerkenen.
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loop-læring reflekteres over, om metoden til at nå resultatet var rigtigt udført. I
double loop-læring reflekterer vi over, om
det er den rigtige metode til at nå resultatet og tilpasser metoden om nødvendigt.
Single loop-læring i en organisation er,
når en fejl opdages og korrigeres, uden
at der ændres ved systemets grundlæggende værdier eller stilles spørgsmål ved
systemet. Single loop-læring karakteriseres ved, at vi ikke oplever konflikt mellem
det, vi faktisk gør, og det, vi siger, at vi
gør, når vi går ud i verden. Det typiske
spørgsmål i forhold til single loop-læring
er: Hvordan gør vi?
Når der er for stor forskel mellem det, vi
siger, og det, vi gør, må organisationen
bevæge sig over i dobbelt loop-læring.
Double loop-læring er, når man undersøger og forandrer de styrende variable

Som underviser skal der fx skabes en meningsskabende konstruktion og læring for
den studerende, og her kan være svært at
komme hen i dobbelt loop-læring, hvilket derfor heller ikke altid er målet. Single
loop kan være lige så meningsfuldt.
Hvis vi ønsker at nå et mål, fx færre fejl
ved røremaskinen; fra fem til to fejl om
måneden, kan vi kortlægge processen og
sikre os, at den udføres, som den skal.
Her er der tale om single loop-læring.
Hvis vi finder ud af, at processen udføres
som den skal, men at der stadig er flere
end to fejl, må vi spørge os selv „hvorfor“
og ændre vores grundlæggende antagelser og designe en proces, så vi kommer
ned under to fejl. Her er der tale om dobbelt loop-læring. Løsningen kan fx være
at få fat i en røremaskine, hvor piskerisene kun kan sættes i på en måde.
Figur 2
Single loop-læring og double loop-læring
Kilde: Chris Argyris & Schön Organizational Learning:
A Theory of Action Perspective (1978)

Double Loop-Learning: Argyris & Schön
Single Loop
Learning
Why?
Underlying
Assumptions
(Variable)

Goals, values,
techniques
(Action strategy)

Results
(Consequence)

Defensive
Reasoning
Must get
past

Double Loop
Learning
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Fra tillæring af nye færdigheder ved vi generelt, at der skal tilsættes viden, afprøvning i praksis samt træning i færdigheder,
før vi når det ønskede niveau af kompetence. Nedenfor præsenteres en metode,
der kan anvendes, når man vil sikre, at
en proces gennemføres præcis på samme
måde hver gang. Alt sammen for at sikre
høj kvalitet i oplevelsesydelsen.
Traning Wihtin Industri
TWI er et træningskoncept, der blev udviklet til den amerikanske industri og
sundhedspleje i 1941. Det bruges i dag i
mange forskellige brancher og organisationer, eksempelvis LEGO, Haldor Topsøe, Novo Nordisk og McDonald’s. Et
eksempel på TWI er fx en træning af servietfoldning på en restaurant, fordi servietterne skal have ens kvalitet hver gang,
for at restauranten virker troværdig og
overbevisende i sin oplevelsesydelse.
TWI udtrykker en systematisk træning,
der sikrer, at man ved, hvad der skal til,
hvordan og hvorfor. Udbyttet er en stabil proces med særdeles høj kvalitet og
en metode, der kan bruges på alle steder,
hvor virksomheden har en kritisk leverance til kunden. Fx kan der i processer
omkring mersalg, modtagelse af en kun-

servering: Er alt i orden? – er dette ofte en
trænet adfærd, som er indlært for at sikre, at kunden oplever, at alt netop er i orden. Ved at spørge om alt er i orden, får
personalet og chancen for at tage hånd
om eventuelle ting, der ikke er i orden.
I TWI arbejder man ud fra en metode,
hvor man beskriver nødvendigt nøgleudstyr samt hvad, hvordan og hvorfor. Gennem traditionel sidemandsoplæring træner træneren ofte kun hvad og hvordan.
Hvis ikke man bliver trænet i hvorfor, danner man sin egen logik og finder selv ud af
formålet med det lærte med det resultat,
at processen udvikler sig i en utilsigtet
retning. Det medfører procesustabilitet
og gør processen umoden.
For at tydeliggøre vigtigheden af træning
i processer kan man opstille en kompetence-matrix, der viser, hvilke oplevelsesprocesser der bliver trænet i en bestemt
periode i organisationen:
Et overblik over, hvilke kompetencer der
er nødvendige for at levere oplevelserne, kan desuden skabes på en målstyringstavle. På en sådan tavle kan desuden med fordel gives et overblik over,
hvor mange der er oplært i at udføre
Figur 3
Kompetence-matrix

Kompetence-matrix
Medarbejder

Hanne

Peter

Ole

Flamberet bøf

Oplært

Under oplæring

Træner

Er alt i orden?

Oplært

Oplært

Træner

Kassen

Oplært

Træner

Oplært

Oplevelse
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oplevelsesprocessen, og hvor mange der
kan udføre træningen, hvem er under oplæring mv.

1. Læringsprocesser, som bidrager til, at
tavs viden bliver artikuleret og gjort
eksplicit.
2. Læringsprocesser, som bidrager til, at
udtrykt eller eksplicit viden bliver til
tavs viden.
Når de to typer læring fremkommer, opstår begrebet „læringsspiral“ gennem
netop eksternalisering og internalisering.
Nonaka peger på, at der eksisterer fire typer organisatorisk læring:

Tavs viden

I det følgende præsenteres en teori, der er
udviklet af den japanske organisationsteoretiker Nonaka (Nonaka & Takeuchi,
2000). Nonaka viser, hvordan en organisation med fordel kan gå fra tavs viden til
synlig viden. I teorien fremhæves, at der
sker en større organisatorisk læring, når
viden bliver synlig og dermed eksplicit.
Hvis organisationen ikke evner at flytte
sig fra tavs til synlig læring, går læringen
i stå. Nonakas teori er, at organisationer
skal fremme to typer læring:

Eksplicit viden

AKTIVERING AF VIDEN
(ORGANISATORISK LÆRING)

Nonakas Læringsspiral
Tavs viden

Eksplicit viden

Socialisering
Felt opbygning

Eksternalisering
Dialog

Internalisering
Learning
by doing

Kombinering
Kombinere
eksplidt viden

Figur 4
Nonakas Læringsspiral
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Socialisering fra tavs til tavs viden
De fleste har oplevet socialisering. Et eksempel er vores evne som mennesker til
at lære at spise med bestik. Vi ser vores
forældre gøre det, og efterfølgende kopierer vi processen ved at se på den. Vi
kan som mennesker lære af andre ved at
se, hvordan de udfører en proces. På den
måde sker der en socialisering fra tavs viden til tavs viden.

1. Socialisering, hvor vi lærer ved at
betragte uden ord.
2. Eksternalisering, hvor vi gennem aktiv
handling udtrykker de ønskede mål.
3. Kombinering, hvor eksplicit viden
deles med så mange som muligt.
4. Internalisering. Fælles viden trænes til
tavs viden.
Figur 5
Vi lærer at spise ved at se vores forældre gøre det
Fra tavs til tavs viden
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mellem de økonomiske og de styrende
mål, gentages øvelsen, indtil man har et
troværdigt målhierarki.

Eksempelboks

Målstyringstavle for
virksomheden Frydendahl
I et eksempel fra en butik er målet: 10
% i mersalg.
Første undersøgende spørgsmål for at
finde det eller de styrende mål er, hvad
der påvirker et ønsket mersalg?

Figur 6
Vær ikke bange for at spørge ind til dine medarbejderes
holdninger
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midler sikres en fælles virkelighed i virksomheden. For ledelsen og de respektive
medarbejderne resulterer dette i en løbende opfølgning, som vi senere beskriver som tavlemøder.
Ledergruppen kan betragte den daglige
økonomiske styring ud fra de data, der
indsamles og opstilles på diverse lister,
udtræk fra bookingsystemer, kasseterminaler mv., og som med fordel kan samles
på en overordnet målstyringstavle. Husk
kun de vigtigste informationer på tavlen,
ellers mistes overblikket.
Det er oplagt at arbejde med målstyringstavlerne i hver afdeling. Medarbejderne kan
i de enkelte afdelinger se på deres målstyringstavle, der viser status for mål-opfyldelse på de typisk to helt konkrete og aktuelle
handlingsmål, der arbejdes efter. På jævnlige møder gennemgår lederen status på
målopfyldelsen, den enkeltes bidrag, næste
målsætning og handlinger samt den overordnede status for virksomhedens mål.

Styrende mål blev herefter defineret
således, at hver kunde skal spørges,
om der er andet, man kan friste med.
Målstyringen går herefter ud på at registrere:
yy Om der spørges til mersalg.
yy Resultatet af forsøg på mersalg,
markeret ved en streg.
Proces: På målstyringstavlen målstyres
på mersalg. Ved kassen målstyres på,
om der er spurgt om mersalg, og om
det har resulteret i et mersalg, ved en
streg på et stykke papir.

Når medarbejderne efterfølgende gør
kassen op, kan de se, hvor mange kunder der har været, og hvor mange gange det er lykkedes at lave et mersalg.
Over tid vil målet: „Mersalg på 10 %“
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Continuous imp
rov
em
en

Demings kvalitetscirkel
t

PLAN

ACT

DO

CHECK

Figur 7
Demings kvalitetscirkel, Plan Do Check Act
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De fleste af os mennesker er „plannere“
og „do’ere“. Vi glemmer at følge op og
standardisere. Deming’s kvalitetscirkel er
meget brugt i brancher, hvor det kræves,
at der er en meget høj kvalitetsstandard.
På hospitaler, i medicinalbranchen, i bilog flyindustrien bruges PDCA for at sikre
og følge op på, at kvaliteten forbedres.
I en oplevelsesøkonomisk kontekst er det
vigtigt at have høj kvalitet i oplevelsesleverancen og hele tiden forbedre oplevelsen.
yy Planlægge forbedringsforslaget
(Plan).
yy Udføre forbedringsforslaget (Do).
yy Undersøge, om forbedringsforslaget
virkede (Check).
yy Justere og standardisere forbedringsforslaget (Act).

orslag:
ocesændring, fx at alle
a i bookingsystemet.
evet huskeseddel, fx
.
eversibel ændring, som
agelse af fejl, også
ort,
an komme ned i simkorterisene i
an kun sættes i på en

et et forbedringsforslag
e er sandsynligheden for, at
abile processer og til.
velsesindustrien arbejder
es eget hoved. Det
ganisationen øget produktivitet og arbejdsglæde, når der arbejdes
koordineret på forbedringsforslag visuelt
i hele organisationen på målstyringstavler.
MØDEDIAMANTEN

Når vi beskæftiger os med effektive møder, kan det anbefales at arbejde ud fra
mødediamanten. Mødediamanten er en
model for, hvordan man strukturerer et
møde, så man er sikker på at nå de mål,
som man har sat sig. Et typisk problem på
et møde er, at deltagerne ikke ved, hvad
der er målet med mødet. Nogle vil træffe
beslutninger, nogle vil idégenerere, nogle
vil tale om noget, der ikke er på dagsordenen, og andre vil det hele på en gang.
Resultatet er ofte konflikter, forvirring og
manglende fremdrift på møderne.

I arbejdet med forbedringsforslag arbejder man desuden i Lean med tre niveauer
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opsummering, beslutning, prioritering
og opsamling på læringspunkter.

Mødediamanten

Eksempelboks
Åbne

Undersøge

Lukke

Strukturering af tavlemøde
via mødediamanten
Figur 8
Mødediamanten
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Mødediamanten deler mødet op i tre
faser: Åbnefasen, undersøgelsesfasen og
lukkefasen. Et møde kan indeholde alle
tre faser, men kan også indeholde kun en
eller to af faserne.
I Åbnefasen sættes rammen for mødet,
således at det sikres, at alle ved, hvad formålet er med mødet, hvad tidsrammen
er, og hvad resultatet af mødet skal være?
I Undersøgelsesfasen er der lagt op til
videndeling og idegenerering. Formen er
diskussion og debat, her er alle ideer velkomne og der kigges på emnet fra alle relevante vinkler. Undersøgelsesfasen kan
strække sig over et par minutter op til et
helt møde afhængigt af emnets vigtighed
og kompleksitet. Der er tre spørgsmål,
der er vigtige at kunne svare på ved tavlemødet:

På de fleste målstyrings- eller tavlemøder er der tre faser:
yy Åbnefasen: Målstyring, status på
målet og styrende mål (ca. 2 min.)
yy Undersøgelsesfasen: Hvad er år
sagen til, at målstyringen er uden
for det planlagte? Hvad er det
vigtigste, jeg kan gøre indtil næste
møde for, at det styrende mål flytter sig? Hvilket forbedringsforslag
vil jeg anbefale? (ca. 3 min.)
yy Lukkefasen: Hvem gør hvad, hvornår? Status ses på målstyringstavlen under feltet løbende forbedringer (ca. 1 min.)
Brug et visuelt billede af mødediamanten under mødet; det giver alle klarhed
over processen. Benyt evt. magnet eller
anden markering og flyt den fra fase til
fase. Så er det visuelt tydeligt for deltagerne, hvilken fase mødet er i. Mødet
skal maks. tage 5 min.

1. Hvordan gik dagen i går/sidste vagt?
2. Hvad skal jeg nå i dag på vagten?
3. Hvad forhindrer mig i at nå dagens
mål? Fx dagens omsætning.
I Lukkefasen handler det om at samle op
på mødet, så det sikres, at alle er med
på, hvad der er aftalt, og hvad der skal
foregå fremover. Lukkefasen indebærer
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Figur 9
Spilleplade til Circle Changes
(Spillet kan købes gennem www.circlechanges.com)
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Man starter spillet ved, at alle interessenter får en figur, der symboliserer
den position, som man har i forhold til
virksomheden. Er man sælger i virksomheden, er man også sælger i spillet. Alle
placerer deres figurer i forhold til hvilken
fase, de står på i forhold til forandringen.
Efterfølgende vurderes det efter tur, hvor
de står i forhold til de tre modstandsniveauer i fasen. Alt efter hvor langt man

er i udviklingen af en oplevelse eller forandring placeres interessenter. Når alle
er placeret, kan der simuleres, hvad man
vil gøre i forhold til det foreliggende forbedringsforslag, for at få alle med gennem forandringen. Det er samme proces
man løber igennem, når man simulerer
implementeringen eller leveringen af en
ny oplevelsesydelse.
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Maksimal indtjening
Højest muligt dækningsbidrag
(omsætning fratrukket variable omkostninger)
–
Faste omkostninger
(de omkostninger virksomheden har uanset salget størrelse)
=
Maksimal indtjening

Figur 1
Maksimal Indtjening
Kilde: Annette Vangstrup
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kapaciteten bedst muligt og til priser, der
samlet set som minimum dækker de faste
omkostninger.
På kort sigt betyder det, at der kan sælges til priser, der blot dækker de variable
omkostninger. De variable omkostninger
på et hotel udgør primært rengøring af
værelse og linned samt kundeartikler som
shampoo mv. Som en stigende variabel
omkostning er også kommissioner til de
kanaler, der sælger hotellet (se efterfølgende afsnit om strategisk prissætning).
For at kunne foretage de rigtige beregninger og priskalkulationer er det vigtigt at
kende virksomhedens omkostningsstruktur og fordelingen mellem de variable og
faste omkostninger. Faste omkostninger

om omsætningen i en periode er nul. En
virksomhed med høje faste omkostninger
har derfor en såkaldt høj driftsmæssig risiko, hvilket fx gælder overnatningsvirksomheder, konferencesteder, forlystelsesparker mv.
Variable omkostninger er derimod omkostninger, der svinger i takt med salget.
Fx er den variable omkostning ved salg af
en flaske vin på en restaurant, den indkøbspris, der er betalt for vinen. Alt efter
om tjeneren, der serverer vinen, er ansat
på fast månedsløn eller er timelønsansat,
vil løn til servering fx også indgå i de variable omkostninger. Ved en stor andel af
Figur 2
De variable omkostninger på et hotel udgøres
bl.a. af rengøring af værelse
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er defineret som de omkostninger, virksomheden har uanset hvor meget der
sælges, og som derfor skal betales, selvom omsætningen i en periode er nul. En
virksomhed med høje faste omkostninger
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om tjeneren, der serverer vinen, er ansat
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variable omkostninger siger man, at virksomheden har en lav driftsmæssig risiko,
der netop dækker over, at en stor andel
af omkostningerne kun skal afholdes, når
der sker et salg. På denne baggrund har
restauranter generelt lavere driftsmæssig
risiko end overnatningsvirksomheder.

Lav risiko betyder dog ikke, at det er disse
virksomheder, der også har lettest ved at
tjene penge. Ofte forholder det sig endda
omvendt. Når en oplevelsesvirksomhed
starter op eller skal planlægge driften
mest hensigtsmæssigt, må man overveje,
hvilken risiko man ønsker eller er i stand
til at finansiere.

Refleksionsboks

Har din virksomhed høj eller
lav driftsmæssige risiko?
1. Betaler virksomheden høje kontingenter for medlemskab af diverse
foreninger?
2. Anvender virksomheden dyrt service, indretning eller andet?
3. Har virksomheden primært faste
medarbejdere?
4. Drives virksomheden fra lokaler,
der er ejet af virksomheden?
5. Betaler virksomheden husleje eller
forpagtning?
6. Vil en tilsvarende virksomhed
kunne startes op for få midler?
7. Har virksomheden outsourcet
nogle funktioner? Fx rengøring og/
eller opvask?
8. Kommer kunderne jævnt fordelt
over åbningstiden?

Når virksomheden er i drift, må man som
økonomisk ansvarlig tilsvarende løbende
vurdere, om det er mest hensigtsmæssigt med mange faste omkostninger i
forhold til variable omkostninger. En af
de mest almindelige overvejelser i forbindelse med dette valg er fastansatte
tjenere kontra få fastansatte og mange
løse medhjælpere. Fordelene ved de faste medarbejdere er ofte større faglige
kompetencer og kendskab til kunder og
processer, der dog samtidig betyder, at
der skal betales løn til disse medarbejdere, uanset om der er kunder, og dermed
omsætning, eller ej. Fordelen ved at have
mange løse medhjælpere er muligheden
for at tilpasse lønomkostningen bedre
til salget, men de løse medarbejdere kan
fx yde en dårlige service og nogle gange
endda skulle have en højere timeløn end
de faste medarbejdere.
Variable omkostninger

Lavest driftsmæssig risiko har den virksomhed, der kan svare ja til pkt. 5 til 8.
En lav driftsmæssig risiko betyder, at risikoen for at tabe penge ved at drive virksomheden er lavere, end hvis virksomheden har høje faste omkostninger, fx til
egne bygninger og til fast personale.

Variable
omkostninger/
lav driftsmæssig
risiko

Faste
omkostninger/
høj driftmæssig
risiko

Figur 3
Variable omkostninger kontra faste omkostninger
Kilde: Annette Vangstrup
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Figur 4
Bookingportalerne lægger højere
end hotellet på søgemaskinerne
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Figur 4a
Hotellets hjemmeside lægger højere i
søgeresultatet end bookingportalerne

Forskellen på de to præsentationer på
søgemaskinen er, at det ene hotel har
betalt for at ligge øverst, mens bookingportalen www.booking.com har betalt
for at ligge øverst på den anden. Prisen
for at ligge højt og øverst på søgemaskinerne er stigende, og for at undgå
unødvendige kommissioner og omkostninger til søgemaskinerne må hotellet
fx indføre rutiner, der opfordrer kunderne til at booke direkte, fx gennem
arbejde med loyalitetsprogrammer og
bookingkoder med særlige fordele. Antallet af loyalitetskort i detailhandelen er
også markant stigende, fx Club Matas,
Imerco Kort mv.

Her er anvendt et hotel som eksempel,
men problemstillingen er den samme for
mange andre typer af virksomhed og produkter. Fx har mange købsportaler etableret sig som „butikker“ på nettet, hvor
de sælger mærkevarer til lavere priser, opkøbt i store mængder og/eller assorteret i
størrelse og farver, og hvor disse portaler
kommer højere op når der søges på forskellige mærker. Det betyder tilsvarende,
at fx et tøjmærke må betale annoncepenge for at ligge øverst, når navnet søges på
internettet.

SAMMENHÆNG MELLEM
EFTERSPØRGSEL OG PRISSÆTNING
Hvis man driver en virksomhed, hvor produktet ikke kan lagerføres, må man kende
(eller gætte på) sit kommende forventede
salg opdelt på bookinger og forventede
reservationer, så man kan reagere, når
der er perioder, hvor der er mere ledig kapacitet end forventet.
Fastlæggelse af den rigtige pris til den
rigtige kunde og på det rigtige tidspunkt
kaldes „revenue management“ eller „indtægtsstyring“.
Fx i hotelerhvervet anvendes efterspørgselsprognoser omkring fremtidigt salg
netop til at styre salgs- og bookingindsats, hvor kunder afvises og bookes i
henhold til det salg af enheder og til de
priser, budgettet lægger op til. Denne disciplin hedder „revenue management“ og
vil kort blive præsenteret i det følgende.
REVENUE MANAGEMENT (RM)

Revenue Management er en anvendt metode inden for de fleste brancher, der
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Forskellen på de to præsentationer på
søgemaskinen er, at det ene hotel har
betalt for at ligge øverst, mens bookingportalen www.booking.com har betalt
for at ligge øverst på den anden. Prisen
for at ligge højt og øverst på søgemaskinerne er stigende, og for at undgå
unødvendige kommissioner og omkostninger til søgemaskinerne må hotellet
fx indføre rutiner, der opfordrer kunderne til at booke direkte, fx gennem
arbejde med loyalitetsprogrammer og
bookingkoder med særlige fordele. Antallet af loyalitetskort i detailhandelen er
også markant stigende, fx Club Matas,
Imerco Kort mv.

Hvis man driver en virksomhed, hvor produktet ikke kan lagerføres, må man kende
(eller gætte på) sit kommende forventede
salg opdelt på bookinger og forventede
reservationer, så man kan reagere, når
der er perioder, hvor der er mere ledig kapacitet end forventet.
Fastlæggelse af den rigtige pris til den
rigtige kunde og på det rigtige tidspunkt
kaldes „revenue management“ eller „indtægtsstyring“.
Fx i hotelerhvervet anvendes efterspørgselsprognoser omkring fremtidigt salg
netop til at styre salgs- og bookingindsats, hvor kunder afvises og bookes i
henhold til det salg af enheder og til de
priser, budgettet lægger op til. Denne disciplin hedder „revenue management“ og
vil kort blive præsenteret i det følgende.
REVENUE MANAGEMENT (RM)

Revenue Management er en anvendt metode inden for de fleste brancher, der
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Her ovenfor vises en opstilling af økonomiske delmål.
Nedenfor har vi vist et eksempel på en
yderligere nedbrydning af de økonomiske mål (grønne mål), i mere handlingsorienterede mål (blå mål), som ledelsen
kan arbejde videre med i forhold til sine
medarbejdere.

Figur 6
Fastlæggelse af flyvehøjde, handlingsorienterede mål
Kilde Asnæs & Vangstrup

angivet under målepunkterne. I samme
forbindelse vurderes ressourcer, herunder omfordeling af ressourcer, fx fra produktionen til salg.
For hver strategisk mål „grønt mål“ (se
figur 5) defineres nye indsatsområder,
handlingspunkter og målepunkter. Først
når hele organisationen ved, hvad dens
succeskriterier og mål er, er processen
succesfuld. Nedenfor er vist et andet
eksempel på et strategisk delmål, der er
oversat til indsatsområder, handlingspunkter og målepunkter:

Fastlæggelse af flyvehøjde, handlingsorienterede
Delmål

Overordnede
indsatsområder

Udvalgt fra figur 5

Handlingspunkter

Målepunkter

Beregning af
gennemsnitlig
kundelængde

Visualisering af mål

Eksisterende kunder
Flere kuverter
26 pct.

Anbefaling til andre

Visualisering af andel,
der svarer 9+10 på NPS

Nysalg

Kontaktmøder på baggrund af mødekontakter

Branding, find ressource

Trafik på sociale
medier mv.

Nye kunder
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Brug af medarbejdere som ressource er
stort set altid et afgørende indsatsområde for en oplevelsesvirksomhed. Antallet
af medarbejdere er stort i forhold til omsætning, og grundlæggende beslutninger
om serviceniveau, fordeling mellem faste
og timelønnede medarbejdere, effektiv
vagtplanering mv.; forhold, som de fleste
ledere af en servicevirksomhed må træffe
beslutninger omkring.

PRIS OG KVALITET
KOMBINERET MED
KUNDETILFREDSHED
I en oplevelsesvirksomhed er det en særlig udfordring at skabe overordnede
økonomiske mål og strategiske delmål.
Der kan eksistere modstridende faktorer
i arbejdet. Modstridende faktorer kan
være oplevelsen af den valgte service, der
typisk indgår som parametre til at måle
kundeloyalitet. For oplevelsesvirksomheder bør der være særlig fokus på alle
tre elementer i kundetilfredshed/pris og
kvalitet.

Pris

Gæstetilfredshed
Figur 8
Kundeloyalitet
Kilde: www.Relationmanager.dk

Vi har ovenfor præsenteret afkastningsgraden som det centrale nøgletal til vurdering af virksomhedens afkast. For en
forståelse af den samlede økonomiske
analyse og styring, henvises til Økonomi for
Serviceøkonomer – Økonomistyring i Praksis
(Vangstrup, 2013). Her beskrives centrale elementer, der knytter sig til en vurdering af om en oplevelsesvirksomhed kan
overleve. Afkastningsgraden kan opdeles
i en såkaldt Dupontpyramide, der viser
sammenhængen mellem resultat skabt i
forhold til omsætningen og omsætning
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Øverst i Du Pont-modellen ses overskudsgraden X aktivernes omsætningshastighed. Mange oplevelsesvirksomheder har
lave overskudsgrader (resultat før renter
i procent af omsætningen) som følge af
en stor lønandel og fx vareforbrug. For en
restaurantvirksomhed betales i gennemsnit ca. 30 pct. af en omsætningskrone
i vareforbrug og 42 pct. til løn samt 10
pct. til husleje. Tilbage til øvrige faste og
variable omkostninger er således i gennemsnit kun 18 pct. Overskudsgraden i
branchen er ofte kun to til tre pct., når
der ikke medregnes renter, og virksomheden som oftest er drevet med en huslejeaftale.
Den generelt lave overskudsgrad stiller særlige krav til „det andet ben“ i Du
Pont-modellen for at opnå en acceptabel
afkastningsgrad – nemlig aktivernes omsætningshastighed. Hvis der ikke sikres en
rimelig sammenhæng mellem investeringer og omsætning, vil dette nøgletal blive

mindre end én (omsætning divideret med
aktiver) og trække afkastningsgrad ned til
et niveau under overskudsgraden.
Der er stor forskel på, hvad der opnås i
afkastningsgrader, inden for oplevelseserhvervene, men generelt gælder det, at
der ikke kan investeres i dyr indretning
eller nye maskiner, hvis det ikke medfører en stigning i omsætningen. Eksemplet
kan være restauranten eller hotellet, der
er indrettet med dyr kunst og møbler,
der ikke kan modsvares af en tilstrækkelig
omsætning. Kunderne er ganske enkelt
ikke villige til at købe mere eller til højere
priser på grund af den nye indretning.
Ofte ser vi, at de virksomheder, der opnår
den højeste afkastningsgrad, er indrettet
i relativt billige lokaler med moderne enkel indretning, der holder investeringer
og dermed aktiverne nede og omsætningen oppe med en høj „aktivernes omsætningshastighed“ til følge. Omsætningens
fulde potentiale nås gennem effektiv
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styring af efterspørgsel, herunder ikke
mindst en begrænsning af den tid, kunden har ved bordet. De restauranter, der
har en særlig høj efterspørgsel, og som
arbejder intensivt med dette område, opnår en udskiftning af hvert bord på op til
ca. seks gange pr. åbningsdag.
Ud over effektiv styring af efterspørgsel
og ressourcer nås omsætningspotentialet ved at arbejde med service, kvalitet og
oplevelser.
Balance mellem kundeloyalitet
og styring af ressourcer

yy Effektiv styring af efterspørgsel, fx
antal seatings på en restaurant.
Og på den anden side:
yy Kundeloyalitet

ØKONOMISK MÅLSTYRING
Når de strategiske mål og delmål er sat
og transformeret til handlingsmål, som
hele organisationen kan forstå, sker den
økonomiske styring gennem opstilling af
løbende analyser, styringsark og målinger
af resultat, hvor der træffes løbende beslutninger om ændring af processer mv.
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Figur 10
Balance mellem kundeloyalitet og styring af ressourcer
Kilde: Asnæs & Vangstrup

© Praxis – Nyt Teknisk Forlag 2014

De mest succesfulde oplevelsesvirksomheder er således dem, der har fundet den
rigtige balance mellem:
yy Service, fx udtrykt ved minutter til
kontakt og betjening.
yy Kvalitet af ydelsen eller produktet.
yy Investeringer i produktionsapparatet.
yy Effektiv styring af ressourcer.
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Økonomisk
styrende forbedringskultur

Handling som afprøves
Ændre adfærd. Andre veje

Figur 11
Økonomihjul – Økonomisk styrende forbedringskultur
Kilde: Asnæs & Vangstrup

Resultatet af at nedbryde strategiske mål
i handlingsorienterede, styrende mål er,
at alle medarbejdere kan inddrages i den
økonomiske styring i det omfang, det er
relevant for den enkeltes arbejdsopgaver.
Udbyttet er, at medarbejderne kan forbedre egne arbejdsopgaver op imod bestemte mål samt opnå indflydelse på eget
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Resultatet af at nedbryde strategiske mål
i handlingsorienterede, styrende mål er,
at alle medarbejdere kan inddrages i den
økonomiske styring i det omfang, det er
relevant for den enkeltes arbejdsopgaver.
Udbyttet er, at medarbejderne kan forbedre egne arbejdsopgaver op imod bestemte mål samt opnå indflydelse på eget
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Lønandel i en oplevelsesvirksomhed
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Figur 12
Lønandel i en oplevelsesvirksomhed
Kilde Asnæs & Vangstrup
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omsætning. Fx har hoteller og restauranter typisk en lønandel på over 40 pct.,
hvilket betyder, at der udbetales løn til
medarbejdere og indehaverne på mere
end 40 øre, hver gang der omsættes en
krone. Den høje lønandel betyder, at der
er mange hænder involveret i det produkt
og den serviceydelse, der leveres. Hænder, der kan misforstå en opgave, forstyrrer hinanden, give en dårlig oplevelse eller
andet, men som formentlig for langt de
flestes vedkommende oplever størst trivsel og motivation, når de oplever at blive
anerkendt for deres arbejde.
Virksomheder, der har en vision om fx
at blive Danmarks bedste hotel og have
Danmarks bedste medarbejderteam
samt en strategi om fx at have en overskudsgrad på min. samme niveau som
branchens gennemsnit, kan have svært
ved at omsætte dette til konkrete handlinger, der skaber en tilfredsstillende
fremdrift.

sen, fx en event, en overnatning eller et
restaurantbesøg, kræver en andel af produktionstid. Produktionsdomænet fylder typisk rigtig meget af arbejdstiden
for medarbejderne. Hverdagen fylder det
hele, og der er meget lidt eller slet ingen
tid til at reflektere over, hvad der kan gøres bedre eller anerledes for at nå de opstillede mål, og hvad der skal til for, at de
styrende mål bliver bedre.
Oplevelsesvirksomheder kan derfor med
stor fordel arbejde med en „mål-middelering af strategi og
e økonomiske mål. Vi har vist eksempler på denne nedbrydning af mål
tidligere i dette kapitel.

HANDLINGSPLAN
yy Fastlæggelse af det ønskede driftsøkonomiske mål for virksomheden,
fx en afkastningsgrad på min. 20 pct.
eller en overskudsgrad på 10 pct.
yy Nedbrydning af dette overordnede
mål i økonomiske delmål, der fx kan
være afdelingsspecifikke eller produktspecifikke, fx en forlystelsespark,
der vil omsætte fem mio. kroner
entreindtægter, to mio. på restaurant
og en mio. kr. på kioskvarer mv.
yy Oversættelse af disse økonomiske
delmål til handlingsorienterede styrende mål, der er midlet til at nå de
økonomiske delmål og det overordnede økonomiske mål.
yy Opstilling af dashboard for ledergruppen samt en målstyringstavle for
medarbejderne.
yy Løbende opfølgning og revidering af
mål og middel.

Mange oplevelsesvirksomheder oplever
desuden, at selve leverancen af oplevel-
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yy

yy

yy

yy
yy
yy

at afsætte ressourcer til andet end
produktion og anerkender medarbejdernes refleksion over forbedringsforslag og nye processer mv.
Der er afsat tid til at arbejde med
de forbedrende handlinger, styrende
mål, der er prioriteret i de enkelte
teams.
Virksomheden når de fastlagte
realistiske mål inden for den angivne
tidshorisont.
Der er klare processer for de enkelte
arbejdsopgaver, se kapitel seks omkring arbejde med processer.
Virksomheden kan „ledes i nuet“ via
målstyringstavlen.
Virksomheden kan „i nuet“ tilpasse
sine processer til kunderne.
Virksomheden tilpasser løbende sine
oplevelsesydelsesprocesser til kundernes ændrede adfærd

Effektiv målsætning og målstyring samt
økonomisk styring er alene relevant, hvis
kunderne er tilfredse. Og gerne så tilfredse, at de bliver loyale.

MÅLING AF KUNDELOYALITET
data, der er tro-

og anbefaler oplevelsen til andre. En måling
af kundeloyalitet bør indgå som nøgletal på
lige vilkår med andre økonomiske nøgletal.
Muligheder for at kunne handle på det
opnåede nøgletal eller score for at:
yy Skabe større kundeloyalitet.
yy Tilrette de interne arbejdsprocesser.
yy Anvende kundeloyalitet som nøgletal
til fremdrift gennem et tydeligt mål.
yy Inspiration for udvikling af den
enkelte virksomhed ved viden om
gennemsnit for nøgletal (eller score)
gennem den fælles dataindsamling,
der således skaber grundlag for
benchmark på tværs med andre
grupperinger i branchen mv.
En af de nyeste teorier til måling af kundeloyalitet er „Net Promotor Score“systematikken, der er udviklet af amerikanske Fred Reichheld. Teorien tager
udgangspunkt i, at man ved en enkel, men
engagerende spørgeteknik opnår troværdige data omkring kundeloyalitet, der
kan skabe styring af effektive processer
i virksomheden. Net Promotor Score så
dagens lys i Harvard Business Review i 2003
Figur 13
Net Promoter Score
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i en artikel, der handlede om „Det eneste
spørgsmål“, der kan sikre din vækst.
Siden er Net Promotor Score blevet til
Net Promotor System gennem en større
og større udbredelse på tværs af brancher. På nuværende tidspunkt er udbredelsen primært i USA.
Det ultimative spørgsmål: Vil du anbefale den oplevelse, du netop har haft,
til dine venner og kollegaer?
Langsigtet vækst er drevet af loyalitet
frem for bare tilfredshed. Ved bare at stille et magisk spørgsmål på en skala fra nul
til 10: Vil du anbefale din oplevelse hos os til
dine venner og familie? Og få det suppleret
med et muligt kommentar felt, får virksomheden opdelt sine kunder i „kritikkere“, „passivt tilfredse“ og „promotors“.

Kunderne bliver kun forstyrret i ca. et min
og ikke påvirket til en negativ oplevelse
over forhold, de slet ikke havde overvejet.
Den opnåede score er mellem -100 og
+100, hvor -100 udtrykker, at alle respondenter er kritiske (mellem nul og seks) og
+100 viser, at alle respondenter er „promotors“ (ni eller 10 i score). De „passivt
tilfredse“, der scorer syv eller otte, indgår
ikke i beregning af nøgletallet.
NPS-værdien angives som nøgletal og
med en detaljeringsgrad og kommentarer, der giver mulighed for at handle på
analyseresultaterne internt i virksomheden og over for kunden. Som med anden
økonomisk styring skal analyseresultatet
aktiveres for at skabe forandringer, og det
kan suppleres med følgende øvrige data:
yy Løbende forbedringer og udvikling i

Figur 14
Beregning af økonomisk potentiale
Kilde: Annette Vangstrup

Beregning af økonomisk potentiale
Opdeling i kundekategorier Omsætning pr. kunde, kr.
Erfaringsnøgletal, der viser
omsætning pr. kunde, hvor
loyale kunder køber 10 pct.
mere end gennemsnittet

Overskud pr. kunde
Erfaringsnøgletal, hvor kritikere i gennemsnit gratis gives for 200 kr. værdi enten
i form af en gratis ydelse eller træk på
personaleressourcer ved fx håndtering af
klager.
Loyale kunder anbefaler andre at komme,
og i gennemsnit resulterer dette i en
yderligere kunde.
Overskudsgraden for alle ydelser er
anslået til 10 pct.

Kritikere

300

132

Passivt tilfredse

300

30

Loyale kunder

330

-170
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Skab oplevelser

yy Benchmark for andre brancher,
landsdele mv.
yy Trends omkring forhold, der skaber
og motiverer kundeloyalitet.
yy Gode ideer generelt til at arbejde
med loyale kunder, der kommer igen
og køber mere.
yy Modenhedsmodeller for branchen.
Ved at kende de økonomiske forudsætninger, der knytter sig til de enkelte grupper af kunder (kritikere, passive og loyale
kunder), kan det økonomiske potentiale
beregnes. Nedenfor er gennemført et
regneeksempel med følgende forudsætninger:
Beregning af omsætningsudvikling
700
600
500
400
300
200
100
–
Omsætning
pr. gæst
promotor

Omsætning
pr. gæst
passiv

Omsætning
pr. gæst
kritiker

Beregning af indtjeningsudvikling
150
100
50
-50
-100
-150
-200
Overskud
pr. gæst
promotor

Overskud
pr. gæst
passiv

Overskud
pr. gæst
kritiker

Figur 16
Beregning af indtjeningsudvikling
Kilde: Asnæs & Vangstrup

Konklusionerne viser sig ofte at være indlysende. Det er dyrt at have kritiske kunder, der ud over at koste tabt omsætning
og ressourcer, så længe de er kunder, erfaringsmæssigt også stopper med at være
kunder.
Loyale kunder derimod skaber ikke alene
omsætning for sig selv. De håndplukker
også venner og bekendte til at komme på
virksomheden. Bedre, billigere og mere
effektiv markedsføring findes formentlig
ikke.

Figur 15
Beregning af omsætningsudvikling
Kilde: Asnæs & Vangstrup
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Ud over beregning af omsætning kan
overskud pr. kundekategori beregnes:
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