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Formål
Nye veje til vækst har til formål at sætte fokus på oplevelsesbaseret forretningsudvikling i virksomheder i Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommune.
Projektet retter sig mod to målgrupper. Den ene målgruppe er virksomheder i de tre kommuner, som
gennem et vækstgruppeforløb, der forløber over 4-6 måneder, skal udvikle forskellige redskaber
til at skabe vækst og forbedre deres konkurrenceevne ved hjælp af oplevelser i forskellige led af
virksomhedens værdikæde. Den anden målgruppe er det lokale og regionale erhvervsfremmesystem,
der skal opkvalificeres i forhold til nye rådgivningsudfordringer set i lyset af oplevelsesøkonomiens
potentialer og dermed hjælpe virksomhederne til at tænke i oplevelsesbaseret forretningsudvikling.
Nye veje til vækst er et nyere initiativ, der er startet op i 2008, og derfor er det endnu ikke muligt at
sige noget om projektets effekter.

Historik
Projektet blev indledt i april 2008 med en undersøgelse af danske
eksempler på virksomheders strategiske brug af oplevelser, hvilket resulterede i et casekatalog, der
kan bruges til inspiration for virksomheder og andre, der ønsker at arbejde med eller få indsigt i oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Nedenfor fremgår en beskrivelse af projektets faser.

Projektets faser
Projektet falder i følgende faser:
1. Projektstart med fokus på at udvikle projektet som en ny tilgang til oplevelsesøkonomien hvor
fokuset er på virksomheder i det brede erhvervsliv, hvor oplevelser ikke er det primære produkt.
Projektet differentierer sig herved fra andre tilgange inden for oplevelsesøkonomi, hvor fokuset
traditionelt har været på de kreative erhverv og oplevelseserhvervene.
2. Foranalyse med fokus på at finde virksomhedseksempler der er umiddelbart inspirerende i forhold til
brugen af oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Virksomhedseksemplerne optræder i et casekatalog, der skal være med til at sprede budskabet om oplevelser som en god forretning. Derudover
tjener kataloget som et arbejdsredskab og inspirationskatalog for erhvervsfremmesystemet,
der skal rekruttere virksomheder til vækstgrupperne.
3. Planlægning af kurser/workshops og udvikling af projektværktøjer, herunder et selvhjælpsværktøj
til virksomheder, der skal hjælpe virksomheder til at tjekke egen modenhed og parathed i forhold
til arbejdet med oplevelser.
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4. Rekruttering af virksomheder til projektet. Erhvervsfremmeaktørerne fik 2-3 uger til at rekruttere 		
15 virksomheder, der skulle indgå i det første vækstgruppeforløb for produktions- og fremstillings-		
virksomheder.
5. Gennemførelse af workshops - forskudt i tre vækstgruppeforløb. Vækstegruppen for produktionog fremstillingsvirksomheder starter oktober 2008, vækstgruppen for detailhandel og engrossalgsvirksomheder starter februar 2009 og vækstgruppen for videnservicevirksomheder starter
august 2009. I hvert vækstgruppeforløb deltager 15 virksomheder, forskellige eksperter og erhvervskonsulenter fra det regionale og lokale erhvervsfremmesystem. De lokale erhvervsråd har en
særlig rolle som sparringspartner for virksomheder mellem de forskellige workshops. Herigennem
opbygger erhvervsfremmesystemet konkret viden og praktiske erfaringer med, hvordan oplevelser
kan skabe værdi i virksomheder.
Nye veje til vækst befinder sig på nuværende tidspunkt i fase fem og har netop rekrutteret projektets deltagere til det første vækstgruppeforløb inden for produktions- og fremstillingsvirksomheder,
som forløber fra oktober 2008 - marts 2009.

Det får virksomhederne ud af projektet
Virksomhederne tilbydes som deltagere i et vækstgruppeforløb
konkrete udviklingsværktøjer. Forløbene består af undervisning, workshops om oplevelsesbaseret
forretningsudvikling, sparring og tilkøb af konsulentbistand. Formålet med forløbet er, at virksomheden
skal udvikle konkrete oplevelsesprodukter eller –ydelser som fx nye designs, nye markedsføringstiltag,
nye events i forhold til medarbejderne og nye servicekoncepter. De nye produkter eller ydelser skal
præsenteres overfor kunder, fokusgrupper eller medarbejdere på vækstgruppens sidste workshop.
Målet er, at forløbet skal gøre virksomhederne i stand til at omsætte en mere abstrakt idé til et konkret oplevelsesprodukt.
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Det får virksomhederne ud af at deltage:
• Øget indsigt i og forståelse af oplevelsesøkonomien.
• Hjælp til udvælgelse af en ide til at optimere egen forretning som herefter føres ud i livet.
• Præsentation af ideen på en audition og professionel feedback.
• Udvikling af et nyt produkt eller en ny ydelse.
• Testning af produktet eller ydelsen på potentielle kunder.
• Profilering i pressen og diverse medier – i det omfang virksomhederne selv ønsker det.
Projekt Nye veje til vækst gennemfører forløb for: Produktion og fremstilling, Detailhandel og engrossalg og Videnservice. Opdelingen skal sikre, at alle deltagere kan sparre effektivt med hinanden på
baggrund af en fælles viden og kendskab til én bestemt branche.

Det får erhvervsfremmesystemet ud af projektet
Silkeborg Egnens Erhvervsråd, Favrskov Erhvervsråd og Skanderborg
Erhvervsudvikling deltager i projektet - både på udbyder og aftagersiden. På udbudssiden er de lokale
erhvervsfremmeaktører aktivt involveret i rekrutteringen af deltagere til projektet og sparringspartnere
på kontakt og kommunikation med virksomheder i de tre kommuner. På aftagersiden deltager de
lokale erhvervsfremmeaktører sammen med Væksthus Midtjylland i specielt tilrettelagte workshops
om fx oplevelsesøkonomi og idésalg, der skal klæde dem på til at sælge ideerne om oplevelsesbaseret forretningsudvikling til virksomhederne:
”Det har været en udfordring at finde ud af, hvordan vi bedst sælger projektet til virksomhederne.
Hvordan sælges budskabet om, at oplevelser kan skabe værdi, så virksomhederne forstår det. Det er
helt afgørende for projektets succes, at både virksomheder og erhvervsfremmesystemet ser nogle
nye muligheder i at arbejde med oplevelser”.
Jeppe Keller, projektleder Nye veje til vækst.
Væksthus Midtjylland har derudover konkrete opgaver i form af formidling af projektets resultater og
værktøjer til virksomheder og erhvervsfremmesystemet i hele Region Midtjylland.
”Det har været en udfordring at finde ud af, hvordan vi bedst sælger projektet til
virksomhederne. Hvordan sælges budskabet om, at oplevelser kan skabe værdi, så
virksomhederne forstår det. Det er helt afgørende for projektets succes, at både
virksomheder og erhvervsfremmesystemet ser nogle nye muligheder i at arbejde
med oplevelser”.
Jeppe Keller, projektleder Nye veje til vækst.
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Derudover spiller erhvervskonsulenter fra de lokale erhvervsråd og Væksthus Midtjylland en aktiv rolle i projektets primære
vækstgruppeforløb, som er målrettet virksomhederne. Her får
erhvervsfremmeaktørerne mulighed for at lære om oplevelsesbaseret forretningsudvikling, mens den finder sted i de respektive
virksomheder. Samtidig har de mulighed for at komme med input,
sparring og feedback til virksomhederne. Erhvervsfremmesystemets deltagelse i vækstgruppeforløbet er tænkt som et aktivt
redskab i deres kompetenceudvikling.

Case
Nye veje til vækst

Derudover har Nye veje til vækst udarbejdet forskellige værktøjer, der skal hjælpe erhvervsrådgivere,
når de skal vejlede virksomheder. Projektet har bl.a. udarbejdet en casesamling med god praksis
fra virksomheder, der har arbejdet med oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Dertil er Nye veje til
vækst ved at udarbejde et selvhjælpsværktøj, der skal tjene det formål, at virksomheder skal kunne
teste deres egen parathed i forhold til brugen af oplevelser. Samtidig skal selvhjælpsværktøjet være
et redskab til at lave en efterfølgende evaluering, som gør det muligt at måle på effekterne af den
pågældende aktivitet eller produkt, som vækstgruppeforløbet har igangsat i virksomheden.
Blandt virksomhederne har der været stor interesse for deltagelse i projektet og det har derfor været
relativt nemt at finde frem til de første 15 produktions- og fremstillingsvirksomheder til det første
vækstgruppeforløb:
”Vi ville gerne gøre det mere forretningsorienteret, derfor har vi bevist valgt en retorik der fx fokuserer på vækst, værdiskabelse og forretningsudvikling frem for oplevelsesøkonomi og oplevelsesbaseret
forretningsudvikling”.
Jeppe Keller, projektleder Nye veje til vækst.
”Vi ville gerne gøre det mere forretningsorienteret, derfor har vi bevist valgt en
retorik, der fx fokuserer på vækst, værdiskabelse og forretningsudvikling frem for
oplevelsesøkonomi og oplevelsesbaseret forretningsudvikling”.
Jeppe Keller, projektleder Nye veje til vækst

En af grundene til, at Nye veje til vækst har haft nemt ved at
rekruttere virksomheder, skal derfor tilskrives projektets ønske
om, at tale i øjenhøjde med virksomhederne, hvilket der bevidst
er forsøgt at klæde erhvervsfremmesystemet på til. Det har givet
pote, idet det er lykkes tre erhvervsfremmeaktører at rekruttere 15
virksomheder på 2-3 uger.

Organisering og finansiering af Nye veje til vækst
Den overordnede organisation og styring af projektet varetages af
en arbejdende styregruppe, der består af fire faste medlemmer og en enkelt observatør.
Projektledelsen varetages af en udviklingskonsulent fra Silkeborg Kommune, mens en privat konsulent
står for den daglige procesledelse. Projektadministration og økonomistyring varetages af Silkeborg
Kommune. Modsat de øvrige regionale initiativer trækker projektet ikke på kreative kræfter som fx
kunstnere, men derimod udelukkende på underleverandører som fx designere, kommunikationsfolk,
branding eksperter og lignende. I overensstemmelse med formålet med initiativet så er erhvervsrådene partnere i projektet, mens Væksthus Midtjylland som tæt samarbejdspartner også deltager i
styregruppen.
Nye veje til vækst har fået en bevilling fra EU på 3,15 mio. kr., ca. 500.000 kr. fra Region Midtjylland og
1,1 mio. mio. kr. fra Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner. Mens virksomheder i alt betaler
1,5 mio. kr. som medfinansiering til projektet. Hver enkelt virksomhed betaler 5.000 for en deltager
eller 7.500 kr. for to deltagere i vækstgruppeforløbet. Der er ingen medfinansiering i form af medgået
arbejdstid. Samlet set er budgettet på 6,3 mio. kr. Virksomhederne har mulighed for at få konsulentbistand med krone til krone medfinansiering inden for en ramme af 58.000 kroner.
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Måling af effekter
En del af projektet handler om at måle på, om virksomheder får
lavet konkrete oplevelsesprodukter eller -aktiviteter gennem deres vækstgruppeforløb. Dermed vil
Nye veje til vækst ikke kun måle på, om virksomhederne er tilfredse med forløbet, men også om de
får skabt et konkret produkt eller initiativ. Da der endnu ikke er afholdt nogle vækstgruppeforløb, er
det ikke muligt at vurdere effekterne af projektet.

Succeskriterier
”Der er mange succesvirksomheder, der arbejder med oplevelser, men det er ofte
store virksomheder. Derfor er der mange mindre virksomheder, der ikke nødvendigvis kan spejle sig i de gode historier. Det er svært at finde cases, der er i øjenhøjde med vore målgrupper fx små og mellemstore produktionsvirksomheder. Disse
gode eksempler vil vi gerne være med til at skabe”.
Jeppe Keller, Projektleder Nye veje til vækst

Projektets succeskriterier beror blandt andet på, om de implicerede
virksomheder på kort sigt via deltagelse i vækstgruppeforløbene
får udviklet et nyt oplevelsesprodukt eller ydelse. På længere sigt
er håbet, at vækstgruppeforløbet bliver en katalysator for en større
strategisk satsning i virksomhederne til at få anvendt oplevelser som
værdiskaber i hele virksomhedens værdikæde. Dertil om det lykkes
at give erhvervsfremmesystemet et kompetenceløft, som gør dem
i stand til at kommunikere i øjenhøjde med virksomhederne omkring
udbredelsen af oplevelsesbaseret forretningsudvikling, hvilket skal
få endnu flere virksomheder til at tænke i oplevelser. Det handler
ifølge projektleder Jeppe Keller om de gode eksemplers magt, idet
gode virksomheds-eksempler skal bane vejen for at endnu flere
virksomheder i det øvrige erhvervsliv, vil gøre brug af oplevelser som
en vækstdriver til innovation og vækst:

”Der er mange succesvirksomheder, der arbejder med oplevelser, men det er ofte store virksomheder.
Derfor er der mange mindre virksomheder, der ikke nødvendigvis kan spejle sig i de gode historier. Det
er svært at finde cases, der er i øjenhøjde med vore målgruppe f.eks. små og mellemstore produktionsvirksomheder. Disse gode eksempler vil vi gerne være med til at skabe”.
Jeppe Keller, projektleder Nye veje til vækst.
Set i det lys ønsker Nye veje til vækst også at få udbredt brugen af oplevelser til så bredt et udsnit
af det øvrige erhvervsliv som muligt, så andre mindre og mellemstore virksomheder har nogle gode
historier og god praksis, som de kan identificere sig med.
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Food College Denmark er et regionalt initiativ, der arbejder for at
koble erhvervslivet, i dette tilfælde fødevarebranchen, sammen med videninstitutioner og kreative
kompetencer hos studerende. Ambitionen er at skabe merværdi både for virksomheder, studerende
og forskere, og samlet set styrke fødevarebranchen i Nordjylland gennem en større bevidsthed om
oplevelses- og maddesign i fødevarer. Nøgleordene for Food College Denmarks arbejde er tværfaglighed, netværk og events.

Fakta
Food College Denmark er et regionalt initiativ formuleret og igangsat
på initiativ af Aalborg Tekniske Skole og Aalborg Universitet, Institut for Arkitektur og Design. Food College Denmark er et innovationskonsortium, der blev dannet i det sene efterår i 2005 på baggrund af
aktstykkemidler ansøgt i Vækstforum i det gamle Nordjyllands Amt. Der er to andre parter i konsortiet,
Nordsøen (det tidligere Nordsøcenter i Hirsthals) og den erhvervsdrivende fond Fiskens Hus Danmark,
etableret af de tidligere Skagen og Hirtshals kommuner. Ambitionen er, at Food College Denmark skal
styrke viden og udvikling til gavn for fødevarebranchen med særligt fokus på Nordjylland.
Food College Denmark har til huse på Aalborg Tekniske Skole og har 8-12 medarbejdere tilknyttet,
dog ikke på fuldtid. Det nuværende aktstykke er på 9,5 millioner for perioden 2005 til 2009. Parterne
medfinansierer hver især med mandetimer. Food College Denmark påbegynder en ny projektperiode pr.
1. januar 2009, og der arbejdes for nuværende med at etablere delklyngen Smag, Design og Oplevelse i Region Nordjylland. Food College Denmark får også et udvidet partnerskab, der dækker bredere
og nationalt.

Opgaver
Food College Denmark har tre kategorier af opgaver, hvor udvikling af oplevelser, tværfaglighed og netværk er kodeordene, som går på tværs af indsatsen.
Den ene kategori er kompetenceudvikling via kurser til lærere og elever på især tekniske skoler, men
også til almindelige borgere. Kurserne har oftest fokus på oplevelser i og design af mad, molekylær
gastronomi, gastronomihistorie og udvikling.
Den andet kategori er aktiviteter, som arbejder for at etablere konkrete forskningsprojekter mellem
Aalborg Universitet og fødevarebranchen. Food College Denmark har blandt andet ansøgt om midler
fra DFFE, Innovationsloven, Strategisk Forskningsråd med flere til at igangsætte forskning inden for
Smag, Design og Oplevelse. Food College Denmark er meget bevidst om, at erhvervsdelen ikke kan
undværes i forskningsprojekter, der har mad, design og oplevelser som tema og forsøger derfor at
knytte kontakter til fødevarevirksomheder.
Den tredje kategori er pilotprojekter, konferencer og forskellige events, som gennemføres for at
styrke relationer mellem erhvervet, håndværket og forskning, det vil sige mellem de tekniske skoler
og Aalborg Universitet på den ene side og den nordjyske fødevarebranche på den anden side.
Food College Denmarks hidtil største pilotprojekt er NoRA, en mobil fødevarepavillon, som fødevarevirksomheder kan bruge som en alternativ markedsføringsplatform (se case).
Food College Denmark har herudover initieret produktudviklingsopgaver mellem nordjyske fødevarevirksomheder og studerende fra Arkitektur og Design på Aalborg Universitet (se case).
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Case
NoRA – Scene for sansemæssige
madoplevelser
- Eksempel på en virksomhed i
Food College Denmark

NoRA er en 35m2 stor mobil
pavillon udtænkt i et samarbejde mellem arkitekturstuderende fra
Aalborg Universitet, nordjyske fødevarevirksomheder og kokke fra
Det danske Kokkelandshold. Formålet har været at skabe en fysisk
og flytbar scene, hvorfra især nordjyske fødevarevirksomheder og
kokke kan rejse rundt og promovere nye produkttyper og brande
sig.
Pavillonen er udformet for at give den besøgende en særlig oplevelse. Her spiller lys, skygge, skærme og et skråt gulv en væsentlig
rolle. NoRA har et praktisk lille køkken, avanceret audiovisuelt udstyr
og et loungeområde.
Pavillonen havde premiere i Venedig i september 2006 på Den 10.
Internationale Arkitektur Biennale med over 500.000 besøgende.
Inden da havde forskellige nordjyske virksomheder, herunder
elektrikere, tømrere og smede arbejdet intensivt for at producere
NoRA. Nogle af håndværksvirksomhederne har siden hen taget
erfaringer fra projektet med sig i deres forretningsudvikling:

12 / Food College Denmark

”NoRA giver virksomhederne mulighed for at få feedback med det samme.
Virksomhederne kan se, at de kan få noget ud af det”.
Tenna Doktor Olsen, Projektassistent, Food College Denmark. NoRA

NoRA udlånes til virksomheder, kokke m.fl., som ønsker at komme
tæt på forbrugere og præsentere nye produkter. Pavillonen giver et
unikt rum for virksomheder til events, produktlanceringer og produkttests. Pavillonen har blandt andet stået to måneder i Skagen
i anledning af Skagen Havns 100-års jubilæum i 2007. I alt har omkring 20 virksomheder brugt NoRA som platform for markedsføring
og produktlanceringer siden 2006.

Case
CHARITY-ICE-AID - Et projekt med
win-win effekter
- Eksempel på en virksomhed i
Food College Denmark

”Jeg benytter mig meget af universitetet, fordi de unge mennesker ikke er blevet
forskruet af erhvervslivet endnu. Det er skægt at arbejde sammen med dem. Det
har jeg gjort de sidste 10 år.”
N.H. Lindhardt, Mejeriejer Åbybro Mejeri

Food College Denmark arbejder med sommerskoler som ’kompetence platforme’, hvor blandt andet udvalgte dygtige studerende
fra uddannelsen Arkitektur og Design på Aalborg Universitet i
en længere periode samarbejder med en fødevarevirksomhed
omkring udvikling af oplevelsesdimensioner i produkter, emballage, m.m. Det er fremover målet at gennemføre internationale
sommerskoler.
I sommeren 2007 deltog Åbybro Mejeri med sit produkt og varemærke Ryå Is i et udviklingssamarbejde med tre studerende fra 2.
semester omkring emballageudvikling og branding. Åbybro Mejeri
ligger 20 km nord for Aalborg og er en lille familieejet virksomhed
med 15 ansatte. Samarbejdet forløb over 5 måneder:
”Det der er interessant ved Food College Denmark er, at de har midler til for
eksempel sommerskoler og får relevante forelæsere ind, det er fedt. Det er fedt,
de skaber kontakter ud ad til. De har været mellemledet mellem os studerende og
virksomhederne.”
Niklas Pedersen, Studerende, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

De tre studerende indledte det konkrete udviklingsarbejde for Ryå
Is på sommerskolen på universitetet. Her skulle de arbejde med
temaet ”Charity” (velgørenhed, branding og produktudvikling) og fik
mulighed for at deltage i særlige gæsteforelæsninger. De tre studerende arbejdede koncentreret i 2 uger, hvor de udtænkte et koncept
for et emballagedesign til Ryå Is, som skulle give forbrugeren en unik
brugsoplevelse og forbinde Ryå Is med stillingtagen i forhold til den
globale opvarmning.
De tre studerende og Åbybro Mejeri havde herefter en løbende
korrespondance om konceptet hen over sensommeren. Projektet
varede tidsmæssigt omkring halvanden måned for de studerende,
hvor de studerende besøgte Åbybro Mejeri et par gange. Åbybro
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Mejeri har investeret langt mindre tid i projektet - omkring 3-4 dage.
Resultatet af samarbejdet blev en konkret emballageform, hvor
flødeis fra Ryå Is blev serveret i en emballage, bestående af frossen
vand (se billede). Tanken var at sætte fokus på den globale
opvarmning, og hvordan isen smelter på polerne, samtidig med
at Ryå Is blev brandet og forbundet med omtanke for miljøet.
Den endelige emballage blev præsenteret på en event i Aalborg
i oktober 2007 i pavillonen NoRA, og hvor det primære formål for
Åbybro Mejeri var at få Ryå Is eksponeret for potentielle købere i
lokalområdet:
”Vi tænker jo skævt, virksomhederne kan bruge det i deres forretning. Men inden
man indleder et samarbejde, skal man selvfølgelig gøre sig overvejelser om, hvad det
er, man vil have ud af det.”
Lise Krebs, Studerende, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Niels Henrik Lindhardt, ejer af Åbybro Mejeri, vil gerne arbejde med
studerende og har gjort det over 10 år. Han ser dem som et godt
alternativ til dyre konsulenter, som en mindre virksomhed ofte ikke
har råd til. Åbybro Mejeri får på den måde ny viden og input til forretningen, og hvordan den kan videreudvikles.
Mejeriet har i forhold til CHARITY-projektet alt i alt fået gratis
udviklingsarbejde og samtidig et konkret produkt. Åbybro Mejeri har
fået overdraget støbeformene til ”emballage-isen”, som mejeriet vil
bruge, hvis eksempelvis samarbejdspartnere som hoteller og restaurationer efterspørger et unikt produkt.
N.H. Lindhardt siger, at man ikke skal undervurdere det, at man som
virksomhed også får adgang til nye kunder via sine samarbejder med
universitetet. Virksomheden får ambassadører for sit brand i de studerende efter det tætte samarbejde, og omvendt får de studerende
praktiske erfaringer og kontakter, de kan tage med sig videre i deres
arbejdsliv. Der er tale om en win-win situation.

Case
Food College Denmark

		

Hvordan skaber man netværk til virksomheder?

”Der vil gå et stykke tid, inden alle tager oplevelser ind, som et erhvervsstrategisk parameter i virksomheden... Selv om oplevelse er sådan lidt abstrakt, hvis man tager sig tid til at forklare det, så vil
virksomhederne gerne, og henvendelsen bliver taget seriøst”
Anna Marie Fisker, Projektleder, Food College Denmark og lektor, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet
Food College Denmark finder virksomhederne til sine aktiviteter via personligt netværk. I følge Anna
Marie Fisker er det bedst at starte i det små, hvor man er sikker på at opnå konkrete resultater i
samarbejdet. Herefter kan samarbejdet bedre udbygges og længerevarende projekter igangsættes.
Anna Marie Fisker understreger, at Food College Denmark er afhængig af offentlig støtte.
“Der vil gå et stykke tid, inden alle tager oplevelser ind, som et erhvervsstrategisk parameter i virksomheden... Oplevelse er sådan lidt abstrakt, men hvis man tager sig tid
til at forklare det, så vil virksomhederne gerne, og henvendelsen bliver taget seriøst”.
Anna Marie Fisker, Projektleder, Food College Denmark og lektor, Arkitektur og
Design, Aalborg Universitet
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Den største udfordring er, at de mindste fødevarevirksomheder,
hvilket der findes en del af, er virkeligt svære at få i tale. Tenna
Doktor Olsen, Projektassistent påpeger, at de helt store fødevareproducenter selv arbejder med oplevelser og produktudvikling i
større eller mindre grad i deres udviklingsafdelinger. Derimod har de
små producenter ikke råd til den tid, det tager at skulle sætte sig
ind i oplevelser, og hvad det kan gøre for dem og deres forretningsudvikling. Derfor er Anna Marie Fisker og Tenna Doktor Olsens råd,
at der skal starthjælp til i form af tid og penge for at få igangsat en
udvikling, hvor det brede erhvervsliv generelt begynder at tænke
i oplevelser. Hjælpen behøver ofte at være helt enkel: gode råd til
ansøgningsarbejde, et fysisk samt virtuelt sted, hvor tværfaglighed
og netværk dyrkes, og hvor der kan hentes inspiration til produktudvikling, internationale afsætningsforhold m.m.

Case

Bornholmske
Designsmede

Case
Bornholmske Designsmede

”Det er ikke lige Bornholmske Designsmede, som har gjort forskellen, projektet har været et led i et langt træk for design, kreativitet og udvikling på Bornholm”.
Citat Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm
Projektet Bornholmske Designsmede forløb fra ultimo 2005 til primo 2006 og havde fokus på at skabe
vækst og innovation i den bornholmske smede- og maskinbranche. Formålet var at få branchen til
at se mulighederne i at tænke i nye markeder, design og oplevelser. Projektets konkrete effekter har
dog været meget begrænsede, men Bornholmske Designsmede har sammen med andre indsatser og
projekter været med til at sætte fokus på design i det brede erhvervsliv på Bornholm. Udviklingen er
langt fra slut, da Bornholm fortsat satser på kreativitet og design.
Bornholms ErhvervsCenter har arbejdet målrettet med design gennem de sidste 10-15 år via en
række projekter som Design-isbryderordningen, Vækst via Brobygning og senest Bornholmske
Designsmede. Derudover via indsatser og viden fra offentlige videninstitutioner som fx Dansk Design
Center. Isoleret set har projektet Bornholmske Designsmede ikke været nogen succes, da de tilsigtede effekter har været meget begrænsede. Dog har projektet ifølge Breno Thorsen ”...sået nogle
frø” og været med til at sætte design på dagsordenen blandt virksomhedslederne i metalindustrien.
”Det er ikke lige Bornholmske Designsmede, som har gjort forskellen, projektet har
været et led i et langt træk for design, kreativitet og udvikling på Bornholm”.
Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm

Bornholmske Designsmede handler om vækst og innovation i den
Bornholmske Smede- og Maskinbranche. Formålet med projektet
var at skabe grundlag for vækst i de mindre smede- og maskinværksteder på Bornholm gennem øget innovation på produktsiden og udvikling af et nyt slutbrugermarked for virksomhederne.

Organisering
Bornholms ErhvervsCenter var tovholder på projektet. Centrale
aktører var herudover lederne af to smedeværksteder, Dansk Metal samt den ansatte projektleder.
Desuden deltog 3-4 andre smede- og maskinværksteder ligesom Teknologisk Institut var tilknyttet
projektet. Bornholmske Designsmede var en del af projektet Bornholm i Kultur- og Oplevelsesøkonomien,
der løb fra maj 2005 til februar 2006. Projektet kostede 500.000 kr., hvoraf Erhvervs- og Byggestyrelsen
betalte de 75% og det daværende Fritids- og Kulturudvalg og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgt
(i dag en del af Bornholms Regionskommune) delte de sidste 25% af projektudgifterne.

Målsætninger
Det var et eksplicit mål, at projektet kunne føre til lønsom
indtjening for virksomhederne efter en udviklingsperiode. For virksomhederne var de strategiske mål
en egentlig bevægelse og forandring i den måde, de skulle tænke deres forretning og produkt på
(jvf. boksen til venstre).
Samtidig var det målet at ændre medarbejdernes oplevelse af
Til
smede- og maskinfaget til i højere grad at være kendetegnet ved
Slutbrugerleverandør
at være let og kreativt, tænkende og varieret med anvendelse af
Eksportmarked
flere fagområder.
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Markedsskabende

				

Forarbejdning og konstruktion

Design og indretning
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Oplevelse og originalitet
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For Bornholm var de strategiske mål at vende udviklingen fra en
branche og en ø i tilbagegang til et område præget af vækst i
arbejdspladser, generationsskifter og nyetableringer, innovation
og vækst samt en industri med fokus på oplevelse, design og
håndværk.

Case
Trio Nexo
- Eksempel på en virksomhed i
Bornholmske Designesmede

			

Maskinfabrikken Trio Nexø har
ti ansatte og producerer primært maskiner og produktionsudstyr
til industrien, men har også specialiseret sig i individuelle løsningsforslag i stål, hvilket tegner sig for omkring 10-15% af omsætningen. Inden for livsstilssegmentet laver virksomheden alt fra
skulpturer, udekøkkener og designerstole til vandpiber. Kunderne
bliver involverede i processen ved et møde på virksomheden, hvor
de får lov at mærke på materialerne og i fællesskab snakker om,
hvad der kan lade sig gøre.
Direktør Ingvard Kure var en af initiativtagerne bag projektet
Bornholmske Designsmede, som han var tilfreds med, så længe
projektet stod på:
”Intentionerne var der ikke noget galt med, vi skulle have nogle designere ind
i billedet, og vi skulle også fokusere på andre materialer”.
Ingvard Kure, Direktør Trio Nexø

Ingvard Kure og Maskinfabrikken Trio Nexø fik imidlertid ikke det ud
af projektet, som han havde håbet på. På Trio Nexø oplevede de
først og fremmest, at der manglede en tovholder på projektet over
en længere periode. Projektet stoppede igen, før de mange gode
intentioner var blevet iværksat og realiseret:
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”De kreative opgaver forsvinder lidt i den daglige drift. Der skal følges op på det
og laves tilbud og måske endda tegninger”.
Ingvard Kure, Direktør Trio Nexø

En lille virksomhed som Trio Nexø har ikke ressourcerne til selv at
skaffe de kreative ordrer, ej heller ressourcerne til at sælge dem
på et større marked. Ingvard Kure vurderer derfor, at virksomhederne i projektet burde have haft en ansat til det opsøgende
salgsarbejde, eller endnu bedre, et fælles kontor i København, der
skabte kontakterne og ordrerne til de bornholmske smede, som
der var lagt op til i projektet fra starten af.

Case
Bornholmske Designsmede

Projektet var rigtig tænkt
Projektet er i projektbeskrivelsen skitseret som bestående af tre
faser. Første fase bestod i en kortlægning af de bornholmske ressourcer, anlæg/maskiner, medarbejdere og markedet. Anden fase omhandlede efteruddannelse, produktudvikling og markedsføring,
herunder forløb med designere og valg af produkttyper. Endelig bestod tredje fase i uddannelse, prototypefremstilling, salgskampagne, innovation og investering i form af bl.a. gennemførelse af kurser,
ansættelse af en eksportsælger og forskningsprojekter.
Projektet kom dog ikke til at forløbe som beskrevet. Den individuelle rådgivning inklusive en analyse
af hver enkelt virksomhed blev gennemført, mens de kollektive elementer i anden og tredje fase som
vækstgrupper, fælles udvikling og et samlet salgsfremstød langt fra var en succes og derfor kuldsejlede. Kongstanken om at bryde igennem ’på den anden side af vandet’, som de siger på Bornholm
om København, lykkedes ikke, fordi det var svært at forklare, hvad samarbejdet skulle gå ud på, ligesom
ideen: ”var svær at komme igennem med, fordi projektet ikke var skabt af virksomhedernes egne
behov”, som Breno Thorsen formulerer det.
Det er heller ikke lykkedes, at få virksomhederne til at gå fra primært at være reaktive til i højere
grad at være proaktive, altså fra at reagere på ordre til selv at være udfarende i markedet og
sælge individuelle løsninger og opgaver. Ideen var god nok, men det var ikke sådan lige at ændre på smedefagets tilgang til produktion og marked. Hertil skal dog siges, at flere af smede- og
maskinværkstederne på Bornholm i dag laver individuelle løsninger på opfordring inden for alt fra
udekøkkener, havepavilloner, altaner og møbler til eksklusive vinkældre. Nogle af virksomhederne
har med designsmedeprojektet fået et ekstra skub, men det er erhvervscentrets fornemmelse, at
virksomhederne havde gennemgået den udvikling alligevel.
En af grundene til at de bornholmske smede ikke i højere grad opsøger og udfører individuelt designede løsninger, der i højere grad tilgodeser forbrugernes behov for luksus, unikhed og livsstil er,
at det er særdeles svært for virksomhedslederne at følge med i de seneste forbrugertendenser. De
kender ikke forbrugeres ønsker og behov.
Desuden er virksomhederne i deres daglige drift ikke gearede til innovation og udvikling, det er ikke
der, de har deres fokus og ressourcer. Udviklingen i de små og mindre virksomheder foregår samtidig
med, at de producerer og leverer til kunden, da alt andet er forbundet med for store omkostninger.
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Case
Brødrene Anker
– Eksempel på en virksomhed i
Bornholmske Designesmede,

Lars Knudsen, der er indehaver af Brødrene Anker mener ikke,
at han har fået noget ud af at deltage i projektet, men synes at
intentionerne i projektet var gode nok:
”Vi var inde og tænke nogle tanker, der faktisk var hold i... Jeg mener, at der er et
marked for noget godt smedehåndværk til nogle fornuftige priser”.
Lars Knudsen, Indehaver Brødrene Anker

Lars Knudsen havde gerne set et samarbejde med en industridesigner for at udvikle produkterne i en anden retning og til et andet
segment. Brødrene Anker har før lavet smedearbejde i hovedstadsregionen og ville, som de andre smedevirksomheder på Bornholm,
gerne ind på det marked igen. Men ifølge Lars Knudsen kræver det,
at eksterne kræfter står for markedsføringen, da virksomhederne
ikke selv har de ressourcer og den kreativitet, der skal til:
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”Målet var at opdage nye markeder. At lave nogle unikke produkter, men man er nødt
til at forholde sig til det, man er god til, ellers bliver det for dyrt. Det er ikke noget,
man bare lige gør, og slet ikke i en så lille virksomhed som vores, vi har nok at gøre
med dagen og vejen. ’Vi skal bare lige’. Sådan er tingene ikke skruet sammen. Vi
skulle både udvikle et nyt produkt og et nyt marked”.
Lars Knudsen, Indehaver Brødrene Anker

Case
Bornholmske Designsmede

Den bornholmske kreative smedebranche
Jern- og metalbranchen på Bornholm beskæftigede i år 2004
660 personer, heraf ca. 500 faglærte. Ifølge Center for Regional- og Turismeforskning eksisterer der tre
større specialiserede, globalt orienterede virksomheder inden for jern- og metalbranchen på Bornholm
samt 32 små og mindre virksomheder.
”Når man snakker brugerdrevet innovation, så har vi gjort det meget længe.
Vi har bare ikke vidst, det hed sådan. Det har altid været tilpassede, brugerdefinerede løsninger”.
Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm

”Oplevelsesøkonomi har for mig altid drejet sig om produktet og kunderne. Virksomheden har to former for kapital: viden og kunder. Og derimellem ligger produktet,
der kan være materielt eller immaterielt. Vi skal ikke snakke brancher, men produkter.
Vi skal helt ned på produktniveau. Det jeg kan købe for penge. Hvordan giver det her
produkt en merværdi og en oplevelse, som ligger ud over det sædvanlige og giver en
oplevelse. Det er det, vi skal forstå, og det er sådan virksomheder tænker”.
Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent, Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm

Jern og metal er en af de syv sektorer på Bornholm der, ifølge en
analyse foretaget af Copenhagen Economics, har haft en positiv
beskæftigelsesudvikling de sidste år, mens der på landsplan har
været et fald på 10%. Analysen peger desuden på Maskin og
Teknik som en af Bornholms spirende klynger.
Smedebranchen på Bornholm er karakteriseret ved specialiserede
kompetencer og en række medarbejdere med stor erfaring inden
for en varieret og kundeorienteret produktion efter tegninger:
”Når man snakker brugerdrevet innovation, så har vi gjort det
meget længe. Vi har bare ikke vidst, det hed sådan. Det har altid
været tilpassede, brugerdefinerede løsninger”.
Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm

De bornholmske metalvirksomheder er altså karakteriserede ved tilpassede og specialiserede
løsninger. Derfor har arbejdet en væsentlig kreativ side, selvom metalbranchen ifølge Breno Thorsen,
alt for ofte bliver betragtet som ikke-kreativ. Det bliver tydeligt, hvis man betragter kreativitet og
oplevelsesøkonomi ud fra et virksomhedsperspektiv, frem for at fokusere på brancher:
”Oplevelsesøkonomi har for mig altid drejet sig om produktet og kunderne. Virksomheden har to
former for kapital: viden og kunder. Og derimellem ligger produktet, der kan være materielt eller immaterielt. Vi skal ikke snakke brancher, men produkter. Vi skal helt ned på produktniveau. Det jeg kan
købe for penge. Hvordan giver det her produkt en merværdi og en oplevelse, som ligger ud over det
sædvanlige og giver en oplevelse. Det er det, vi skal forstå, og det er sådan virksomheder tænker”.
Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent, Væksthus Hovedstads-regionen, Bornholm
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Case
Bornholmske Designsmede

Bornholmerne er skeptiske over for begrebet
oplevelsesøkonomi
”Der er ikke respekt omkring ordet oplevelsesøkonomi på Bornholm. Det skyldes, at der har været for
meget projektmageri herovre”.
Tom Asmussen, Projekt- og udviklingschef, Bornholms ErhvervsCenter.
Erhvervscenteret oplever, at de bornholmske virksomheder generelt har svært ved at finde det nye i
ordet oplevelsesøkonomi. Mange virksomheder synes allerede, de agerer inden for oplevelsesøkonomien og havde forventet at se et nyt lys med begrebet oplevelsesøkonomi.
”Der er ikke respekt omkring ordet oplevelsesøkonomi på Bornholm. Det skyldes, at
der har været for meget projektmageri herovre”.
Tom Asmussen, Projekt- og udviklingschef, Bornholms ErhvervsCenter

Derfor har erhvervscenterets tilgang til virksomhederne i forbindelse med designsmedeprojektet været forretningsudvikling og
lønsomhed, ikke højtravende begreber som oplevelsesøkonomi,
strategisk designledelse eller brugerdrevet innovation.
Det kom konkret til udtryk ved, at virksomhedskonsulenterne
brugte virksomhedernes egne udtryk for på den måde at være i
øjenhøjde med smedevirksomhederne samtidig med, at erhvervscentret tænkte design ind i den strategiske udvikling af
virksomheden.

Bornholm satser fortsat på kreativitet
Arbejdet med at tænke design ind i de bornholmske virksomheder
er ifølge Bornholms ErhvervsCenter og Væksthus Hovedstadsregionen langt fra slut, tværtimod, og
det begrænser sig langt fra til kun at omfatte produktionserhvervene:
”Der er en politisk og forvaltningsmæssig forståelse af, at der er noget i det kreative. Det er i ånden
herovre og i miljøet. Særligt keramikfabrikkerne og tilflytterne med kreative forretningsområder.”
Tom Asmussen, Projekt- og udviklingschef, Bornholms ErhvervsCenter.
Den politiske vilje til kreativitet kommer også til udtryk i Bornholm Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi for 2007-2010, der bærer titlen Det unikke Bornholm - Vækst via kreativitet og
kvalitet!
”Der er en politisk og forvaltningsmæssig forståelse af, at der er noget i det kreative.
Det er i ånden herovre og i miljøet. Særligt keramikfabrikkerne og tilflytterne med
kreative forretningsområder”.
Tom Asmussen, Projekt- og udviklingschef, Bornholms ErhvervsCenter

For at fremme erhvervsudviklingen på Bornholm har Bornholms
Vækstforum nedsat klyngearbejdsgrupper inden for seks brancheområder (herunder Maskiner og Teknik).
Det positive ved klyngerne er ifølge Bornholms ErhvervsCenter,
at de har fået et erhvervspolitisk instrument, og at man denne
gang har formået at trække erhvervet mere med ind i udviklingen
af, hvad der er brug for. På den måde fortsætter de på Bornholm
arbejdet med at fremme design og kreativitet.
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Case

Innovations
Alliancer
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Case
InnovationsAlliancer

Kan kunst og kunstnere gøre en forskel på arbejdspladsen?
Det var det spørgsmål, som projektet InnovationsAlliancer satte sig for at undersøge i 2004 ved at
matche 20 virksomheder med 20 kunstnere i en projektperiode på 20 dage. Effekterne har spændt
vidt fra tilfredse medarbejdere til en direkte aflæsning af projektet på bundlinien. Omkring halvdelen
af virksomhederne vurderer, at alliancen har bidraget betydeligt til et bedre virksomhedsresultat.

Formål
Projektet InnovationsAlliancer har haft til formål at undersøge,
hvorvidt kunstnere kan skabe innovation i virksomheder. I 2004 matchede initiativtageren bag InnovationsAlliancer, NyX, 20 kunstnere med 20 virksomheder, hvoraf 19 matchninger blev gennemført. NyX
er en selvejende organisation, der blev stiftet på initiativ af Kultur- og Erhvervsministeriet i 2002.
Alliancerne blev gennemført på tyve dage, hvilket var et kriterium for alliancerne. Projektet har været
landsdækkende, idet 19 alliancer blev gennemført i fem forskellige regioner, og i hver region blev der
inddraget mindst en lokal kunstner.
Innovationsalliancerne tog udgangspunkt i en konkret udfordring eller et konkret behov hos virksomhederne og på den baggrund blev virksomhederne matchet med en relevant kunstner. Ideen var,
at kunstneren skulle lære virksomheden nye kreative processer og arbejdsmetoder til at innovere.
Virksomhederne inddrog kunstnerne i deres udviklingsprocesser som led i at løse den konkrete
udfordring.
De konkrete udfordringer, som virksomhederne stod over for, spændte vidt. Enkelte virksomheder
havde brug for hjælp til at løfte interne forandringer, andre havde behov for hjælp til udvikling af et
nyt produkt.

Organisering
NyX var i samarbejde med Tuborgfondet ansvarlig for gennemførelsen af InnovationsAlliancer.
Projektet blev gennemført i samarbejde med en række regionale partnere, Erhvervsråd og amtslige
forvaltninger. Følgende aktører bidrog til projektet:
• 19 erhvervsvirksomheder
• Erhvervs- og kulturafdelinger i de udvalgte regioner
• Regionale erhvervsråd
• Kunstneriske rådgivere
• Advisory Board
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Case
InnovationsAlliancer

Advisory Boarded bestod af forskellige eksperter med viden og erfaring om organisationsudvikling,
innovationsprocesser og kunstneriske kompetencer:
• Lotte Darsø, Forskningsleder, Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark
• Steen Hildebrandt, Professor, Handelshøjskolen Århus
• Ole Fogh Kirkeby, Professor, Handelshøjskolen København
• Alejandra Mørk, Vice President, Nycomed
• Finn Therkelsen, Underdirektør, Tuborgfondet
Advisory Boarded mødtes 3-4 gange om året og udgjorde også den jury, der skulle nominere og
udvælge vinderen af InnovationsAllianceprisen 2004.

Målsætninger
Projektets mål var at skabe et regionalt fundament for innovationssamarbejder mellem kunstnere og
virksomheder, når projektet var afsluttet i 2004. På den baggrund blev amterne trænet i at rekruttere og matche kunstnere og virksomheder, så projektet kunne leve videre i regionerne. I 2008 foregår
der stadig matchninger og samarbejder mellem kunstnere og virksomheder, som udspringer af InnovationsAlliancer fra 2004. Derudover har det været et mål at skabe synlighed omkring virksomheders
muligheder for innovation ved inddragelse af kunstnere.

Økonomi
Det samlede budget for InnovationsAlliancer var på 2,8 millioner,
hvoraf Tuborgfondet bevilligede to millioner kroner. De fem deltagende regioners medfinansiering
var på 75.000. kroner. Dertil kom et engangsbeløb på 25.000. kroner fra virksomhederne.
Derudover har virksomhederne rejst yderligere medfinansiering i form af arbejdskraft, materialer og
lignende. Der blev stillet krav fra projekthavers side om, at virksomhederne stillede med 2-3 medarbejdere i de 20 dage, som alliancerne tog. Baggrunden for dette var et ønske om at skabe medarbejderinvolvering og sikre, at virksomhederne tog alliancen og kunstneren alvorligt.

Et godt match er afgørende
Et godt match mellem virksomhed og kunstner var en afgørende
del af projektet, da det var en forudsætning for en succesfuld alliance. Derfor blev der brugt meget tid
på at screene kunstnerne og matche dem med de rette virksomheder. De mest succesfulde alliancer
blev dem, hvor NyX var med til de indledende møder mellem virksomhed og kunstner. I de tilfælde hvor
kemien ikke var god, blev virksomhederne præsenteret for en anden kunstner ret hurtigt i processen.
Samtlige af de adspurgte virksomheder fremhæver, at en god matchning mellem virksomhed og
kunstner har været essentielt for processen, fordi det er vigtigt, at virksomhed og kunstner er på
bølgelængde og har en god kemi. Ligeledes gælder, at der var forskel på hvor megen innovation og
forandring den enkelte virksomhed var parat til, og det har kunstneren skulle tage hensyn til.
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Case
Ellegaard A/S
- Innovationsalliance mellem Ellegaard A/S
og kunstner Peter Hesk Møller

Udfordringer

			

Det var en række organisatoriske forandringer, der lagde kimen til, at Ellegaard A/S valgte at
indgå i en Innovationsalliance. Den nye direktør, Jesper Ellegaard,
som overtog familievirksomheden fra sin far i 2003, ønskede at
skabe rum for en større forandringsproces, hvor virksomheden
skulle ændre sig fra en hierarkisk struktur til en mere decentraliseret og flad struktur, hvor forskellige faggrupper arbejder på
tværs af faggrænser. Derudover var tiden moden til, at Ellegaard
A/S
skulle have en mere international profil, hvilket også var
medvirkende til, at direktør Jesper Ellegaard ønskede at få mere
kreativitet ind i virksomheden, idet han mener, at kreativitet
skaber rum for at tænke anderledes og ”ud af boksen”.
Ellegaard A/S blev matchet med skulpturkunstneren Peter Hesk
Møller, og alliancens primære formål var, at medarbejdere i samarbejde med kunstneren skulle udarbejde en virksomhedsskulptur,
der repræsenterede virksomhedens identitet. Et andet men også
væsentligt formål var, at forskellige faggrupper skulle lære at
arbejde på tværs af faggrænser ved hjælp af det fælles projekt.

Effekter
Ellegaard A/S har ikke forsøgt
at måle kvantitative effekter af samarbejdet, men direktør Jesper
Ellegaard peger alligevel på en række væsentlige effekter, som
innovationsalliancen har bidraget til:
• Positiv omtale i landsdækkende aviser og et japansk livsstilsmagasin Pen, hvilket er med til at give et andet billede af virksomheden.
Et billede som ifølge Jesper Ellegaard signalerer mod og kreativitet.
• Ellegaard A/S modtog InnovationsAllianceprisen 2004 for den
mest kunstinspirerede alliance. Prisen blev overrakt på den afsluttende gallamiddag for InnovationsAlliancer 2004 på Glyptoteket.
• Nye metoder til at tænke anderledes og ”ud af boksen”.
• Nedbrydning af faggrænser i virksomheden.
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En af de væsentligste udfordringer, som Jesper Ellegaard nævner, var medarbejdernes fordomme overfor kunstneren. Derfor lavede han et indledende møde
og seminar, hvor kunstner og medarbejdere blev introduceret for
hinanden. Her fik kunstneren mulighed for at vise medarbejderne,
at han både var kunstner, håndværker, forretningsmand og
idemager, hvilket brød med medarbejdernes fordomme og skabte
grundlaget for det gode samarbejde. Medarbejderinvolvering har
været væsentligt gennem hele forløbet.

Finansiering
Foruden de 25.000 kroner i
medfinansiering af innovationsalliancen brugte Ellegaard A/S nogle
hundrede tusinde kroner på materialer og medarbejdernes tid.

Case
InnovationsAlliancer

Derfor er kreativitet vigtigt for virksomheder
”Det som kunstneren kommer med er en umiddelbarhed, de læner sig ikke op af teori, de har et
åbent sind. Det er en person uden rammer, det er vigtigt”.
Jørgen Lund Møller, Direktør Kattegatcentret
At arbejde uden rammer og kunne tænke ud af boksen er nogle af de egenskaber, som samtlige virksomheder fremhæver som de vigtigste ved kunstnerne. Det at arbejde med kunstnere fremhæves
af flere af de adspurgte virksomheder, som en involverende proces modsat mange andre processer
iværksat af fx konsulenter, som virksomhederne også benytter sig af: ”Kunsten kan noget, som den
dyre konsulent i det pæne jakkesæt ikke kan. Den kan involvere medarbejdere meget hurtigere. Den
kan komme ind under huden og skabe en egenoplevelse”.
Jesper Ellegaard, Direktør Ellegaard A/S
”Det som kunstneren kommer med er en umiddelbarhed, de læner sig ikke op af
teori, de har et åbent sind. Det er en person uden rammer, det er vigtigt”.
Jørgen Lund Møller, Direktør Kattegatcentret

”Kunsten kan noget, som den dyre konsulent i det pæne jakkesæt ikke kan. Den kan
involvere medarbejdere meget hurtigere. Den kan komme ind under huden og skabe
en egenoplevelse”.
Jesper Ellegaard, Direktør Ellegaard A/S
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Kunstnere er ikke erhvervsfolk, og det er ifølge de adspurgte virksomheder netop deres kvalitet i samarbejdet med virksomheder.
De er et fremmed element, der kan se på virksomheden med andre
øjne. Kunstnere kan også provokere, og provokation kan være et
godt redskab til at starte en dialog med medarbejderne.
Peter Hesk Møller startede med at provokere samtlige medarbejdere på Ellegaard A/S ved at fjerne alle hyggelige indslag som
kunst, planter, blomster og lignende fra virksomheden og skrive
”Velkommen til DDR” på opslagstavlen. Flere medarbejdere opdagede ikke forandringen, hvilket blev et indspark til en diskussion
om, hvordan man opfatter sin arbejdsplads. Peter Hesk Møllers
pointe var, at hvis man end ikke opdagede så store forandringer, var
det et opråb til virksomhed og medarbejdere om, at noget var galt.

Case
- Innovationsalliance mellem Kattegatcentret
og kunstner Malou Svane

Kattegatcentret er i hård
konkurrence med andre oplevelsescentre og derfor afhængig af, at
medarbejderne finder på nye, innovative ideer, hvilket har været en
af bevæggrundene for at deltage i projektet:
”Jamen kreativitet er jo vigtigt for os, det er nøgleordet, fordi vi er i denne her
attraktionsbranche...enhver kan lave 25 plancher, men vi er nødt til at være kreative
i formidlingen”.
Jørgen Lund Møller, Direktør, Kattegatcenteret

Den første matchning med en kunstner viste sig at være et fejlskud, og derfor blev virksomheden hurtigt matchet med kunstner
Malou Svane, som fuldførte innovationsalliancen. Malou Svane og
de involverede medarbejdere udviklede tre nye udstillingselementer,
herunder et nyt oplevelsesrum for børn, som kom til at indgå i Kattegatcentrets udstillinger.
Foruden det fysiske produkt fik Kattegatcentret opfyldt ønsket
om nye metoder til at tænke udvikling og innovation. Metoder
som medarbejdere og ledergruppe stadig gør brug af, når de
skal udtænke nye udstillingselementer og formidlingsformer. Fx
oplæres deres dyrepassere og guides til at formidle på kreative
måder.

Effekter
Ligesom de andre virksomheder, har Kattegatcentret svært ved at måle effekterne direkte,
men som direktør Jørgen Lund Møller fortæller: ” Det bedste mål
er jo, at man kan gå ud og se, at børnene er glade og bruger det,
og selvfølgelig har vi kunne se en effekt i medarbejdergruppen”.
Udstillingerne tiltrak ifølge Jørgen Møller mange besøgende og det
er i sidste ende ensbetydende med en god indtjening.
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Udfordringer
Udfordringerne har været at
få alle medarbejdere med på ideen om at samarbejde med en
kunstner. Der var flere, der syntes, at det var meget mærkeligt,
men stort set alle medarbejdere blev engagerede og glade for
projektet undervejs. Generelt mener Jørgen Lund Møller, at det er
væsentligt at involvere medarbejderne, men samtidigt er det er
hårfin balance, idet man ikke kan fritage alle medarbejdere til at
indgå i projektet.

Finansiering
Foruden 25.000 kroner i medfinansiering brugte Kattegatcentret 120.000 kroner på materialer
til de nye udstillingsrum samt medarbejdernes tid.

Case
InnovationsAlliancer

Effekter
NyX har gennemført en Return On Investment analyse på de 19
alliancer for at teste de mere langsigtede effekter af alliancerne. Virksomhederne blev bedt om selv
at beregne alliancernes betydning for deres bundlinie. Omkring halvdelen af virksomhederne svarede
på analysen og et år efter afslutningen af alliancerne, vurderede virksomhederne, at effekten af
alliancerne har bidraget betydeligt til deres indtjening. Værdien af en alliance er gennemsnitligt 1,35
millioner kroner efter det første år.
De bedste økonomiske resultater er registreret i de tilfælde, hvor alliancens fokus har været på
produktudvikling og salg, men også inden for personaleudvikling og organisationsudvikling er der
rapporteret gode varige effekter. En af grundende kan være, at det er nemmere at måle på et nyt
produkt frem for organisationsændringer.
Derudover peger de enkelte virksomheder på en række ”blødere” effekter som:
• Afklaring af virksomhedens identitet
• At tænke ud af boksen
• Alliancen har banet vejen for nye projekter
• Fortsat samarbejde med kunstnerne
• Nedbrydning af grænser og fagskel
• Optimering af udviklingsprocesser
• Tilfredse medarbejdere

Læringspunkter
Projekthaver og virksomheder peger på følgende læringspunkter
fra InnovationsAlliancer:
• Enkel organisering: Projektgruppen bør være så simpel som mulig, på den måde går der ikke
unødvendige midler til spilde.
• Alliancerne er endnu ikke bæredygtige: Virksomhederne er ikke modne til at betale det fulde beløb
for en alliance med en kunstner. Der er brug for projektmidler, hvis området skal modnes.
• Forventningsafklaring: Der skal være en klar forventningsafstemning mellem virksomhed
og kunstner.
• Der er behov for et fælles sprog: Projekthaver, proceskonsulenter, virksomheder og kunstnere skal
have en fælles referenceramme og et fælles sprog til at tale om kunst, innovation, oplevelser etc.,
så de ikke taler forbi hinanden.
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Case

Skådebanan
i Västra
Götaland
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Case
Skådebanan i Västra Götaland

			

”Kultur og kreative kompetencer er nødvendige for virksomhedernes innovationsevne. Udfordringen for os er at skabe ydelser, der bygger på disse kompetencer, og
som samtidigt kan sælges til virksomhederne”.
Hans C Löwlund Udviklingsdirektør i Svensk Handel og formand for bestyrelsen i Skådebanen Västra
Götaland Kultur og Arbetsliv.
En brobygger mellem erhvervslivet og kulturen Skådebanan i Västra Gotäland har siden 2002 udviklet
et varieret udbud af ydelser målrettet virksomheder og offentlige aktører, der ønsker at arbejde med
kreativitet i deres virksomhed. De tilbyder dels korte forløb, hvor fx en skuespiller overtager direktørens rolle på morgenmødet og sætter fokus på virksomhedens mødekultur, dels længerevarende
forløb, hvor en kunstner gennem et helt år arbejder i en virksomhed – eksempelvis ved at en billedkunstner sammen med medarbejderne laver en række billeder, der illustrerer virksomhedens værdier.
”Kultur og kreative kompetencer er nødvendige for virksomhedernes innovationsevne. Udfordringen for os er at skabe ydelser, der bygger på disse kompetencer,
og som samtidigt kan sælges til virksomhederne”.
Hans C Löwlund Udviklingsdirektør i Svensk Handel og formand for bestyrelsen i
Skådebanen Västra Götaland Kultur og Arbetsliv.

Resultaterne af arbejdet er imponerende målt i forhold til andre
organisationer, der agerer som brobyggere mellem erhvervslivet
og kunstnere. I 2007 havde over 63.000 medarbejdere fra forskellige virksomheder i regionen haft en kulturel oplevelse gennem
Skådebanans arbejde. Samme år blev der med Skådebanans
interaktion gennemført 75 større kulturaktiviteter målrettet de
enkelte virksomheders behov. Og siden 2002 er der gennemført
54 længerevarende samarbejdsprojekter med kunstnere i private
og offentlige virksomheder fra hele regionen.

Effekterne for virksomhederne er veldokumenterede. Skådebanan har finansieret fortløbende forskning af de længerevarende samarbejdsprojekter siden 2002. Eksempelvis kan det påvises, at:
• Sygefraværet falder
• Samarbejdsklimaet og den interne kommunikation forbedres væsentligt
• Medarbejderne bliver mere kreative
• Virksomhederne får meget PR og pressemæssig omtale gennem deres samarbejdsaktiviteter
med kunstneren
• Skådebananen har dokumenteret, at de samlet set har forbedret virksomhedernes konkurrenceevne med 30 mio. SEK siden 2004

Men hvorfor er det lykkedes for dem at skabe succes som brobyggere mellem erhvervslivet og kulturen?
Her kan der peges på særligt tre forhold:
• Et fleksibelt udbud af ydelser til virksomheder
• En organisering, der understøtter brobygning
• Kontinuerlig effektmåling med henblik på at udvikle ydelserne
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Case
Skådebanan i Västra Götaland

Ydelser i Skådebanen: Tre niveauer for kultursamarbejde
”For os er det vigtigt at have et bredt udbud af tilbud, så vi bedst muligt kan opmuntre virksomheder
og medarbejdere til at blive mere kreative. Ofte bruger vi vores ydelser i en sammenhæng. Når først
virksomhederne er kommet i gang med at bruge kultur, er det lettere at tilbyde dem mere”.
Pia Areblad, leder af Skådebanan Västra Götaland Kultur og Arbetsliv
”For os er det vigtigt at have et bredt udbud af tilbud, så vi bedst muligt kan opmuntre
virksomheder og medarbejdere til at blive mere kreative. Ofte bruger vi vores ydelser i en
sammenhæng. Når først virksomhederne er kommet i gang med at bruge kultur, er det
lettere at tilbyde dem mere”.
Pia Areblad, leder af Skådebanan Västra Götaland Kultur og Arbetsliv

Skådebanan tilbyder tre typer af ydelser til virksomhederne:
Kulturaftale, Kulturkick og AIRIS (Artists in Residence), som på
forskellige niveauer skaber et samarbejde mellem kunstnere og
virksomheder/de offentlige institutioner.

Kulturaftale
Kulturaftaler udgør grundlaget for Skådebanans ydelser for
virksomheder, der vil i kontakt med kulturlivet. Over 130 virksomheder har købt en kulturaftale hos
Skådebanan og i 2007 gjorde over 63.000 medarbejdere i regionen brug af kulturaftalen, som består
af følgende elementer:
• Kulturoplevelser: Her arbejder Skådebanan med at oplyse medarbejdere og virksomheder om de
muligheder, der ligger i at samarbejde med kulturen. Virksomhederne udpeger kulturambassadører,
som får til opgave at inspirere medarbejdere til at tage del i kulturoplevelser. Kulturambassadørerne
bliver uddannet til at kunne agere som inspiratorer, informatorer og koordinatorer i virksomhederne.
De tilbydes:
- Information om kulturlivet i regionen.
- Gode kulturtilbud, der kan formidles til kollegerne eller særarrangementer for virk
	somheder, fx introduktion til en forestilling.
- Møder med udbyderne af kultur, fx teatre og museer for at få smagsprøver på deres kunnen.
• Rådgivning: Her skræddersyer Skådebanan konkrete forløb ud fra emner, som arbejdspladsen
gerne vil arbejde med fx kreativitet, kommunikation eller samarbejde.
• Seminarer: Der inviteres til seminarer i regi af Skådebanan for at give konkrete eksempler på, hvor
dan kulturen kan udvikle arbejdslivet. Målet er at give deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan de
kan arbejde med kultur på arbejdspladserne for at blive mere kreative og sikre høj motivation
blandt medarbejderne.
• Certificering: Et nyt tiltag fra efteråret 2007, hvor Skådebanan certificerer kulturambassadørerne
på virksomhederne gennem et to timers introduktionskursus og tre forskellige møder med kulturinstitutioner. Tiltaget skal kvalitetssikre kulturambassadørerne på virksomhederne.
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Eksempel på Kulturaftale:
Mölndal Kommunes brug af Kulturaftale
Mölndal Kommune havde i 2005 et meget højt sygefravær blandt
deres 4900 ansatte. Kommunen brugte bl.a. deres Kulturaftale til at sætte fokus på at mindske
fraværet. Samlet set lykkedes kommunens indsats, så sygefraværet faldt i 2006. Eksempelvis
besøgte 30 medarbejdere Akvarelmuseet, hvor de blev undervist i at udtrykke følelser og kropslige
oplevelser gennem farver. Dette kulturtræf var tilrettelagt med stor vægt på det humoristiske element
for at skabe mere glæde blandt medarbejderne.
Kulturaftaler er en vigtig byggesten for at skabe en grundlæggende forståelse af, hvilken rolle kultur kan
spille på arbejdspladserne. Kulturaftaler udgør kun 10 pct. af de samlede aktiviteter i Skådebanan.

Kulturkick
Dette tilbud til virksomhederne er et mere resultatorienteret
samarbejde mellem en kunstner og en virksomhed, hvor samarbejdet skal belyse eller løse aktuelle
problemstillinger på den enkelte virksomhed gennem brug af de kreative kompetencer, som kunstneren
kommer med. I 2007 gennemførte Skådebanan 75 forskellige kulturkick blandt forskellige virksomheder
og offentlige institutioner.
Typiske temaer for et kulturkick er virksomheder, der gerne vil udvikle og forandre deres kommunikation,
samarbejde, arbejdsmiljø og kreativitet.

Eksempel på et Kulturkick: Boys i Byggebranchen
I dette kulturkick var opgaven at medvirke til at skabe et mere
kreativt og sundt arbejdsmiljø i byggebranchen. Gennem Skådebanan blev en skuespiller hyret til at
iscenesætte arbejdsvilkårene i branchen.
Udfordringen var, at arbejdsmiljøet var meget dårligt på den pågældende byggeplads. Trods
gentagne påtaler om at indfri sikkerhedskravene til arbejdspladsen, tog byggearbejderne ikke selv
initiativ til at forbedre deres egne meget usunde arbejdsvilkår. Skuespilleren spillede en række scener
på arbejdspladsen og var med til at tale med medarbejderne om, hvordan de selv kunne tage ansvar
for at forbedre deres egen arbejdssituation.
Kulturkick er blevet udbudt af Skådebananen siden 2002. Udviklingen af denne ydelse var mulig,
fordi tre store oplysningsforbund, der alle sidder i Skådebanans bestyrelse, var interesserede i at
styrke udviklingen af de mere virksomhedsrettede og resultatorienterede ydelser.
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AIRIS
- Et AIRIS projekt i FlexLink
med billedekunstneren Lo Caidahl

AIRIS (Artists in Residence)
Det mest ambitiøse samarbejdsprojekt i regi af Skådebanan er
AIRIS, som er langvarende samarbejdsprojekter mellem en kunstner og en virksomhed. De første
forløb startede i 2002. Frem til i dag har 25 virksomheder og 29 offentlige institutioner gennemført
et forløb. Særligt AIRIS projekterne har været meget vigtige for udviklingen af Skådebanan i retning
af en mere kommerciel tænkning om samarbejdet mellem kunstnere og virksomheder.

Eksempel på et AIRIS projekt:
FlexLink – Friheden til at tænke forskelligt
“Vores hverdag er uhørt logisk og struktureret. Vi skal ganske
enkelt træne os til at anvende andre dele af vores hjerne. Både så vores medarbejdere bliver mere
kreative. Og så vi som organisation kan tage vare på og honorere nye idéer”.
Eva Degerlund Flexlink, HR direktør og medlem af det rådgivende udvalg for Skådebanan.
Virksomheden FlexLink er en førende global leverandør af automatiseringsløsninger til monterings- og produktionsindustrien. I Göteborg findes hovedkontoret, den
nordiske salgsenhed og en produktudviklingsenhed. I alt er der 120 medarbejdere i virksomheden.

Billedkunstneren Lo Caidahl blev gennem AIRIS projektet sat på opgaven. Virksomheden ønskede, at
samarbejdet skulle fokusere på virksomhedens værdier – Honesty, Teamwork og Trust. Umiddelbart
var kunstneren ikke begejstret for idéen, men ved nærmere eftertanke kunne han se, at værdierne
kunne give en struktur for samarbejdet med virksomheden. For at engagere flest mulige medarbejdere
i samarbejdet blev flere af aktiviteterne lagt, når medarbejderne alligevel mødtes til sommer- og julefest. Der blev gennemført en del kreative indslag i hverdagen, workshops i ledelsesgruppen, værdiordene
blev malet af medarbejderne, og der blev optaget film.
”Vores hverdag er uhørt logisk og struktureret. Vi skal ganske enkelt træne os til
at anvende andre dele af vores hjerne. Både så vores medarbejdere bliver mere
kreative. Og så vi som organisation kan tage vare på og honorere nye idéer”.
Eva Degerlund Flexlink, HR direktør og medlem af det rådgivende udvalg for Skådebanan

Resultatet af samarbejdet var øget kommunikation og kreativitet
i virksomheden. Desuden udviklede der sig en virksomhedskultur,
der respekterer nye idéer og tager vare på dem. Endelig blev der
udviklet et stærkere sammenhold i virksomheden.

Samarbejdet mellem kunstneren og virksomheden gennem AIRIS er
karakteriseret af at være en åben og sammenhængende proces med det formål at finde nye måder
at drive forandrings- og udviklingsprocesser i virksomheden. Med andre ord er der ikke defineret en
konkret problemstilling på forhånd, som kunstneren skal hjælpe med at løse. Denne afklaring sker i
samarbejdet mellem kunstneren og virksomheden.
Virksomhederne får gennem AIRIS adgang til professionelle kunstnere eller kreative katalysatorer inden
for musik, dans, teater og billedkunst. Der sker en processtyring gennem hele forløbet herunder
projektkoordinering og coaching fra Skådebanans side. Desuden får virksomhederne adgang til nye
netværk gennem Skådebanen, hjælp til strategisk pressearbejde og en hjemmeside for projektet. Det
enkelte AIRIS projekt indgår som del af det samlede forskningsprojekt, der finansieres af Skådebanen
hos Chalmers Tekniske Högskola i Göteborg og Handelshögskolan i Stockholm gennem forskningsenheden IMIT.
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Hvad er et AIRIS forløb?
Et AIRIS forløb forløber over ca. et år. Virksomheden betaler for
at bruge kunstneren. Prisen for at deltage i AIRIS har udviklet sig meget over tid. Det første år i 2002
var det gratis, og prisen er steget gradvis til 250.000 SEK afhængig af virksomhedens størrelse.
Hertil kommer virksomhedens udgifter til medfinansiering i form af de timer medarbejderne og ledere
bruger på samarbejdet.
Kunstneren samarbejder med arbejdspladsen i gennemsnit én dag om ugen i hele projektperioden,
der normalt består af følgende faser:
• Inden projektstart: Idéen om samarbejdet forankres på arbejdspladsen for berørte personalegrupper.
Der etableres en Projektgruppe på arbejdspladsen bestående af udvalgte medarbejdere. Kunstneren
præsenteres og forskningsarbejdet opstartes gennem spørgeskemaundersøgelse.
• Introduktionsfase: Afholdelse af kick-off seminar mellem kunstner og projektgruppe. Kunstneren
besøger arbejdspladsen, observerer og kommunikerer uformelt med medarbejderne. Afslutnings
vist udarbejdes der en handlingsplan.
• Gennemførelsesfase: Kunstneren er på arbejdspladsen i gennemsnit én dag per uge. Der holdes
et midtvejsseminar med deltagelse af projektgrupperne fra alle AIRIS projekterne for at se, hvor
langt projekterne på de enkelte virksomheder er kommet. Der indsamles data til forskningsarbejdet og afslutningsvist udarbejdes der en vurdering til virksomheden, der bruges til at runde projektet
af på arbejdspladsen.
• Efterarbejde: Projektåret sammenfattes på hver virksomhed, der gennemføres dybdeinterviews i
forskningsarbejdet, og der afholdes et slutarrangement på virksomhederne fx i forbindelse med
en personalefest. Endeligt afholder Skådebanan et fælles slutseminar for alle projektgrupper og
andre interessenter.

Selvom AIRIS projekterne kører på femte år er opsøgende salgsarbejde en væsentlig forklaring på, at
projektet kører. Sidste år gennemførte sekretariatet omkring 200 besøg hos virksomheder og offentlige
aktører for at synliggøre og markedsføre AIRIS og de øvrige aktiviteter. Den første opringning fra en
virksomhed, hvor
Skådebananen ikke har haft forudgående kontakt, kom først sidste år. Det var en virksomhed fra
Norge, der i TV havde set et AIRIS projekt og netop havde brug for at arbejde med den mere kreative
side af virksomheden.
Desuden har Skådebanen udviklet en mere rådgivende rolle, hvor de parallelt med de tre metoder
udarbejder en kreativ plan for arbejdspladsen. Her kombineres de forskellige ydelser for at kunne
matche udfordringer, som virksomheden eksempelvis har ved at udvikle en samlet virksomhedskultur
på tværs af virksomheden. Udvikling af kreative planer er en ny ydelse, som Skådebanan begyndte at
tilbyde i 2007. Der er på nuværende tidspunkt udviklet fire kreative planer for både virksomheder og
offentlige kunder.
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Organisering af Skådebanan
“Jeg mener, at kulturens rolle er afgørende for en holdbar udvikling af
arbejdslivet i det 21. århundrede”, Pia Areblad, leder af Skådebanan Vastra Götaland Kultur og Arbetsliv.
Skådebanan har en regional opgave fra staten, der handler om at udvikle mødet mellem kultursektoren og arbejdspladser i den private og offentlige sektor i Västra Götaland. Skådebanan betyder
”scene”, og organisationen blev grundlagt i 1910, som en billettjeneste med det almennyttige formål at
skabe en bedre kontakt mellem borgerne og kulturen. Billettjenesten er først for nyligt nedlagt, mens
det at synliggøre kulturtilbud over for virksomheder stadig er en arbejdsopgave for Skådebanan.
Denne del udgør dog en mindre del af de samlede aktiviteter. Der er ni Skådebanan over hele Sverige,
og de administreres gennem Riksskådebanan, der hører under Statens Kulturråd.

Organisering
Producenter og
arrangører af kultur
samt kunstnere

Erhvervsliv:
Arbejdspladser
og organisationer

Region Vastra Götaland i Sverige:
Der er 1,8 mio. indbyggere i regionen, hvoraf en halv million bor i Göteborg. Byen er
kendt for sit rige kulturudbud og for at kunne tiltrække store kulturpersonligheder.
Der er 49 kommuner i regionen, der ledes af et Regionsråd, som vælges gennem et
regionalt valg hvert fjerde år. Regionen har en årlig vækst i BNP på 1,8 pct., hvilket
dækker over store udsving mellem de enkelte kommuner inden for regionen. De
vigtigste erhverv i regionen er bil-, maskin- og metalindustri, transport og logistik
samt biomedicin

Refleksion: Hvorfor taler de ikke om oplevelsesøkonomi?
”Vi taler ikke om oplevelsesøkonomi. Det appellerer ikke til kunstnerne, der synes, det lyder
for meget af en økonomisk tankegang. Desuden har virksomhederne ikke et sprog for det,
de efterspørger. Derfor arbejder vi meget med at italesætte mødet fx, når vi skal sælge
vores ydelser til virksomhederne. Umiddelbart virker det meget bedre at bruge ord som
kultur og kreativitet over for virksomhederne. Det har de holdninger og meninger om, som
vi kan bruge som afsæt for vores samarbejde.”
Pia Areblad, leder af Skådebanan Vastra Götaland Kultur og Arbetsliv
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Det er kun Skådebanen i Västra Götaland, der har udviklet et
stærkt samarbejde med det private erhvervsliv. Det er her, at man
arbejder med at udvikle samarbejdsmodeller mellem kunstnere og
erhvervsliv bl.a. ved at påvirke Statens Kulturråd og regeringen til
at se perspektiverne i et stærkere samarbejde. Det betyder bl.a.,
at Skådebanan ønsker at ændre deres navn for at kunne brande
sig stærkere i forhold deres erhvervssamarbejde.
I 2008 regner Skådebanan med at få en samlet omsætning på 9
mio. SEK og dertil kommer 3-4 mio. SEK gennem projektmidler,
der bl.a. kommer fra regionen og fra EU. I kraft af det voksende
samarbejde med erhvervslivet og offentlige aktører, kommer en
stigende del af finansieringen fra de ydelser, som Skådebanan
tilbyder. Dermed er 65 pct. af omsætningen ekstern finansiering,
og 35 pct. kommer fra Statens Kulturråd og fra Västra Götalandsregionen. Regionen har gennem tiden øget sit bidrag til 2,6 mio.
SEK, mens Statens Kulturråd har halveret deres bidrag til 400.000
SEK under henvisning til, at Skådebanan har stor ekstern finansiering
i forhold til de øvrige regionale Skådebanan.
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Skådebanan Västra Götaland har næsten 150 lokale og regionale medlemmer, der udbyder kulturtilbud som fx teatre, museer, kulturhuse, orkestre.
De regionale medlemmer betaler 4500 SEK for et medlemskab af Skådebanan, og de lokale
medlemmer betaler 650 SEK.
Bestyrelsen for Skådebanan består af otte medlemmer, der mødes fire gange om året. Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer har på skift formandsposten. På nuværende tidspunkt er det
Svensk Handel, der har formandsposten, hvilket er med til at styrke udviklingen af Skådebanan i en
mere kommerciel retning. Desuden sidder en række offentlige myndigheder og interessenter fra
kulturlivet i bestyrelsen. Samtidigt har Skådebanan en rådgivende komité med repræsentanter fra
erhvervslivet. De mødes tre gange om året, og opgaven for dem er at styrke grundlaget for udviklingen af aktiviteterne i Skådebanan og medvirke til at identificere nye og innovative samarbejdsformer
og –partnere fra kultur- og erhvervslivet. Flere af virksomhedsrepræsentanterne har aktivt brugt
ydelserne i Skådebanan.
Der er ti ansatte i sekretariatet fordelt på fire grupper: Kultur-, proces-, salgs- og ledelsesgruppen.
Siden lederen – Pia Areblad – blev ansat i 2001, er sekretariatet vokset fra to til ti ansatte. Derfor
flytter de i 2008 til nye lokaler med den ambition at vokse yderligere. Mange af de ansatte har flere
uddannelser og kombinerer både en kreativ og akademisk uddannelse. Desuden har mange af dem
arbejdet i det kreative og kunstneriske miljø i regionen, så de har et godt kendskab til kunstnerne
i regionen og til styrken i de forskellige kunstneriske miljøer. Endelig har alle medarbejdere fået en
uddannelse i coaching og NLP-metodik, som er en metode, der støtter ens evne til at kommunikere
med indlevelse i afsenderens behov bl.a. for at kunne drive de mange projekter, der er i Skådebanan.

Organisering af sekretariatet i Skådebanan
• Kulturgruppen har ansvar for at holde kontakten med kulturlivet og sikre aktive kulturaftaler med
virksomhederne. Der er ansat fire medarbejdere i denne gruppe, der bl.a. arbejder med at holde
dialogen med kulturambassadørerne i virksomhederne, sikre et udbud af kultur bl.a. på en hjemmeside, sikre dialogen med medlemsorganisationerne og certificere kulturambassadører.
• Procesgruppen har ansvar for at gennemføre AIRIS projekterne på de enkelte arbejdspladser.
Der er to ansatte, der koordinerer AIRIS projekterne.
• Salgsgruppen har ansvar for at gennemføre tilfredshedsundersøgelser og sælge metoderne og
ydelserne til nye aktører. Målsætningen er, at alle ansatte i sekretariatet skal kunne sælge de tre
ydelser, der er i Skådebanen. Men for at styrke denne indsats har de tre ansatte yderligere specialiseret sig i hver sin metode: Kulturaftale, Kulturkick og AIRIS (se ovenfor for en gennemgang af de
tre metoder).
• Ledelsesgruppen består af virksomhedslederen Pia Areblad og kontorchefen, der leder det opera
tive arbejde i Skådebanan samt en markedschef.
Supportfunktioner som administration, økonomi, markedsføring, teknisk support er fordelt på de
ansatte i de fire grupper.
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Rekruttering af kunstnere
“Rekruttering af kunstnere er helt afgørende. Skådebanan vælger dem, som har en ambition om at
ville bidrage til andres udvikling og formidle deres kreative logik. Nogle kunstnere har mere fokus på
at skabe noget. Mens andre er mere åbne for mødet med virksomheden”,
Michael Eriksson fra Chamlers Tekniska Högskola, der siden 2003 har forsket i AIRIS projekterne.
En væsentlig forklaring på succes i de samarbejder, som Skådebanan etablerer, er, at de kunstnere,
som samarbejder med virksomhederne, har været igennem en screeningsproces af sekretariatet. Det
vil sige, at de primært er blevet vurderet på deres evne til at arbej”Rekruttering af kunstnere er helt afgørende. Skådebanan vælger dem, som har en
de sammen med virksomheder, og om de har et kreativt mindset.
ambition om at ville bidrage til andres udvikling og formidle deres kreative logik.
Nogle kunstnere har mere fokus på at skabe noget. Mens andre er mere åbne for
mødet med virksomheden”.
Michael Eriksson fra Chamlers Tekniska Högskola, der siden 2003 har forsket
i AIRIS projekterne

Det er meget attraktivt for kunstnere at arbejde for Skådebananen, og sekretariatet modtager flere ansøgninger fra kunstnere,
end de har brug for. Årsagen hertil er bl.a., at der er mange succeshistorier at finde blandt kunstnere, der har været involveret fx
i AIRIS projekter. Eksempelvis startede den kunstner, der arbejdede i AstraZenecas AIRIS projekt, med
at male billeder derhjemme. Efter projektet fik hun opgaver som designer for Audi og har i dag en
erhvervskarriere.
Kunstneren, som skal arbejde med en virksomhed, er igennem en udvælgelsesproces, der primært
handler om at teste deres interesse og evne for at arbejde sammen med virksomhederne. Processen
forløber som regel sådan:
• Ansøgning: Kunstneren skal lave en ansøgning til Skådebananen og beskrive, hvorfor vedkommende
er interesseret i at samarbejde med virksomhederne. Kunstneren skal desuden være uddannet
kunstner og skal være praktiserende. Der skal vedlægges et udførligt CV i ansøgningen
• Indhente referencer: Sekretariatet indhenter referencer på kunstneren
• Interviews: På baggrund af ansøgningen udvælges en række ansøgere, der kommer til en egentlig
samtale med sekretariatet. Samtalen handler primært om at teste kunstnerens interesse i samarbejdet, og hvilke kommunikative kompetencer vedkommende har
• Caseøvelse: Her skal kunstneren gennem en fiktiv case komme med et forslag til, hvordan vedkommende vil løse udfordringen
Ifølge lederen Pia Areblad er der ikke stor forskel på de forskellige kunstneriske discipliner i forhold til
at samarbejde med virksomhederne. Dog har dansere generelt gennem deres fag et mere disciplineret forhold til at træne og arbejde målrettet. Desuden er dansere vant til en tæt tidsstyring i
modsætning til billedkunstnere, som ofte er mere vant til, at inspirationen bedst kommer uden for
megen disciplin.

Foto: Pia Areblad, leder af skådebanen,
västra Götaland Kultur och Arbetsliv.
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Kontinuerlig måling af effekter for virksomheder
“Vi kan se mange effekter. På sygefraværet som faldt med næsten 30 pct. At samarbejdet er øget. At
personalet har større forståelse for hinandens afdelinger. Og samtidig har vi fået skabt en arena, der
ikke er farligt at mødes på – kulturen. Det frigør kapital i virksomheden, og mange medarbejdere føler sig
mere kreative nu”.
Mikael Werner, Change & Benefit Manager – Lead Advisor CQM AstraZeneca.
”Vi kan se mange effekter. På sygefraværet som faldt med næsten 30 pct. At
samarbejdet er øget. At personalet har større forståelse for hinandens afdelinger.
Og samtidig har vi fået skabt en arena, der ikke er farligt at mødes på – kulturen. Det
frigør kapital i virksomheden, og mange medarbejdere føler sig mere kreative nu”.
Mikael Werner, Change & Benefit Manager – Lead Advisor CQM AstraZeneca

Skådebanan har med egne midler finansieret forskning af AIRIS
programmet for at skabe dokumentation af de effekter, virksomheder får gennem et samarbejde med en kunstner. Samtidigt er
forskningen med at til skabe et sprog om og et begrebsapparat
for, hvordan kunsterne og virksomheder bedst muligt møder
hinanden.

Forskningen har fulgt AIRIS siden sin etablering i 2002 og kan derved i vid udstrækning belyse effekterne af arbejdet. Eksempelvis viser forskningen, at Skådebanans arbejde siden 2004 har skabt en
værdi på 30 mio. SEK i øget konkurrencekraft hos de virksomheder, der har samarbejdet med Skådebanan.
Effekterne er på et bedre arbejdsmiljø, lavere sygefravær, bedre samarbejde, større medarbejdertilfredshed, større kundetilfredshed samt større eksponering gennem medierne. Andre væsentlige
effekter er, at man får nye perspektiver på sin virksomhed, og der åbnes for den kreative tænkning
i virksomheden. Som forskningschef Mikael Werner fra AstraZeneca og medlem af den rådgivende
komité for Skådebanan formulerede det, ”En træt hjerne tænker ingen nye tanker”, hvilket var en
væsentlig pointe, der kom frem i virksomhedens samarbejde med en kunstner for at få ord på, hvordan
stress og innovation ikke spiller sammen.
Dermed rammer effekterne af Skådebanans aktiviteter bredt i forhold til virksomhedens værdikæde.
De primære effekter er på virksomhedsudvikling, HR, organisation og ledelse samt på salg og
markedsføring gennem den eksponering, der ofte følger i kølvandet på AIRIS projekter, hvor både trykte og elektroniske medier har
interesse i at dække de gode historier. Der er også – men mindre
Refleksion: Hvorfor skal virksomheder overhovedet arbejde med kultur og kreativitet’
“De seneste årtiers fokus på konkurrence og omkostninger i virksomheder har skabt et
dokumenterbare – effekter i forhold til virksomhedens udvikling af
ensidigt fokus på en effektivitetslogik.
deres produkter og services.
Det betyder, at de fleste virksomheder i dag ikke er særligt gode til at opdage og vælge
nye muligheder. De bliver fanget i deres historie, etablerede processer og vaner, med
den konsekvens, at den kreative logik i virksomheden mangler.
En holdbar innovationsbaseret udvikling af en virksomhed forudsætter en god balance
mellem de to logikker”.
Uddrag fra’Vilken effekt har en intervention baseret på konst och kultur på arbetsplatsen?’. Michael Eriksson, IMIT på Chalmers Tekniska Högskola, april 2007

Hvorfor skal virksomheder overhovedet arbejde med
kultur og kreativitet?

Forskningen i AIRIS projekterne viser også, at det primært er mindre
virksomheder med under 50 ansatte, der får en høj værdi ud af deres samarbejder med en kunstner.
Samtidigt betyder det meget for et godt samarbejde, at virksomheden har én fysisk adresse, mens
virksomheder, der ligger på flere adresser, typisk har et lavere output af deres samarbejde. Desuden
viser forskningen, at virksomheder der allerede er meget innovative og nytænkende, har meget stor
værdi ud af deres samarbejde med en kunstner.
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Læringspunkter fra AIRIS: Anbefalinger til samarbejdsprojekter
“Vi var nysgerrige. Vi ville gerne udvikle et mere kreativt og kommunikerende miljø i virksomheden. Det var naturligt for os at bruge AIRIS som en måde at arbejde med
vores udfordringer”, HR direktør Eva Degerlund fra Flexlink
”Vi var nysgerrige. Vi ville gerne udvikle et mere kreativt og kommunikerende
miljø i virksomheden. Det var naturligt for os at bruge AIRIS som en måde at
arbejde med vores udfordringer”.
HR direktør Eva Degerlund fra Flexlink

Gennem forskningen i de gennemførte AIRIS projekter tegner der
sig et billede af centrale trin, der er gode at overholde i virksomheden, så at samarbejdsprojekterne bliver en succes. Samtidig må disse trin dog ikke blive så detaljerede, at de på forhånd
blokerer for ændringer undervejs:

• Inkludering og deltagelse: Involver flest mulige medarbejdere fra hele virksomheden for at sikre en
spredning af projektets idéer tidligt.
• Frivillighed: Det er bedre at lokke medarbejdere, end tvinge dem til at være med. Det tager noget tid
og kan forventes at tage op til to måneder.
• Afsæt tid: Lederen har en vigtig rolle i samarbejdsprojektet og skal vise, at det er vigtigt. Samtidig
skal lederen også forsøge at opfange den kreativitet, som opstår. Centralt er bl.a. at sikre en kultur,
hvor fejltagelser, som uundgåeligt vil opstå i kølvandet på en mere kreativproces, accepteres og vendes til noget positivt.
• Afklaring af roller: Afklar forventninger til, om kunstneren kan eller skal drive processen. Det er
vigtigt at fordele rollerne og identificere alternative drivkræfter, når kunstneren ikke er der.
• Sikre kommunikation: Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for samarbejdet. Planen bør bl.a.
sikre en bred kommunikation til hele virksomheden.
• Udarbejde en PR plan: Der er typisk mediemæssig interesse for virksomhedens samarbejde med en
kunstner, og det er vigtigt at sikre en PR-plan, der præciserer, hvem der siger hvad og til hvem.
Desuden er det vigtigt i samarbejdsprocessen at fokusere på processen, da det ofte er den, der er
med til at påvirke og ændre adfærd. Hvis virksomheden har et stærkt fokus på det endelige produkt
af samarbejdet, er der risiko for, at man overser vigtige ændringer fx i medarbejdernes opfattelse af
deres arbejde. Procesforståelse er også vigtigt for at kunne drage fuld nytte af de iagttagelser, som
kunstneren gør sig om virksomheden.
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Nordjyske Kreative Alliancer
”Det er både godt og skidt, vi har erkendt, det er et marked med
potentiale, men det kan ikke stå på egne ben endnu”.
Claus Svenstrup, formand bag styregruppen for Nordjyske Kreative Alliancer.
Kan kreative kompetencer skabe udvikling og innovation i traditionelle virksomheder, der normalt ikke
arbejder med kreative metoder eller processer?
Ifølge projektet Nordjyske Kreative Alliancer er svaret ja. Projektet gennemførte i perioden 2007-2008
ti kreative alliancer mellem ti forskellige virksomheder og ti kunstnere , som viste, at der er et marked
for kreative alliancer mellem erhvervsliv og kunstnere, men at det endnu ikke er bæredygtigt.
Effekterne har været mange og spænder lige fra øget medarbejdertilfredshed til komprimerede
udviklingsprocesser.

Formål og mål
Projektet Nordjyske Kreative Alliancer har haft til formål at udforske det potentiale, der ligger i
samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland. Projektet
gik ud på at matche virksomheder og kunstnere, hvorefter kunstnerne skulle hjælpe virksomhederne med en konkret udfordring,
”Det er både godt og skidt, vi har erkendt, det er et marked med potentiale, men det
der var prædefineret af virksomhederne.
kan ikke stå på egne ben endnu”.
Claus Svenstrup, Formand bag styregruppen for Nordjyske Kreative Alliancer

Projektets mål har været at bidrage med en anderledes måde,
hvorpå virksomheder kan løfte deres innovationsevne gennem
samarbejde med kreative kompetencer. Ligeledes gælder, at projektet har tjent som en innovationsløftestang for de kunstnere, der har været involveret, idet de via samarbejde med mere forretningsorienterede virksomheder blev udfordret på deres kunstneriske kompetencer og arbejdsformer.
Nordjyske Kreative Alliancer skal ses som et pilotprojekt, hvis primære hensigt var, at udforske
potentialet og modenheden for kreative alliancer i Region Nordjylland. Derfor er der lagt op til, at der
bredes endnu flere kreative alliancer ud i fremtiden.

Organisering & finansiering
Projektet Nordjyske Kreative Alliancer er et innovationsprojekt under ApEx og Kulturaftale Nordjylland med Aalborg kommune, som juridisk ansvarlig.
• Partnerne bag ApEx er: ExCITE/AAU, Region Nordjylland, Region Aalborg Samarbejdet, NOEA –
Nordjyllands Erhvervsakademi, Professionshøjskolen University College Nordjylland, Aalborg Erhvervsråd, Kulturaftale Nordjylland, Nordjyske Holding/AM Production, Mekoprint, Fårup Sommer land og
Nordsøen Oceanarium.
• Projektet er blevet drevet af en styregruppe, der har samarbejdet med et hold proceskonsulenter,
der har haft til opgave at matche virksomheder og kunstnere samt bistå processen undervejs,
herunder træde til hvis der opstod udfordringer eller samarbejdsproblemer.
• Styregruppen bag Nordjyske Kreative Alliancer er: Kulturaftale Nordjylland, Region Nordjylland,
NOEA, Professionshøjskolen University College Nordjylland, ApEx.
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Nordjyske Kreative Alliancer er finansieret ved hjælp af EU midler og medfinansiering fra de involverede virksomheder. Projektet modtog 3 millioner kroner i Mål 3 midler fra den Europæiske Socialfond og virksomhederne har hver især betalt mellem 40.000 til 50.000 kroner som indgangsbeløb
samt hvad der dertil kom i form af udgifter til materialer etc. Indgangsbeløbet svarede til det beløb, som
kunstneren modtog for en måneds arbejde. Derudover har virksomhederne bidraget til projektet i form
af medgået tid fra medarbejderne i de 20 arbejdsdage alliancerne tog.
Fordi projektet er delvist finansieret af EU-midler har der været en række specifikke krav til virksomhedernes tidsregistrering, idet den fungerede som en del af virksomhedernes medfinansiering.

Rekruttering og matchning af kunstnere og virksomheder
”Vi har haft for få kunstnere og virksomheder at vælge imellem, vi skulle have lavet en bedre desk
research inden, indkaldt nogle kunstnere til workshops og lavet et katalog med dem, så der var flere at
vælge imellem”.
Claus Svenstrup, Formand for Styregruppen Nordjyske Kreative Alliancer.
Et grundlæggende problem ved projekter som Nordjyske Kreative Alliancer er, at udvælgelsen af
kunstnere kommer til at hvile på personlige relationer frem for strategiske prioriteter. Det har været
let at rekruttere kunstnere, men svært at finde de rette kunstnere, der matchede virksomhedernes
specifikke behov.
Derudover gælder, at rekrutteringen af virksomheder ofte tager meget længere tid end ventet.
Rekrutteringen af virksomheder endte med at tage mere end et halvt år, hvilket styregruppen slet
ikke havde forventet. En af grundene var blandt andet, at projektet prioriterede strategisk udvalgte
virksomheder frem for en tilfældig udvælgelse.
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Murermester Søren HoldensenA/S
– En kreativ alliance
Murermester Søren Holdensen
har fem fastansatte og var derfor den mindste virksomhed i Nordjyske Kreative Alliancer. Virksomheden indgik en kreative alliance
med en billedkunstner og formålet var – og er stadigvæk – at gøre
kunst til en integreret del af virksomhedens produkt, idet kunden
har mulighed for at integrere kunst i de forskellige bygningselementer af et hus. Eksempelvis i murene i stuen, i køkkenvinduet
eller mønstret på gårdspladsen.

Søren Holdensen så det som et nyt forretningsområde at koble
kunst med murerfaget. På den baggrund har virksomheden
etableret et showroom, hvor kunder har fået mulighed for at se
eksempler på, hvordan man kan integrere kunst i byggeriet. Intentionen bag projektet er, at man ved at integrere kunst i byggeriet
skaber to former for værdi for kunden:
1. En økonomisk værdi – kunsten højner husets værdi.
2. En emotionel værdi – kunden skaber sit eget unikke byggeri.
Foruden den værdi som projektet gerne skulle tilføre kunden, ser
Søren Holdensen, projektet som en investering i sine medarbejdere, der på sigt vil resultere i tilfredse medarbejdere med et lavt
sygefravær.

Udfordringer
”En udfordring har været, at medarbejderne kommer med en teknisk uddannelse,
hvor kunstnerne jo er kreative og de to kulturer var ret forskellige. Vi er jo deadlinedrevne,
hvor kunstnerne måske er deadlinedrevne på en anden måde...”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola.
En væsentlig udfordring for projektet har været, at få de to kulturer, som henholdsvis virksomheder
og kunstnere repræsenterer, til at tale det samme sprog og forstå hinanden. Det gælder særligt for
de virksomheder, som fx Motorola, der består af personer med en teknisk baggrund, der er vant til at
arbejde efter faste deadlines, struktur og planlægning.
”En udfordring har været, at medarbejderne kommer med en teknisk uddannelse,
hvor kunstnerne jo er kreative og de to kulturer, var ret forskellige. Vi er jo deadlinedrevne, hvor kunstnerne måske er deadlinedrevne på en anden måde...”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør, Motorola
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”Vi kunne fx indgå aftaler fra det ene møde om deadlines og
aftaler om ideer, så kunne de komme med noget helt andet på det næste møde. Vi havde nogle
specifikke forventninger og så kom de med noget helt andet. Der stødte kulturerne sammen”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola.
”Vi kunne fx indgå aftaler fra det ene møde om deadlines og aftaler om ideer, så kunne
de komme med noget helt andet på det næste møde. Vi havde nogle specifikke forventninger og så kom de med noget helt andet. Der stødte kulturerne sammen”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola

Ligeledes gælder at, når de to kulturers forventninger til hinanden
stødte sammen, var det som oftest på grund af, at kunstnere og
virksomheder har forskellige arbejdsmetoder og veje til målet.
Virksomheder arbejder ofte med faste deadlines, mødetider og
processer, hvor kunstnere ofte arbejder, når de er inspirerede.

Virksomheder er som regel instrumental-, produkt- og profitdrevne, hvor kunstnere ofte er drevet af en konkret ide eller inspiration. For at de to kulturer skal
kunne indgå i en ligeværdig alliance og lære at læse hinandens sprog og forventninger, har det
derfor været nødvendigt at have et hold proceskonsulenter tilknyttet projektet, idet de har kunne
mægle og formidle mellem virksomhederne og kunstnerne.

Proceskonsulenter
Proceskonsulenterne har haft til opgave at:
• Afdække virksomhedernes behov.
• Formulere en konkret udfordring i samarbejde med virksomhederne.
• Foretage matchning mellem virksomheder og kunstnere.
• Deltage i alle projektaktiviteter.
• Bistå virksomheder og kunstnere med sparring og ekspertise under hele processen.
En af erfaringerne bag Nordjyske Kreative Alliancer er, at proceskonsulenterne kan spille en meget
vigtig rolle i forhold til at samarbejdet mellem virksomhed og kunstner bliver en succes. Proceskosulenterne bør derfor indgå i alt lige fra det mere praktiske arbejde omkring strukturering af tid, timer
og planlægning til det mere indholdsmæssige arbejde omkring det konkrete indhold i den pågældende
alliance.
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”Forventningsafstemningen var et issue undervejs. Kunstnerne havde fået tildelt nogle rammer og
pludselig var de brugt op, det fik vi først af vide, da rammerne var brugt og der ikke var mere tilbage,
der var vi stadig i den indledende fase!”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola.
I ovenstående tilfælde havde det været godt med en endnu tættere ledelse fra en proceskonsulent,
idet hverken virksomhed eller kunstner var opmærksom på problemet.
En anden udfordring som virksomhederne peger på, er medarbejdernes omstillingsparathed.
Skal alliancerne lykkes og blive en succes samt leve efter projekt”Forventningsafstemningen var et issue undervejs. Kunstnerne havde fået tildelt
fasen er overstået, så er det nødvendigt at have opbakning fra
nogle rammer og pludselig var de brugt op, det fik vi først af vide, da rammerne var
medarbejderne. Det kræver, at ledelsen tager sig tid til at involvere
brugt og der ikke var mere tilbage, der var vi stadig i den indledende fase!”.
medarbejdere samt afsætter mandetimer til at også medarbejderne
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola
kommer i berøring med den kreative alliance.
”Medarbejderne skal med på råd hele vejen gennem processen,
man skal arbejde med det langt hen af vejen, det er svært, hvis man siger; nu skal du lige lave en
kreativ alliance, de skal jo vænne sig til at tænke anderledes”.
Søren Holdensen, Ejer Murermester Søren Holdensen A/S.
Et kreativt mødelokale er ikke et kreativt mødelokale, hvis medarbejderne ikke bruger det. Set i det lys
er det essentielt for de kreative alliancer, at medarbejderne inddrages i det konkrete procesarbejde
for at skabe ejerskab og opbakning til projektet. Formålet bag flere af alliancerne er netop, at de
konkrete elementer gerne skulle leve videre, uagtet om der er tale om et kreativt mødelokale, et
kreativt byggeri eller noget helt tredje og de lever ikke nødvendigvis videre, hvis medarbejderne ikke
tager dem i besiddelse eller opnår ejerskab omkring dem.
”Jeg tror ikke, man kan gøre for meget i forhold til at inddrage medarbejdere. Skulle jeg gøre det igen,
ville jeg gøre endnu mere ud af medarbejderinvolvering”.
Flemming Eriksen Teknisk Direktør Motorola.
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Motorola – En kreativ alliance
Motorola blev matchet med en
multikunstner og en komponist, der fik til opgave at indrette tolv
af virksomhedens rum, herunder otte tekøkkener, tre mødelokaler
og et Creative Lounge miljø – et kreativt mødelokale. Formålet med
rummene er, at skabe et uhøjtideligt arbejdsmiljø og at forkorte den
tid, det tager at udvikle nye modeller af mobiltelefoner. Rummene
er ikke innovative i sig selv, men derimod et middel med hvilket Motorola håber at skabe rum for kreativitet og innovation fremadrettet.

Motorola har ikke foretaget nogle effektmålinger, men håber, at der
på sigt viser sig en effekt i forhold til:
• Komprimerede udviklingsprocesser.
• Medarbejdertilfredshed.
• Medarbejdertiltrækning.
• Et godt Image.

Barrierer for kreative alliancer i det brede erhvervsliv
”Mange vil se det som en barriere, at de ikke kan se et umiddelbart afkast”. Flemming Eriksen, Teknisk Direktør, Motorola.
Bundlinien og de mere veldokumenterede effekter er gengangere, når det kommer til barrierer for at
indgå kreative alliancer i det brede erhvervsliv. Det er svært at opstille et konkret regnestykke, der
viser, at de kreative alliancer giver et dokumenteret afkast. Der har ikke været en egentlig effektmåling inde over projektet Nordjyske Kreative Alliancer, så de effekter der spores, beror hovedsagligt
på en god mavefornemmelse. Netop på den baggrund er der behov for virksomhedsambassadører,
der kan gå ud og fortælle deres historier.

Hvorfor skal virksomheder samarbejde med kunstnere?
”Men hvorfor poster man en masse penge i kultur? Det er lidt den
samme bevisbyrde man skal løfte”. ”Det åbner os op udadtil og hvordan værdisætter man det?”
Flemming Eriksen, Teknisk Direktør, Motorola.
En væsentlig grund til at virksomheder samarbejder med kunstnere er, at det skaber et godt billede
både indadtil i forhold til medarbejdere samt udadtil i forhold til interessenter. Dermed kan kunst,
kultur og oplevelser være et strategisk værktøj i forhold til at fastholde og udvikle medarbejdere lige
så vel, som det kan medvirke til et godt image i forhold til interessenter.
”Kunstnerne skal være det friske pust. Der kommer jo ikke en kunstner, der kan opfinde den nye
pumpe i Danfoss, men måske kan de give inspiration til, at med-arbejderne kan opfinde den nye
pumpe”.Tom Have, Proceskonsulent Nordjyske Kreative Alliancer
Derudover gælder, at samarbejdet med kreative kompetencer kan bidrage til at højne virksomheders
innovationsevne, hvilket er med til at skabe et bedre virksomhedsresultat og en øget omsætning og
det er som oftest med den forventning, at virksomheder indgår en kreativ alliance.
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Effekter
Effekterne af de enkelte alliancer har været svære at dokumentere.
Der kan i enkelte af virksomhederne spores en art kompetenceudvikling, der har været medvirkende
til at styrke virksomhedens innovationskraft. Men da der overordnet ikke har været noget mål for,
hvordan effekter har skulle måles endsige dokumenteres, må det konstateres, at der primært er tale
om tilfredshedsmarkeringer frem for alt.
Hertil skal det siges, at virksomheder og kunstnere generelt har været meget tilfredse med alliancerne
og samtlige alliancer har overkommet den konkrete udfordring, som der lå i den pågældende alliance.
Kun en enkelt alliance blev afviklet før tid på grund af samarbejdsproblemer, men virksomheden fik en
anden kunstner koblet på projektet og alliancen blev fuldført. Flere af de adspurgte virksomheder mener,
at alliancen og det konkrete produkt og den proces, som alliancen har været båret af, har været med
til at øge medarbejdertilfredsheden og deres ejerskab i forhold til den pågældende virksomhed.

Læringspunkter
Projektgruppen og de adspurgte virksomheder peger på en række
læringspunkter, som andre kan drage nytte af:
• Gå hjem møder for virksomheder - videregiv den gode historie.
• Succesfuld matchning mellem kunstner og virksomhed determinerer projektets succes.
• Enkel projektorganisering.
• En projektleder med et godt netværk.
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Virksomhederne taler ikke om oplevelsesøkonomi
”Men hvis man tager det brede erhvervsliv, så er der mange ting,
der gør sig gældende udover oplevelsesbaseret forretningsudvikling, så hvis man skal have de små
virksomheder med til at lave det, I kalder oplevelsesbaseret forretnings-udvikling, så skal det være
konkret”. Tom Have, Proceskonsulent, Nordjyske Kreative Alliancer.
Der er virksomheder, som selv anvender ord som oplevelser, oplevelsesøkonomi og oplevelsesbaseret forretningsudvikling, men der er også virksomheder, der ikke gør og hvordan skal man udvikle
oplevelsesbaseret forretningsudvikling hos dem?
Projektgruppen og proceskonsulenterne bag NKA har en række råd til, hvordan man kan udbrede
oplevelsesbaseret forretningsudvikling i det brede erhvervsliv:
”Men hvis man tager det brede erhvervsliv, så er der mange ting, der gør sig
gældende udover oplevelsesbaseret forretningsudvikling, så hvis man skal have
de små virksomheder med til at lave det, I kalder oplevelsesbaseret forretningsudvikling, så skal det være konkret”.
Tom Have, Proceskonsulent Nordjyske Kreative Alliancer

• Kommuniker i øjenhøjde med virksomhederne
• Vær konkret
• Anvend kun ord som oplevelser, oplevelsesbaseret forretningsudvikling etc. hvis virksomhederne selv anvender dem. Mange
virksomheder er slet ikke klar over, at de laver oplevelsesbaseret
forretningsudvikling og det kan forvirre dem, hvis man anvenderfor
abstrakte begreber

Løsningen er ikke, at få alle virksomheder til at tale oplevelsesøkonomi og oplevelsesbaseret forretningsudvikling, men derimod at afmystificere de abstrakte begreber og finde nogle konkrete
begreber og modeller for, hvordan man kan diskutere disse emner i øjenhøjde med virksomhederne.
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ARLA – når oplevelser hjælper et image på vej
”Vi ved at et dårligt image, giver en dårlig bundlinie. Bedre
image giver bedre bundlinie...Der var bare et så stort behov for at gøre noget. De her event- og
sponsorinitiativer er jo mere langsig-tede. Vi tror på, det har en dybereliggende effekt end
markedsføring.” Jesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA.
ARLA Foods i Danmark oplevede for få år tilbage, at virksomhedens image blev stadigt dårligere blandt
forbrugerne og satser nu på oplevelsesbaserede events og sponsorater som et vigtigt supplement
til virksomhedens traditionelle markedsføring. ARLA ligger stor vægt på at møde deres forbrugere i
øjenhøjde og gør derfor primært brug af egne medarbejdere i deres
”Vi ved at et dårligt image, giver en dårlig bundlinie. Bedre image giver bedre
aktiviteter ’ude i marken’. Effekterne af indsatsen er svære at
bundlinie...Der var bare et stort behov for at gøre noget. De her event- og
sponsorinitiativer er jo mere langsigtede. Vi tror på, det har en dybereliggende
måle, men der er en god mavefornemmelse for, at satsningen på
effekt end markedsføring.”
gode oplevelser i forbindelse med ARLAs produkter og brand, flytJesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA
ter noget til gavn for imaget. Mavefornemmelsen vil snarest blive
kombineret med reelle målinger, som er under udvikling hos ARLA.

Fakta
ARLA Foods har 4.170 andelshavere og i gennemsnit 16.559
fuldtidsansatte. Nettoomsætningen var i 2007 på 47.742 mio. kr. Det danske hovedkontor ligger
i Viby ved Århus. Afdelingen Marketing Programme, som står for ARLAs event- og sponsortiltag i
Danmark har ni medarbejdere, hvoraf cirka tre personer arbejder med events på fuldtid.

51 /Arla

Case
Arla - Når oplevelser hjælper et
image på vej

Strategi for et bedre image

Arla - Når oplevelser hjælper et
image på vej

”Vi ønsker at udbygge det oplevelsesbaserede yderligere. Vi
tænker hele tiden i nye ideer. Vi ligger os meget i selen for at skabe det helt unikke. Vi drømmer
stadigvæk om at os alle her i huset, 200 personer, tager ud og laver en særlig event for børn,
måske noget der hedder ARLA-dagen”. Jesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA.
ARLA har i de seneste år lidt under et dårligt image, som følge af en sag med Hirtshals Mejeri, Muhammedkrisen og dårlig omtale i forbindelse med opkøb af mindre mejerier. For at få forbedret sit
image, har ARLA iværksat en progressiv langsigtet event- og sponsorstrategi som et supplement til
den traditionelle markedsføring.
Det bærende i strategien er gode oplevelser omkring virk”Vi ønsker at udbygge det oplevelsesbaserede yderligere. Vi tænker hele tiden i nye
somhedens brand og produkter. En oplevelsesbaseret tilgang er
ideer. Vi ligger os meget i selen for at skabe det helt unikke. Vi drømmer stadigvæk
fundamentet i ARLAs events og sponsorater. ARLA bruger bevidst
om at os alle her i huset, 200 personer, tager ud og laver en særlig event for børn,
måske noget der hedder ARLA-dagen”.
spon-sorater og events for at nå deres forbrugere i øjenhøjde og
Jesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA
på den måde få skabt et positivt indtryk af virksomheden.
”I min afdeling bruger vi bevidst events og oplevelser til at møde
forbrugeren i øjenhøjde...Vi vil gerne, at der er nogle synergier på de oplevelser, vi giver. Nogle stritter
lidt. Men vi forsøger at samle det mere og give det en rød tråd”,
Jesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA.
ARLA har forskellige tiltag, som alle er tænkt som en måde til at give styrke ARLAs image. ARLA støtter
for eksempel det danske fodboldlandshold, DBU Fodboldskole med deltagelse af 26.000 børn samt
Aktiv Rundt i Danmark – en kampagne omhandlende motion og sunde kostvaner, der foregår op til
Skolernes Motionsdag, og som laves i samarbejde med University College Syd.
Herudover udvikler og deltager ALRA i brancheevents som Åbent Landbrug, lavet i samarbejde med
Landbrugrådet, samt den årlige Økodag/Høstmarked, lavet i samarbejde med Økologisk Landsforening.
I 2007 kom der 26.000 besøgende til Øko-dagen og i 2008 54.000 besøgende, hvilket er en meget
postiv stigning, som dog til dels kan tilskrives godt vejr i 2008.
”I min afdeling bruger vi bevidst events og oplevelser til at møde forbrugeren i
øjenhøjde...Vi vil gerne, at der er nogle synergier på de oplevelser, vi giver. Nogle
stritter lidt. Men vi forsøger at samle det mere og give det en rød tråd”. Jesper
Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA
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Medarbejderne giver troværdighed
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ARLAs medarbejdere har en væsentlig rolle i at skabe troværdighed
om ARLAs brand og produkter. Det er dem, der møder forbrugerne ansigt til ansigt og skal give dem
en god oplevelse af ARLAs produkter og brand. ARLA benytter sig kun i begrænset omfang af eventbureauer for kreativ sparring, for når eventen gennemføres, er erfaringen, at det er mest troværdigt,
hvis det er ARLA-medarbejdere, forbrugerne kan komme i tale med. Jesper Jæger karakteriserer gode
eventmedarbejdere, som nogle, der er kreative og har indlevelsesevne i forbrugernes forventninger,
behov og ønsker. Samtidig skal personen have overblik og kunne se muligheder i stedet for (økonomiske)
begrænsninger.
Erfaringen hos ARLA er, at det er vigtigt at være klar på valget af samarbejdspartnere og formålet
for eventen eller sponsoratet, og hvilke effekter man ønsker. Det er også vigtigt at vælge få tiltag
og kunne gå i dybden med dem og skabe synergier mellem eventene, i stedet for at kaste sig over
mange og spredte aktiviteter. Rent praktisk kan events være utroligt dyre, hvorfor budgettet hurtigt
kan løbe løbsk. Derfor er det vigtig med god styring og planlægning under hele forløbet.

Effekter af events og sponsorater
”Vi kender ikke den reelle effekt. Vi måler ikke hver gang, vi
møder nogle folk. Men det er et af de steder, vi begynder at blive skarpere. Vi vil sætte flere
ressourcer af til at måle, om det har en dybereliggende effekt.” Jesper Jæger, Sponsorchef,
Marketing Programme, ARLA.
ARLA får lavet ugentlige imagemålinger samt to gange om året større analyser af forbrugernes opfattelse af ARLA. Det giver en viden om forbrugernes indtryk og forventninger til virksomheden. ARLA
har dog ikke deciderede målinger på sponsoraterne og eventenes effekter. Jesper Jæger forklarer,
at ARLA så småt er startet op på en effektmåling af de vigtigste sponsorater, men at events stadig
handler om god mavefornemmelse af, hvad der virker og ikke
”Vi kender ikke den reelle effekt. Vi måler ikke hver gang, vi møder nogle folk.
virker, når medarbejderne er ude og tale med folk, hvilket ‘holder
Men det er et af de steder, vi begynder at blive skarpere. Vi vil sætte flere ressourcer
et langt stykke hen ad vejen’. ARLA har dog et klart ønske om
af til at måle, om det har en dybereliggende effekt.”
Jesper Jæger, Sponsorchef, Marketing Programme, ARLA
at udvikle effektmålinger af sin indsats på oplevelsesbaserede
markedsføringstiltag.
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BoConcept – Markedsføring med kant
”Før i tiden havde vi noget marketing, der var så pænt, at det
ikke virkede. Nu har det fået noget kant, hvor folk diskuterer, om de kan lide det.”
Kenneth Barsballe, Retail Manager, BoConcept
BoConcept er som noget forholdsvist nyt begyndt at arbejde aktivt med oplevelser og events i forbindelse med lanceringen af deres kampagner. For at differentiere sig vil BoConcept gerne ud af
butikken og ud i byrummet, ligesom de i kraft af deres markante
markedsspredning ønsker at gøre mere brug af mulighederne for
”Før i tiden havde vi noget marketing, der var så pænt, at det ikke virkede. Nu har det webbaseret oplevelsesorienteret markedsføring. Foreløbigt har
fået noget kant, hvor folk diskuterer, om de kan lide det.”
effekterne kun været interne, men det er udgangspunktet for et
Kenneth Barsballe, Retail Manager, BoConcept
mere fremadrettet arbejde med oplevelser.

Fakta
BoConcept blev grundlagt i 1952 som en dansk snedkervirksomhed med møbelproduktion, men har udviklet sig til en international retailorienteret konceptholder
inden for møbler og livsstilsprodukter til moderne hjem. BoConcept er i dag et franchisekoncept og
er repræsenteret med mere end 200 BoConcept Brand Stores og 150 Studios i 47 lande. Hovedkontoret i Danmark tæller 751 fuldtidsansatte, som arbejder med at
”Vi vil gerne arbejde mere med oplevelser. Gerne i form af flere events i butikkerne,
tie up med firmaer som komplementerer os, hvor vi laver events sammen, ved at
udvikle BoConcepts butiks- og produktkoncepter. I regnskabsåret
invitere udvalgte kunder ind og hører om udvalgte trends, eller events hvor vi gør os
2006/2007 rundede omsætningen for første gang 1 mia. kr.
mere synlige i bybilledet.”
Kenneth Barsballe, Retail Manager, Bo Concept

Baggrund
Som noget forholdsvist nyt er BoConcept som kæde begyndt at
arbejde målrettet med oplevelser og events for at skabe et loyalitetsbånd med kunderne. BoConcept
ønsker at blive mere synlige og skabe mere opmærksomhed i forbindelse med lancering af kampagner. Derfor søger BoConcept at agere mere interaktivt og komme ud af butikken. BoConcept vil ud i
bybilledet for at differentiere sig og komme højt på forbrugernes dagsorden.
”Vi vil gerne arbejde mere med oplevelser. Gerne i form af flere events i butikkerne, tie up med
firmaer som komplementerer os hvor vi laver events sammen, ved at invitere udvalgte kunder ind og
hører om udvalgte trends, eller events hvor vi gør os mere synlige i bybilledet.”
Citat Kenneth Barsballe, Retail Manager, Bo Concept
Foreløbigt har BoConcept lanceret to eventprægede kampagner og har planer om endnu en i
efteråret 2008.
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Verdens længste sofa
Første gang BoConcept lavede en utraditionel event, var da de i
2007 lancerede verdens længste sofa i forbindelse med Århus Festuge.
Ideen med sofaen var, at BoConcept som sponsorer ville bidrage til festugen med noget, som
virksomheden var god til. BoConcept producerede selv den 78-personers sofa og opstillede den midt
på Store Torv i Århus. Sofaen indgik som en del af den Røde Rute,
”Som jysk virksomhed synes vi, at vi investerer mange penge i det her, men
der løb gennem hele byen og blev derfor lavet i rødt kunstlæder.
det er selvfølgelig peanuts i forhold til andre store firmaer og i forhold til vores
markedsspredning.” Retail Manager Bo Concept Kenneth Barsbale
Det tog BoConcept omkring tre måneder at konstruere den lange
sofa, der har en markedsværdi på en kvart million kr.
Efter festugens afslutning kom sofaen til Herning i forbindelse med boligmessen Boligdrømme for
alle og derefter på tur rundt omkring i verden med henblik på at profilere BoConcept.

Strømlinet markedsføring med kant
Den globale kommunikationsplatform styres centralt for at sikre
både effektivitet og et fælles udtryk. BoConcepts markedsføringsindsats er rettet mod den urbanmindede shopper med afsæt i kædens vision om at blive ’Nr. 1 brand inden for urbant interiør’.
Kenneth Barsballe ønsker ikke at uddybe, hvor mange midler BoConcept har investeret i oplevelsesbaseret markedsføring, men siger dog: ”Som jysk virksomhed synes vi, at vi investerer mange penge i det
her, men det er selvfølgelig peanuts i forhold til andre store firmaer og i forhold til vores markedsspredning.” Kenneth Barsbale
Eventbaseret markedsføring er altså en forholdsvis billig måde at skabe omtale på, særligt på nettet,
hvilket er afgørende i kraft af kædens markante markedsspredning.
No More Ugly Furniure
I foråret 2008 lancerede BoConcept deres egen kampagne mod grimme møbler No More Ugly Furniture – ud fra en antagelse om, at livet er for kort til at bo med
grimme møbler, som ikke matcher ens smag og stil. Kampagnen foregik dels som
en demonstration rundt omkring i kædens butikker verden over, dels via websitet
www.prettyuglyfurniture.com. På websitet kunne brugerne uploade billeder af deres
grimmeste møbel, ligesom det var muligt at stemme på verdens grimmeste møbel.
Vinden fik €5000 til at købe nye møbler for i en af BoConcepts butikker.

”Demonstrationen skabte en del røre, og vi kom på forsiden af
mange webaviser og blev omtalt i blogs”. Kenneth Barsballe,
BoConcept.

Medarbejderne skaber oplevelsen
BoConcept har en målsætning om at være de bedste inden for
kundevenlighed og kvalitativ betjening. Det hænger sammen med, at medarbejderne betragtes som
midlet til differentiering.
”Butikkerne ligger nogenlunde sammen sted, de ser forholdsvis ens ud, den eneste særlige vinkel
er medarbejderne, det er medarbejderne, som vi skal bygge op til at levere en god oplevelse, det
betyder især noget, når du skal have rådgivning, som det er tilfældet for boligindretning”
Kenneth Barsballe.
Derfor uddanner kæden selv deres sælgere, så de har viden om de aktuelle tendenser inden for design
og interiør, ligesom de har deres eget BoConcept University programme med lederuddannelsesmoduler. Dertil kommer, at BoConcept har et forholdsvist højt antal indretningskonsulenter, som tager
hjem til kunderne, for at give dem en bedre købsoplevelse. En indikation på kundernes tilfredshed er,
at Retail Institute Scandinavia i 2006 kårede
BoConcept som den tredje mest inspirerende møbelkæde herhjemme målt på fokus på design og
oplevelser i butikken.
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Effekterne er foreløbigt interne
Kenneth Barsballe vurderer, at de gode butikker og den gedigne
service er på plads hos BoConcept, mens det der ligger ud over, at give kunden den sublime oplevelse,
stadig er i udviklingsfasen.
Den største effekt af satsningen på oplevelsesbaseret markedsføring er indtil videre den interne dialog omkring marketing og hvordan BoConcept betragter sine kunder, hvilket ifølge Kenneth Barsballe
er et godt udgangspunkt. Hos BoConcept er der nu skabt mere bevidsthed omkring virksomhedens
brand, ligesom udviklingen omkring oplevelser diskuteres meget i virksomheden.
De oplevelsesbaserede initiativer har endnu ikke øget BoConcepts omsætning, men har givet en
rigtig god respons på baggrund af en forholdsvis beskeden indsats. Derfor vil BoConcept intensivere
arbejdet med oplevelser og events fremover. Fokuset fremover vil ikke mindst være på at skabe dialog
og oplevelser for de førende kunder i markedet, som matcher BoConcepts fokus på Urban Design.
Fremover vil digital kommunikation blive en endnu mere væsentlig faktor, hvor BoConcept vil fokusere
på at komme mere i dialog med de eksisterede kunder og lave oplevelser målrettet denne gruppe.
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DFDS Seaways – Fra transportmiddel til underholdning ombord
“Hvis du ser bort fra de rent transportbaserede segmenter, så er det over halvdelen af vores
kunder, som skal have en på opleveren. Og om det så er Bonbon Land, Tivoli eller en tur med
DFDS til Oslo, det spiller en mindre rolle.” Carsten Jensen, Underdirektør Passagertransport,
DFDS Seaways.
Engang var det primære formål med en rejse med Det Forenede Dampskibs-Selskab at nå fra ét
sted til et andet. I dag handler en sejltur med DFDS Seaways i langt højere grad om den underholdning, kunden kan opleve ombord. Oplevelserne er en integreret del af DFDS Seaways’ forretningsstrategi, da de er et godt profilerings- og markedsføringsværktøj. Satsningen på underholdning
har ikke mindst været nødvendiggjort af den hårde konkurrence
“Hvis du ser bort fra de rent transportbaserede segmenter, så er det over halvdelen
inden for transportindustrien. Bundlinjen er endnu ikke
af vores kunder, som skal have en på opleveren. Og om det så er Bonbon Land, Tivoli
eller en tur med DFDS til Oslo, det spiller en mindre rolle”. Carsten Jensen,
tilfredsstillende, men omstillingen har givet en øget kundeloyUnderdirektør Passagertransport DFDS Seaways
alitet og –tilfredshed samt et bedre image.
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Fakta
DFDS Seaways blev grundlagt i 1866 og har traditionelt tilhørt
transportsektoren, men i dag ligger en væsentlig del af forretningen inden for oplevelser.
Virksomheden tæller i alt omkring 1700 ansatte inklusive personalet om bord. DFDS Seaways’
hovedkontor ligger i København og beskæftiger knapt 50 medarbejdere. DFDS Seaways omsætter
årligt for 1,9 mia. kr. og gennemgår i øjeblikket en omstruktureringsproces.

Et nyt transportmarked
DFDS Seaways opererer i en intens konkurrencesituation.
Konkurrencen kommer fra to fronter. For det første er der flere og flere oplevelsesudbydere, som
kæmper om overskuddet i folks husholdningsbudgetter. For det andet er der sket et skifte inden for
transportsektoren, fra høj til lav pris, hvor der er kommet en masse lavprisselskaber på banen, ført
an af flyselskaberne. Derfor er DFDS Seaways meget bevidste om, hvad de kan konkurrere på. Som
Carsten Jensen siger: “Vi kan ikke konkurrere med flyselskaberne om at få folk til Norge hurtigere
eller på frekvensen”. Derfor konkurrerer vi på slow life og slow food, at man med DFDS får sjælen med
og har tid til at være sammen med venner og familie.”
DFDS er blevet meget bevidste om oplevelsesindustrien i takt med at konkurrencen er blevet intensiveret.
Siden starten af årtusindeskiftet begyndte det for alvor at accelerere. DFDS fik kommunikationsplatformen med markedsføringen på plads i 2004 og siden 2005 har de opereret med forskellige koncepter.
Eksempelvis Rockcruise med artister som DAD, Michael Falch og Lis Sørensen og et Romantisk MiniCruise
med mulighed for Commodore de Luxe kahyt med udsigt til det fri, jacuzzi og separat lounge.
Børnene er der også tænkt på med poolområdet Adventure Club, det nyeste inden for den virtuelle,
elektroniske verden i Youth@Club Boomtown og skattejagt på skibet med Jack the Pirate.

Fra støvet til luksus
Satsningen på underholdning og oplevelser er ifølge Carsten
Jensen en del af strategien for at ændre DFDS Seaways’ tidligere lidt støvede og tørre image. DFDS
Seaways har, i samarbejde med reklamebureauet Halbye Kaag JWT, udarbejdet en segmenteringsmodel med otte forskellige segmenter og kortlagt deres værdier, for bedre at kunne indfri kundernes
forskellige krav og forventninger til en god oplevelse ombord. Det er ikke mindst vigtigt, da DFDSSeaways’ kundegruppe spænder lige fra par på miniferie, over veninder på shoppetur, herreture og
børnefamilier på tur, til større selskaber, der holder fest eller er på konference under sejladsen.
Derfor har DFDS og Halbye Kaag JWT arbejdet med at udkrystallisere segmenternes værdier i de
specifikke koncepter – lige fra underholdning til restauranter og overnatningsmuligheder. Markedsføringen er derefter blevet hængt op på enkeltelementer. Som Carsten Jensen formulerer det: ”Vi
siger ikke, skal du til Norge, så sejl med DFDS”. Derimod er markedsføringen centreret om det, der
sker på selve rejsen med fokus på vores koncepter og den totaloplevelse, som kunderne får. DFDS
Seaways’ underholdningstilbud er isoleret set ikke en lysende forretning, men tjener som et godt
profilerings- og markedsføringsværktøj.
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DFDS Seaways har været tilfredse med samarbejdet med Halbye Kaag JWT, fordi de besidder en
viden om trends og forbrugertendenser, som de ikke selv har. De har haft et tæt forløb og har brugt
rigtig mange timer sammen – og selvfølgelig har Halbye Kaag JWT været med ude at sejle. Carsten
Jensen vurderer, at DFDS Seaways har stået for 70% af udviklingsarbejdet, mens reklamebureauet har
bidraget med de sidste 30%. Hos DFDS Seaways har hele den strategiske ledergruppe været involveret
og 2-3 personer har beskæftiget sig fuldtids med arbejdet. Dertil kommer arbejdet med salg og distribution og ikke mindst ombygning og modernisering af skibene. Alt i alt har DFDS Seaways investeret et
anseeligt millionbeløb i udviklingsprocessen.

Udfordringer for fremtiden
På grund af en ændret konkurrencesituation har Indsatsen ikke helt
bragt den økonomiske effekt, som DFDS havde håbet på. Carsten Jensen mener, at de nu burde kunne
tage en højere pris for deres produkt, men her har hele lavpris-transportindustrien ødelagt prisbilledet.
Bundlinien er heller ikke tilfredsstilende. Foruden konkurrencesituationen kæmper DFDS med eksterne
faktorer som stigende oliepriser og devalueringen af det engelske pund. På den positive side tæller at
kundeloyaliteten og kundetilfredsheden er steget fra et i forvejen højt niveau. Dertil kommer, at DFDS
har fået en anden position i markedet og et nyt image, hvilket ifølge Carsten Jensen er afgørende for,
at virksomheden kan overleve på sigt. DFDS Seaways ser oplevelser som et vækstmarked og mener, at
det er fremtiden for firmaet. Her skeler de ikke mindst til den positive udvikling inden for cruiseindustri
med ren passagertransport.
Internt i organisationen har det været positivt, at DFDS Seaways har haft en strategi, som de har kunne
formidle til medarbejderne. Internt har det været en udfordring at få organisationen og kompetencerne
med i omstillingsprocessen. For en serviceindustri som DFDS er det afgørende at få personalet med, da
det jo er dem, der møder kunderne og skal levere den gode oplevelse, og det har til tider været svært.
Ikke mindst fordi, det er nogle helt andre kompetencer, der skal i spil. Samtidig er det nødvendigt, at
kunne håndtere en række værktøjer og systemer for at måle kundernes adfærd og målrette markedsføringen, hvilket forudsætter et øget vidensniveau.
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HP Nielsen Inspiration – Verdens mest innovative butik
”Pris handler om kvalitet, men i høj grad også om de emotionelle værdier, som knytter sig til varen.
Vi er en high end kæde og skal legitimere varens pris ved at få fortalt historien om produktet.
Personalet skal være meget vidende. Det er vores måde at differentiere os på. Vi skal leve op til de
produkter, vi har i butikken, hvilket kræver et andet set up, hvor vi får visualiseret tingene”
Henrik Reisby Nielsen, Adm. Direktør HP Nielsen Inspiration.
Derfor lægger HP Nielsen stor vægt på det emotionelle aspekt og troværdig kommunikation.
Butikken spiller i høj grad på andre parametre end de traditionelle for at skille sig ud i den hårde
konkurrencesituation. HP Nielsen arbejder strategisk med oplevelser i forhold til indretningen af
butikken, ligesom de afholder en lang række events, som nøje matcher butikkens koncept.

Fakta
HP Nielsen ligger i Roskilde og er en af Inspirationkædens flagskibsbutikker. Butikken har været i familiens eje i mere end 100 år og drives nu af fjerde generation,
hvilket fortsætter om end hele kæden per 1. juni 2008 er blevet overtaget af en kapitalfond. Butikken
beskæftiger i dag 16 med-arbejdere og har en god omsætning, der vokser kontinuerligt.

Butikken som medie
HP Nielsen har taget konsekvensen af Inspirations slogan ”Gode
ideer til spændende hjem” og har inddelt butikken i de rum, vi som forbrugere har derhjemme –
spisestuen, dagligstuen, køkken, seng & bad. Indretningen understøttes af strategisk brug af lys og
lyd. Som Henrik Reisby Nielsen forklarer: ”Vi tænker butikken som medie, det giver kunden en anden
oplevelse”.
I stedet for traditionelle gangbaner i butikken, er der etableret en lysflåde i loftet. Belysningen er udskiftet til LED lys, der styres via computer og kan indstilles i farver, der understøtter sæson, udstilling
og årstider. Lyset fanger dermed kundernes opmærksomhed, ligesom butikken virker mere indbydende. Lydmæssigt er butikken opdelt i zoner, så der er mulighed for at variere lydniveauet og spille
forskellig musik – Oline børneradio i børneafdelingen og en helt anden DAB radiokanal i køkkenafdelingen. Det gør det mere behageligt for kunderne at opholde sig i butikken og giver desuden en række
fordele i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Når der er
aktiviteter i underetagen i det fuldt funktionsdygtige køkken, får
”Pris handler om kvalitet, men i høj grad også om de emotionelle værdier, som
knytter sig til varen. Vi er en high end kæde og skal legitimere varens pris ved at få
kokken et headset på og kan høres i hele butikken.
fortalt historien om produktet. Personalet skal være meget vidende. Det er vores
måde at differentiere os på. Vi skal leve op til de produkter, vi har i butikken, hvilket
kræver et andet set up, hvor vi får visualiseret tingene”.
Henrik Reisby Nielsen, Adm. Direktør HP Nielsen Inspiration

Den gennemgribende butiksindretning blev gennemført i 2006
og kostede et par millioner. Men som Reisby Nielsen siger: ”Det
koster penge at tjene penge”. Derfor foretages der investeringer
hvert 7. år, så butikken kontinuerligt udvikler sig og altid er spændende at besøge. Udgifterne betragtes i høj grad som investeringer. Direktøren er overbevist om, at
det er totaloplevelsen der tæller og får folk til at købe mere.
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HP Nielsen Inspiration
- Verdens mest
innovative butik – forsat

Tankegangen bag butikken som medie kommer i høj grad også til udtryk på www.hpnielsen.dk. Den
imponerende hjemmeside og webshop indeholder en række nytænkende løsninger, der knytter
kunderne til butikken. Det være sig kunde klub, tilbud via sms eller konkurrencer . Websitet giver også
mulighed for at møde designerne bag butikkens produkter og lytte til musik mens du shopper. Som
noget helt særligt kan man på www.hpnielsen.dk også gratis sende en billedbesked med dine ønsker,
så din mand ikke behøver at huske, hvordan man staver til Pillivuyt. Bryllupsgæsterne er der også
tænkt på. HP Nielsen forærer hvert par en bryllupshjemmeside, når de opretter en ønskeliste hos
dem. På hjemmesiden kan brudeparret fortælle, hvordan de mødte hinanden, give gæsterne alle de
praktiske oplysninger i forbindelse med den store dag og lægge billeder, sange og taler fra festen ind
på siden.

Gennemtænkte events
Der er et højt aktivitetsniveau hos HP Nielsen. Butikken afholder
en lang række events, der understøtter butikkens koncept og gør det muligt for kunderne at opleve
butikkens varer i funktion. Aktiviteterne spænder fra cocktailseminar med De Fantastiske Fem over
et kursus i musselmaling med en maler fra Royal Copenhagen til vinsmagning i verdensklasse og
gratis grillkursus ved køb af en weber grill.
Til butikkens Mussel Mega maleaften fik 35 kunder historien om Mussel Mega. Herefter blev de
undervist af en af verdens bedste malerdamer fra Roal Copenhagen, hvorefter de malede deres egen
unikke Mussel Mega ting, som efterfølgende blev håndglaseret og brændt hos Royal Copenhagen.
Hver enkelt event er nøje gennemtænkt og har fokus på at skabe gode ambassadører for butikkens
produkter og brands. Arrangementerne giver desuden en god gennemstrømning i butikken og et
godt eftersalg. De er med til at så frø hos kunderne i den forstand, at de opdager nye behov. Derudover bidrager arrangementerne til en meget høj kundeloyalitet. Her er perspektivet mere langsigtet.
Som Reisby Nielsen siger, så handler det om, at: ”Folk ved, det er os, der har det”.
At arrangementerne overhovedet kan lade sig gøre, skyldes et forhold til leverandørerne, der er ud
over det sædvanlige. Butikken i Roskilde ligger på top tre i Georg Jensen salg på verdensplan og
sælger også rigtig meget fra Royal Copenhagen og Holmegaard. Dertil kommer en ihærdig indsats fra
butikkens side. HP Nielsen tager aktiviteterne seriøst, og laver ikke bare oplevelser for oplevelsernes
egen skyld. Der ligger rigtig meget planlægning bag og der er tænkt over eventens berettigelse,
målgruppe, effekter og virkemidler.

Dem der kopierer kommer aldrig foran
HP Nielsen har en mission om at være den mest spændende butik
at arbejde i, handle i og handle med. At være second to none er en målsætning, der forpligter. Derfor
arbejder Henrik Reisby Nielsen ’uden overlægger’ – alt er i princippet muligt.
HP Nielsen vandt i 2007, som den første detailhandel i Skandinavien, den prestigefyldte pris Global
Innovator Award i konkurrence med blandt andre store varehuse som Selfridges & Co. og Bloomingdale’s.
Prisen er den mest eftertragtede i international detailsammenhæng og bliver uddelt på verdens
største detailhandelmesse i Chicago. Juryens begrundelse for valget var butikkens indretning og det
høje oplevelsesniveau. Ifølge Henrik Reisby Nielsen har det lige så meget været selve processen som
prisen, der har været givende. At deltage i konkurrencen gav stor inspiration til forretningens videre
udvikling.
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Butikken drives stadig efter gamle dyder som god service og respekt. Derfor har HP Nielsen også et
personale, som har været i butikken i mange år. Reisby Nielsen lægger vægt på, at medarbejdernes
arbejde er vedkommende og at det skal være sjovt at gå på arbejde, selvom der også er mere
rutineprægede opgaver. Efter den seneste event i butikken, cocktailseminaret, fik personalet et tre
timer langt cocktailkursus, hvor der blev mixet og smagt på cocktails i lange baner. Samtidig med at
det var underholdende, lærte personalet noget om cocktailudstyr. HP Nielsen ligger som butik vægt
på medarbejdernes kompetencer, så kunderne møder et kvalificeret og faguddannet personale, der
ved noget om de varer, de sælger.

Mavefornemmelse og kalkuler
Ifølge Reisby Nielsen handler det om, at skabe et miljø hvor
kreativiteten får lov til at udvikle sig. Man skal være villig til at reagere på sin mavefornemmelse. Men
samtidig skal det sandsynliggøres via kalkuler, at tiltagene rent faktisk kan betale sig. Og det er der
ifølge Reisby Nielsen ingen tvivl om, at de kan. Han følger nøje salgstal og omsætningshastigheder
holdt op imod kampagner og events, fordi viden er bedre end tro.
Den største udfordring er ifølge Reisby Nielsen, at hver gang man laver noget nyt, så skal man overbevise andre om, at det er en god idé. Man skal kæmpe for sine idéer, det handler om overtalelse og
om at skabe begejstring for koncepterne, vel at mærke inden de er realiseret. Derefter skal koncepterne effektueres og realiseres, hvorefter der skal følges op og måles på dem. Alt sammen samtidig med, at der er et flow med nye idéer og koncepter. Det forudsætter plads og rum til innovativ
tankegang, men også de rette kompetencer og viden om de nyeste teknologier.
Oplevelses- og udviklingsdelen bliver ifølge Reisby Nielsen ikke prioriteret højt nok mange steder. Der
skal afsættes den nødvendige tid og ressourcer til at udvikle virksomheden. Herudover mener Reisby
Nielsen, at plejer er den største barriere for oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Begrænsningerne
findes altså mest oppe i hovedet.

Henrik Reisby Nielsen har i dag forladt HP Nielsen Inspiration og driver ReisbyConsult.
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JYSKE BANK – Når et computerspil udvikler
medarbejdernes kompetencer
”Mediepaletten, som VIMS og Produktflipper var en del af, har
været med til at løfte banken og flytte vores uddannelsesafdeling. Mine kolleger og jeg har
lært noget af det her. Vi arbejder nu med forskellige læringsmetodikker.”
Morten Kjær, Udviklingskonsulent, Kompetenceudvikling & HR.
Jyske Bank er kendt for lanceringen af sit nye forretningskoncept med fokus på kundeoplevelser og
et særligt oplevelsesdesign i bankfilialerne. Mindre kendt er det, at Jyske Bank har fået udviklet VIMS
- et computerspil der blev brugt til at uddanne bankens rådgivere
”Mediepaletten, som VIMS og Produktflipper var en del af, har været med til at løfte
i det nye koncept. Casen er et godt eksempel på, at traditionelle
banken og flytte vores uddannelsesafdeling. Mine kolleger og jeg har lært noget af
det her. Vi arbejder nu med forskellige læringsmetodikker.”
oplevelsesprodukter kan transform-eres til et kompetenceudviklingMorten Kjær, Udviklingskonsulent Kompetenceudvikling & HR
sredskab for virksomheder i det brede erhvervsliv.

Fakta
Jyske Banks hovedsæde ligger i Silkeborg og blev etableret i 1967
på baggrund af en fusion af fire lokale banker. Koncernen havde i 2007 4.327 medarbejdere og i
selve Jyske Bank 3.661 medarbejdere. Årets resultat var i 2007 på 2.3 mia. kr. før skat. Jyske Bank
opnåede i 2006/07 stor opmærksomhed som følge af en gennemgribende modernisering af deres
bankfilialer og produkter, hvor kundernes oplevelse af banken er i fokus.

Computerspil forberedte forandring
”Oplevelsesøkonomi, hvis du virkelig vil det, så skal man som
ledelse være åben, og høre idéerne til ende.” Morten Kjær, Udviklingskonsulent, Kompetenceudvikling
& HR
HR-afdelingen i Jyske Bank fik i 2006 til opgave at klæde bankens medarbejdere på til et nyt forretningskoncept med blandt andet en Pengebar og Spørgebar i bankfilialerne. Opkvalificeringsprocessen skulle ske på ni måneder og munde ud i en forandring af både kulturen i banken, men også den
adfærd bankrådgiverne udviste i filialerne.
HR-afdelingen besluttede sig for at lave en mediepalette, en række tiltag via medier, der forsøgte at
introducere nye læringsmetodikker, og som imødekom direktionens ønske om e-learning til medarbejderne, det vil sige kompetenceudvikling via medier. Mediepaletten skulle prøve at nå medarbejderne
på anden vis, end traditionelle kurser ville gøre det.
Mediepaletten kom til at bestå af to computerspil, VIMS og Produktflipper (et memoryspil), en ugentlig
tegneseriestribe på bankens intranet, og en lille animationsfilm, som handlende om Jyske Banks
udvikling fra fortiden, over nutiden, til fremtiden, og som var produceret i samarbejde med A-film.
Medarbejderne blev på den måde informeret og undervist på forskellige måder i det nye forretningskoncept. Jyske Bank har i en anden anledning haft erfaring med e-learning i forbindelse med et markedsføringstiltag i 2001, hvor kunder kunne spille computerspillet Jens Marius på nettet og deltage i events.
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VIMS
Computerspillet VIMS blev brugt til at informere medarbejderne
om det nye indretningsdesign i filialerne og træne dem til en ny rådgiverrolle, som mentalt set ligger
langt fra den traditionelle bankrådgiverrolle. Ledelsen vidste, at det nye koncept ville give en anden
rytme i hverdagen og nye produkter at forholde sig til. Filialerne ville blive indrettet helt anderledes
end før og gøre op med sædvanlige forventninger til, hvordan en bankafdeling så ud, og hvordan bankrådgiverne opførte sig. Formålet med VIMS var samlet set at oplære bankens medarbejdere til den ny
købs- og salgsadfærd i banken, som det nye forretningskoncept lagde op til. VIMS var med andre ord
tænkt som et implementeringsværktøj.
Omkring 2400 medarbejdere, primært bankrådgivere, har gennemført et VIMS spil. I udviklingsprocessen blev det tydeligt, at det
var nødvendigt at udarbejde en manual til spillet, da der var stor
forskel på, hvor erfarne medarbejderne var med at spille computerspil. Den første uge, VIMS var lanceret, skulle alle medarbejdere
prøve det. Herefter var det op til medarbejderne, hvor meget de gjorde brug af spillet. I dag ligger
VIMS på Jyske Banks intranet, hvor nye medarbejdere kan bruge det.

VIMS blev udviklet af en lille dansk computerspilsproducent, Tonic Games, som
udviklingskonsulent Morten Kjær, Jyske Banks projektleder på VIMS, kendte via sit
personlige netværk. Tonic Games skræddersyede computerspillet ved at bygge
game play’et op om det nye oplevelsesunivers og den indretning, bankfilialerne ville
få. Udviklingsarbejdet varede et halvt år og har beløbet sig til 600.000 kr.

HR-afdelingen har gennemført en evaluering på arbejdet omkring VIMS. Spillet blev ikke taget så
godt imod, som HR-afdelingen havde ønsket det. Årsagerne kan tilskrives manglende erfaring med
spil som læringsform.

Samarbejdsprocessen med Tonic Games
”Der skal særlige kompetencer til at samarbejde og kunne skabe synergi til en anden faglighed.” Morten Kjær, Udviklingskonsulent, Kompetenceudvikling & HR
Rent praktisk underskrev Jyske Bank en kontrakt med Tonic Games omkring pris og produkt, umiddelbart inden udviklingsprocessen af VIMS blev sat formelt i gang. Spillet blev udviklet løbende med
daglig dialog mellem de to parter og ugentlige tests.
Morten Kjær fremhæver nogle gode råd til andre, der ønsker at arbejde med oplevelser og eksterne
kreative kompetencer:
• Virksomheden skal have en person, der skal drive og styre processen inde fra. Det er meget vigtigt
med projektledelse og at være klar på rolle- og arbejdsfordeling.
• Det er også vigtigt at finde ud af rettigheder. Eksempelvis ejer Jyske Bank VIMS, men ikke
kildekoden til spillet. Det betyder, at Jyske Bank har alle rettigheder til at bruge VIMS, hvor de
ønsker det, samt at banken skal sige god for det, hvis Tonic Games ønsker at bruge det eksempel
vis til fremvisning i andre kunderelationer.
• Vær opmærksom på, at man skifter miljø – den kreative verden er kreativ, og mere ’svævende’, og
den kreative virksomhed er typisk meget lille, så der er mange kompetencer og hatte på de
samme personer. Skab en forforståelse af miljøet eller find nogle, som har det, og som kan
rådgive dig.
• Hvis man ikke er erfaren i computerspil, så er det vigtigt at få hjælp til manuskript, game play
i spillet m.m.
• Det er godt at have sparringspartnere, som også kan rådgive om, hvad et produkt sandsynligvis vil
koste, inden man går til computerspilsproducenten for at få arbejdet udført.
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Effekter
”Effekten af det samlede koncept har været enorm, vi har fået
verdensomtale. Det har givet ekko ude i verden, en del har skrevet projekter om os på uddannelsesinstitutioner.” Morten Kjær, Udviklingskonsulent, Kompetenceudvikling & HR
Jyske Bank har brugt mange millioner på at udvikle og implementere sit nye forretningskoncept. Banken har til gengæld aldrig haft så stor en tilstrømning af nye kunder som nu, samt kunder som holder
ved banken. I sidste kvartal af 2006 drejede det sig om 27% flere kunder end året før. Forretningskonceptet har givet en meget stor brandingværdi – både indadtil og udadtil. Jyske Bank har typisk
en konsulent ude en gang om ugen for at fortælle om succesen med konceptet rundt om i landet.
I forhold til VIMS burde computerspillet i sig selv have haft større effekt indadtil i organisationen. Den
samlede mediepalette har dog givet positive erfaringer i forhold til, hvordan Jyske Bank fremover kan
satse på medier som kompetenceudviklingsredskaber. Den samlede satsning har givet synergi og
betegnes som en succes. Herudover har Jyske Bank opnået stor interesse fra forskningsverdenen på
baggrund af VIMS og den utraditionelle tilgang til læring og kompetenceudvikling af medarbejdere.
Endelig har Jyske Banks HR-afdeling selv lært meget af processen og har fået erfaringer til at udvikle
yderligere læringsmetodikker.
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Knud Engsig – Når oplevelser skaber identitet
”Virksomhedens identitet er summen af alt, hvad vi gør. Jo mere forskellig den er fra andre, jo stærkere en identitet har virksomheden. Vi har arbejdet meget med udvikling af
virksomhedens samlede identitet. Jeg har fx satset på, at god bygningsarkitektur og rumindretning
skaber de rigtige miljøer at arbejde og handle i.” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
Kontorforsyningsvirksomheden Knud Engsig har i snart 15 år gjort brug af oplevelser på forskellig vis
for at skabe forretningsudvikling. Oplevelser er gennemgående for virksomhedens aktiviteter – både
når det kommer til salg og markedsføring, men i lige så høj grad
”Virksomhedens identitet er summen af alt, hvad vi gør. Jo mere forskellig den er
som et redskab til at understrege det værdisæt, virksomheden
fra andre, jo stærkere en identitet har virksomheden. Vi har arbejdet meget med
ønsker at fremme indadtil for at udvikle en sund kultur.
udvikling af virksomhedens samlede identitet. Jeg har fx satset på, at god bygningsarkitektur og rumindretning skaber de rigtige miljøer at arbejde og handle i.”
Jesper Engsig, Direktør Knud Engsig

Virksomheden har nydt godt af meget PR og flere priser for sine
særlige tiltag, men virksomheden peger også på andre effekter af
sit fokus på oplevelser, æstetik og etik. Medarbejderne hos Knud Engsig har et sygefravær på blot
1 % og dertil høj anciennitet.

Fakta
Knud Engsig tilhører kontorforsyningsbranchen og er en gammel familieejet virksomhed, der blev etableret i 1916. Virksomheden har 31 medarbejdere og er beliggende i Aalborg.
Direktør Jesper Engsig er sjette generation i det familieejede foretagende, som i foråret 2008 fusionerede
med virksomheden JP Larsen. Virksomheden hedder nu Redoffice – Knud Engsig og JP Larsen.

At tænke i helheder, identitet og oplevelser
I Knud Engsig har de bevidst forsøgt at skabe specielle oplevelser
og et særligt miljø for de, der arbejder i virksomheden og de, som besøger den som kunder. Strategien udspringer af en skelsættende begivenhed i 1994, hvor virksomheden nedbrændte og i bogstaveligste forstand måtte bygges op fra bunden. Det blev startskuddet for en lang udviklingsproces,
da Jesper Engsig besluttede sig for at drive sin virksomhed anderledes end hidtil.
I Knud Engsig arbejdes der ud fra den grundtanke, at ’alle har brug for hinanden’. Tanken er inspireret af filosoffen K.E. Løgstrup, der påpegede, at ”enhver har en del af den andens liv i sin hånd”.
Virksomheden ønsker at være social ansvarlig og rummelig og et godt sted at arbejde. Det afspejles
i ledelsesstilen, i den måde lokalerne er bygget op om fællesskaber og i bevidstheden om nødvendigheden af en sund balance mellem medarbejdernes familieliv og arbejdsliv.
I det hele taget er Knud Engsig gennemsyret af en holistisk tilgang til det at drive virksomhed. For eksempel lever virksomheden efter devisen, at ekstern kommunikation ikke kun er markedsføringsaktiviteter i traditionel forstand, men summen af alt det, virksomheden gør og står for. Alt sammen har
en betydning for, hvordan virksomheden opfattes udadtil. Det drejer sig om virksomhedens identitet,
og tilgangen hos Knud Engsig er, at man er bevidst om, at oplevelser er med til at signalere identitet.
Virksomheden spiller derfor på mange tangenter for at skabe en helhedsoplevelse af virksomheden
og dens produkter og for at udvikle en sund organisation. Nogle af virkemidlerne har gået på arkitekturen og designet af de fysiske rammer og lokalernes funktioner i eksponeringen af virksomheden.
Andre på kunsten og kreative kompetencers rolle i virksomhedens forretningsudvikling.
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Oplevelsen af de fysiske rammer
”Vi lavede en helhed, vi skulle markedsføre. Dermed gjorde vi det
hele til en oplevelse.” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
I år 2000 stod virksomhedens nye hovedbygning færdig. Den betyder meget for Knud Engsigs
virksomhedsidentitet, og den er et markedsføringstiltag i sig selv. Arkitekturen er tiltænkt en bevidst
funktion i virksomhedens profilering. Der er derfor tænkt meget over den oplevelse, bygningen skal
give i sig selv.
Ifølge Jesper Engsig har de forsøgt at kombinere det faktum, at virksomheden ligger op ad et fredet
naturskønt område, med det særlige lys det giver, sammen med designede kontormøbler og kunst i
lokalerne. Bygningen er tænkt som en smykkemontre for det, virksomheden lever af at sælge, hvilket
er kontormøbler, kontorartikler og godt design. En særlig effekt til oplevelsen af bygningen er, at
der er brugt spots og ikke lysstofrør for at skabe et diffust lys i stil med det lys, der spiller i en rigtigt
smykkemontre.
”Vi har sagt, at vi er nødt til at være synlige. Det er der mange måder at være på. Kvalitet har sit
udspring i detaljer. Det kan være i en detalje i et møbel, i integreret kunst, ved at skabe et ekstremt
transparent miljø i virksomheden. Man fornemmer hurtigt, om der er gode vibrationer i en virksomhed.
Der er uhyre væsentligt, hvilke signaler du sender!”
Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig

En anden detalje er, at bygningen har et musiksystem, der giver mulighed for at afspille forskellig
musik i de forskellige rum og på den måde lave alternative stemninger og oplevelser. Virksomheden
ejer hertil meget kunst som på forskellig vis udsmykker virksomheden og tilfører noget til helhedsoplevelsen. Jesper Engsig vurderer, at det alt i alt giver kunden en oplevelse af kvalitet, æstetik
og transparens, hvilket er værdier Knud Engsig gerne vil brande sig på.

Oplev produkterne live
”I dag skal vi være meget synlige. Synlighed er eksistens. Skal
kunderne rette deres opmærksomhed mod os, må vi skabe noget nyt, opsigtsvækkende og ekstraordinært. Skabe et markant særpræg. Det er ikke nok med annoncer, reklameudsendelser
og sponsorater.” Jesper Engsig, Direktør Knud Engsig
Knud Engsig introducerede i 1995 konceptet ”Den Arbejdende Udstilling”. Ideen er, at potentielle
kunder skal kunne se, føle og opleve virksomhedens produktsortiment ved at få et indtryk af
produkterne i funktion i naturlige omgivelser, men også af virksomhedens identitet – det konstruktive
arbejdsmiljø, omgangsformen og tilgangen til tingene. Kontormiljøerne, lagerafdelingen og kantineområdet består kun af ting, som sælges i virksomheden. Hele
”I dag skal vi være meget synlige. Synlighed er eksistens. Skal kunderne rette
deres opmærksomhed mod os, må vi skabe noget nyt, opsigtsvækkende og ekvirksomheden er på den måde tænkt som en markedsføringsstraordinært. Skabe et markant særpræg. Det er ikke nok med annoncer, reklameudplatform, som sælger sig på helhedsoplevelsen og på sit image.
sendelser og sponsorater.” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
Som en del af sin markedsføringsstrategi afholder Knud Engsig
jævnligt skræddersyede kundearrangementer, hvor fokus er på
den ekstraordinære og eksklusive oplevelse. For eksempel har virksomheden haft et foredrag om
design-ikonet Nana Ditzel og fået en af Nordjyllands mest berømte kokke til at lave madoplevelser.
Formålet har været at give specielle oplevelser til virksomhedens målgrupper.
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Kunstens rolle
I følge Jesper Engsig kan samarbejder mellem erhvervslivet og
kunstverdenen tage fire forskellige former. Det handler om kunst som:
• Udsmykning
• Underholdning
• Udviklingsværktøj
• Strategisk forandringsproces.
Virksomheden Knud Engsig har gjort brug af alle formerne. For eksempel har Knud Engsig fået lavet
virksomhedsportrætter af billedkunstneren Karin Olesen. Gennem samtaler blev det besluttet, at
kunstneren skulle visualisere, hvordan hun så virksomheden. Billederne har haft betydning for virksomhedens selvopfattelse og er efterfølgende blevet brugt i markedsføringsøjemed.
Virksomheden har i flere organisationsprocesser haft meget god erfaring med at inddrage kreative
kompetencer som et udviklingsværktøj. Knud Engsigs medarbejdere har to gange været i et
pladestudie for at indspille sange med virksomhedsrelaterede tekster skrevet af Nils Drevsholt, der
blandt andet er kendt for at have skrevet sange til Dansk Melodi Grand Prix. Sangene er udgivet på
CD, og seancerne er foreviget på video. Til et arrangement sang medarbejderne nogle af sangene for
350 branchefolk. Jesper Engsig vurderer, at oplevelsen har været
”Virksomheder skal også have et budskab ud på kort tid - lige som i et skuespil.
udfordrende på et personligt plan for medarbejderne, styrket
Der er så mange paralleller mellem de to verdener.”
holdånden i virksomheden og styrket fællesskabet.
Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
Jesper Engsig havde i 2003 et samarbejde med Jomfru Ane Teatret
i Aalborg, som opstod ud fra en fælles dialog og på baggrund af
nogle tanker om, hvordan teatret kunne udvikle indtægtsgivende aktiviteter til sig selv ved at sælge sine
kompetencer. Det mundede ud i konceptet ”En dag på Teatret”. Det overordnede formål med projektet var at lære virksomheden, hvordan den kunne kommunikere sit eget særpræg.
”Virksomheder skal også have et budskab ud på kort tid - lige som i et skuespil. Der er så mange
paralleller mellem de to verdener.” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig

Projekets tre faser:
1. En forberedelsesfase, der gik på at få medarbejderne til at nedskrive deres tanker omkring det
særlige ved at arbejde i Knud Engsig og virksomhedens særpræg.
2. Fase to var en søndag på teatret, hvor alle medarbejderne blev delt op i fire hold, som hver skrev
og opførte en lille forestilling om virksomhedens markante særpræg. De fik løbende instrukser
om, hvad det vil sige at lave et skuespil og være skuespiller.
3. I den sidste fase blev inputtene bearbejdet, hvilket mundene ud i et katalog med indsatsområder,
virksomheden kunne arbejde videre med.
Jesper Engsig vurderer, at processen har betydet meget for virksomheden i forhold til at finde ind til
sine værdier og identitet og finder generelt samarbejde med kreative kompetencer meget givende
om end, det er to forskellige verdener, der mødes.
”Der er da forskel, men jeg synes, at hvis man har et fælles mål med noget, så er det en uhyre spændende kombination.” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
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Effekter
”Det drejer sig om image. Du kan betale for annoncering, men
al omtalen af vores tiltag koster ikke noget. Det andre skriver om én har langt større vægt end
det, du skriver om dig selv!” Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
Hos Knud Engsig siger de, at der er mange bundlinier i en virksomhed, og at der kan arbejdes bevidst
med dem på forskellig måde. På image-siden vurderer Jesper Engsig, at virksomheden har opnået
stor effekt af sine valg om en social ansvarlig tilgang og en gennemført identitet med fokus på etik,
æstetisk og kommunikation. Det har i årenes løb resulteret i forskellige priser, for eksempel Netværksprisen i 2005, og meget bevågenhed, hvilket har styrket virksomhedens image i vid omfang.
”Det drejer sig om image. Du kan betale for annoncering, men al omtalen af vores
tiltag koster ikke noget. Det andre skriver om én har langt større vægt end det,
du skriver om dig selv!”
Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig

Herudover er der i følge Jesper Engsig forskellige parametre, man
kan måle sine indsatser på. En af dem er sygefravær. Hos Knud
Engsig er sygefraværet på blot 1%. Effekterne kan også ses på
virksomhedens evne til at rekruttere, og hvor lang anciennitet
virksomhedens medarbejdere har. Ancienniteten er høj i Knud
Engsig, hvilket siger noget om, at medarbejderne er glade for
deres ar-bejdsplads, og at virksomheden formår at fastholde sine
medarbejdere.

”Det handler om, at der er en oppe fra, som giver tilladelse til det og lever værdierne ud.”
Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig
Et fokus på oplevelser, kunst og kreativitet kræver, at der gøres meget på ledelsesniveau for
synligheden af, hvad det reelt kan betyde, hvis der for eksempel indgås samarbejder med kreative
kompetencer. I følge Jesper Engsig handler det om en holdningsbearbejdning i virksomhederne, hvis
de skal indse, at det er en investering for virksomheden at tænke i oplevelser, æstetik og etik.
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KVIK – Et køkken skal også være en oplevelse
”Den hårde konkurrence gør, at vi skal være unikke, vi skal ikke
kun have et godt produkt, men det skal også være en fed oplevelse at købe et køkken hos os.
Vi lever af at være folkelige, og alle har ret til et fedt køkken”.
Jens Lange, International salgs- og markedsudviklingsdirektør, KVIK.
Set i et værdikædeperspektiv søger KVIK at integrere oplevelser og iscenesættelse af oplevelser i
flere led af virksomhedens værdikæde. Det vil sige, helt fra de indledende faser med produktudvikling,
hvor de samarbejder med fremtidsforskere og arkitekter, til når produkterne skal sælges i butikkerne.
På den baggrund trækker KVIK på kreative kompetencer, når de
”Den hårde konkurrence gør, at vi skal være unikke, vi skal ikke kun have et godt
for eksempel sender deres ansatte på servicekurser, for at oplære
produkt, men det skal også være en fed oplevelse at købe et køkken hos os. Vi lever
dem til at give kunderne den helt rigtige oplevelse og iscenesætte
af at være folkelige, og alle har ret til et fedt køkken”.
produkterne bedst muligt. En væsentligt effekt er, at KVIK adJens Lange, International salgs- og markedsudviklingsdirektør, KVIK
skiller sig fra andre køkkenfirmaer, der sælger lignende produkter.

Fakta
KVIK blev grundlagt i 1983 og havde i 2007 en årlig omsætning
på omkring 900 mio. kroner. Virksomheden har en medarbejderstab på 240 personer. KVIK er en del
af den svenske koncern Ballingslöv Int. AB.

Oplevelser og kreative samarbejdspartnere
Ifølge Jens Lange er det svært at differentiere sig på KVIK’s
kerneprodukter, køkkener og badeværelser, idet de ofte er af de samme materialer, uafhængig af
om forbrugeren betaler 200.000 kroner for et køkken eller køber et billigere IKEA-køkken. Af samme
grund er det nødvendigt at differentiere sig i forhold til noget andet end kerneproduktet og derfor
arbejder KVIK med at iscenesætte deres produkter som en oplevelse. Det er samtalekøkkenet et
eksempel på.
Til trods for at KVIK sælger køkkener, bad og garderobeløsninger, hvor de fleste kan være med
prismæssigt, vil virksomheden gerne give kunden en ekstra oplevelse og på den måde profilere sig.
KVIK arbejder meget med iscenesættelse og markedsføring af deres produkter, som gerne skulle
være noget særligt, uagtet om det er i deres kataloger eller butikker. Derfor inddrager KVIK eksterne,
kreative kompetencer i arbejdet med at iscenesætte deres produkter. Ofte er det dem selv, der
udtænker nye koncepter som fx Velværelset og Samtalekøkkenet, men i de fleste tilfælde sker det
i samarbejde med fremtidsforskere og arkitekter, som de inddrager for at få inspiration til og udvikle
fremtidige produkter.
Kvik tænker også i oplevelser, når der står medarbejderudvikling og interne forandringsprocesser på
programmet. Eksempelvis sendte KVIK en del af sin medarbejderstab på et servicekursus i Disney
World, USA, fordi ledelsen ser det som en nødvendighed, at det er en helstøbt oplevelse at købe et af
KVIK’s produkter. Kurset bestod af læring gennem oplevelser i et af verdens førende oplevelsescentre
og formålet var og er fortsat at gøre KVIK til en serviceorienteret virksomhed, hvor kunderne føler sig
velkomne. Netop derfor er det helt afgørende at de medarbejdere, der møder kunden, formår at gøre
købsoplevelsen til noget særligt.
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Derfor arbejder KVIK med oplevelser
I et marked med en øget konkurrence er det ifølge Jens Lange
nødvendigt at differentiere sig og skabe en unik profil, og da det er svært at gøre på kerneproduktet
alene, bliver iscenesættelsen af produktet væsentlig. Set i det lys understøttes det fysiske produkt,
Samtalekøkkenet, af en mere emotionel iscenesættelse og markedsføring, der har til hensigt at
sælge Samtalekøkkenet ikke kun som et køkken, men som en oplevelse.
Eftersom der for øjeblikket ikke forefindes nogle direkte effektmålinger af oplevelseskonceptet
Samtalekøkkenet, kan det være svært at sige, hvorvidt KVIK’s succes skyldes deres fokus på oplevelser eller noget andet. Omvendt kan man indvende at i kraft af, at materialerne og produktet er
svære at differentiere sig på i den danske køkkenbranche, kunne man forestille sig, at KVIK’s succes
skyldes deres fokus på oplevelser og iscenesættelse. Det skal hertil siges, at KVIK er i gang med de
indledende faser til en effektmåling af deres arbejde med blandt
”Hvis ikke man er åben over for forandringer, ja så bliver man hægtet af”.
andet Samtalekøkkenet, men de nærmere detaljer holdes indtil
Jens Lange, International Salgs- og Markedsudviklingsdirektør KVIK
videre hemmelige.

Barrierer for udviklingen af oplevelsesbaseret forretningsudvikling
”Hvis ikke man er åben over for forandringer, ja så bliver man
hægtet af”. Jens Lange, International salgs- og markedsudviklingsdirektør, KVIK.
Jens Lange identificerer manglen på omstillingsparathed som en væsentlig barriere i virksomheders
arbejde med udviklingen af oplevelser. Udsyn og åbenhed er en nødvendighed, hvis man ønsker at
styrke udviklingen mod strategisk brug af oplevelser i de danske virksomheder.
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Lauritz.com - Meget mere end et auktionshus
”Vi ville aktivere en hel ny kundegruppe og dem skulle vi i kontakt
med. Både købere og sælgere. Og det er jo heldigvis lykkedes. Hurtigt! Publikum har taget konceptet
til sig. Da vi skulle etablere kontakten, kunne vi jo have taget den slagne vej med traditionel markedsføring, men det havde vi hverken lyst, tid eller råd til”. Mette Rode, medejer og kreativ direktør,
Lauritz.com
Auktionshuset Lauritz.com har opnået en unik markedsposition og en eksplosiv vækst i omsætningen. En del af forklaringen tilskrives satsningen på oplevelser og kulturalliancer, der har taget
udgangs-punkt i medarbejdernes egen ressourcer og derfor ikke har været særlig omkostningstungt. For Lauritz.com har oplevelser været identitetsskabende,
netværksopbyggende og ikke mindst en god måde at skabe
”Vi ville aktivere en hel ny kundegruppe og dem skulle vi i kontakt med. Både købere
optale på, hvilket har generet nye brugere og kunder på sitet.
og sælgere. Og det er jo heldigvis lykkedes. Hurtigt! Publikum har taget konceptet
Alliancerne med udvalgte kulturinstitutioner er især interessante
til sig. Da vi skulle etablere kontakten, kunne vi jo have taget den slagne vej med
traditionel markedsføring, men det havde vi hverken lyst, tid eller råd til”.
for virksomheden, fordi de har været med til at blåstemple
Mette Rode, Medejer og kreativ direktør Lauritz.com
Lauritz.com som en kommerciel aktør på kunst- og designscenen
herhjemme.

Fakta
Lauritz Christensen Auktioner blev etableret i 1885 og er et af
Danmarks ældste auktionshuse. Med konverteringen til Lauritz.com i år 2000, blev virksomheden det
første internetbaserede auktionshus. Siden den første netauktion i 1999 er omsætningen steget fra
20 mio. kr. til 583 mio. kr. i 2007. Lauritz.com har 18 auktionshuse fordelt i Danmark, Sverige, Norge
og Tyskland og beskæftiger omkring 240 medarbejdere, hvoraf knapt halvdelen er vurderingseksperter.
Virksomheden er inde i en ekspansionsfase og realiserede i 2007 et overskud på 11,2 mio. kr.

Oplevelser og ekspansion
Lauritz.com er kendt som et netbaseret auktionshus, men tilbyder
også sine kunder en række oplevelser via deres site, forskellige kultursamarbejder og Lauritz Kunsthal.
For Lauritz.com var det oprindeligt ikke et strategisk valg at markedsføre sig via oplevelser. Udgangspunktet for satsningen var et ønske om at innovere og skabe et nyt marked, så auktionshuset ikke
længere kun var for eliten. Her var oplevelser en levende, effektiv og omkostningsbesparende måde
at komme i kontakt med de nye kunder på.
De kreative projekter som supplement til kerneforretningen har altid været drevet af medarbejdernes
lyst og innovationstrang. Lauritz.com opdagede, at de havde mange historier at fortælle om design,
kunst og kunstnere. I 2002 begyndte Lauritz.com at lave mindre salgsudstillinger med forskellige
kunstnere rundt omkring i de fysiske auktionshuse. Efter en storstilet fernisering sælges værkerne
altid på auktion, sat til salg direkte af kunstnerne.
Udstillingsaktiviteterne udmundede i 2007 i lanceringen af Lauritz Kunsthal, der har fokus på
nyskabende og internationalt orienteret samtidskunst. Incitamentet har været at etablere Lauritz.
com som en alternativ salgskanal for producerende kunstnere som alternativ til gallerierne. Samtidig
er kunsthallen en god historie og et effektivt markedsføringsvindue. Omtalen af projekterne inspirerer
både kunder og særligt ikke-kunder, til at gå ind på lauritz.com, hvilket skaber forretning.

79 /Lauritz.com

Case
Lauritz.com
– Meget mere end et auktionshus

Kulturalliancer som blåstempling
Lauritz.com har en tradition for at indgå samarbejder med udvalgte danske kunst- og designinstitutioner, men indsatsen er blevet systematiseret de seneste år.
For tiden samarbejder Lauritz.com med kunstforeningen Gl. Strand i København omkring den årlige
udstilling EXIT, der viser afgangsværker fra eleverne på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Lauritz.com
har også et partnerskab med kunstmuseet ARKEN omkring kunstformidling via podcasts. I begge
tilfælde bidrager Lauritz.com primært med markedsføring via deres eget site.
”Egentlig går vi ind i de her samarbejder som en atypisk sponsor. Vi vil gerne have gensidig synergi, vi
vil gerne skabe fælles udviklede aktiviteter, men vi vil helst ikke have penge op af lommen. Værdien
for vores samarbejdspartnere er, at vi kan eksponere for mange mennesker, der er interesserede i
kunst og design. Omvendt profilerer vores partnere så Lauritz.com overfor deres kunder og netværk.”
Citat, Mette Rode, medejer og kreativ direktør, Lauritz.com
Lauritz.com har omkring 1.600.000 besøgende om måneden. For samarbejdspartnere er styrken ved
auktionshusets altså at de har en værdi kommunikationsmæssigt, fordi de når ud til mange relevante
mennesker På den anden side er kulturalliancerne med til at blåstemple Lauritz.com som en kommerciel aktør på kunst- og designscenen i Danmark, et sted hvor man kan købe, formidle og sælge kunst,
formgivning og møbler.
Lauritz.com bliver typisk kontaktet udefra af partnere, der gerne vil indgå kulturalliancer, men tager
også selv initiativ til kultursamarbejder. Virksomheden har en projektmedarbejder ansat, der koordinerer de forskellige projekter og arbejder sammen med den kreative direktør og relevante vurderingseksperter afhængig af det konkrete projekt. Virksomheden er senest blevet kontaktet af Politikens
Forlag og har etableret et samarbejde omkring bogudgivelser inden for kunst, design og antikviteter.
Det første fælles produkt er opslagsværket ’Dansk Kunstindustri – en guide’. Lauritz.com har forfattet
indholdet og står for markedsføringen online via deres site, mens Politikens Forlag har stået for udgivelsen samt markedsfører og sælger bogen i boghandlere.

”Egentlig går vi ind i de her samarbejder som en atypisk sponsor. Vi vil gerne have
gensidig synergi, vi vil gerne skabe fælles udviklede aktiviteter, men vi vil helst
ikke have penge op af lommen. Værdien for vores samarbejdspartnere er, at vi kan
eksponere for mange mennesker, der er interesserede i kunst og design. Omvendt
profilerer vores partnere så Lauritz.com overfor deres kunder og netværk.”
Mette Rode, Medejer og kreativ direktør Lauritz.com
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Meget mere end et auktionshus
Lauritz.com er ikke bare et auktionshus, men også en portal. Kunst- og designinteresserede lægfolk
og eksperter bruger også sitet som inspirationskilde og opslagsværk til at se, hvad der er oppe i tiden
og hvad forskellige ting bør koste. På den måde bruges Lauritz.com også som et kunst- og indretningsmagasin. Derfor sørger Lauritz.com også for, at sitet konstant
”Det er blevet en del af vores identitet, at man støder på os i alle mulige samudvikler sig. Der sker løbende en udvikling af varesortimentet
menhænge inden for indretningstrends og kultur, og på sitet skal man tilsvarende
med introduktionen af nye kategorier (fx Vintage tøj og tasker
kunne gøre mange ting ud over bare at gå på auktion. Vi ønsker at inspirere vores
besøgende, og tilbyde dem ny viden indenfor deres interessefelt.
samt Hus og have). En del af virksomhedens strategi er netop, at
Forhåbentlig giver det i sidste ende nye glade kunder.
udnytte sitets potentiale som portal og udbygge med elementer,
Mette Rode, Medejer og kreativ direktør Lauritz.com
der skaber øget omsætning.
”Det er blevet en del af vores identitet, at man støder på os i alle mulige sammenhænge inden for
indretningstrends og kultur, og på sitet skal man tilsvarende kunne gøre mange ting ud over bare at
gå på auktion”. Vi ønsker at inspirere vores besøgende, og tilbyde dem ny viden indenfor deres interessefelt. Forhåbentlig giver det i sidste ende nye glade kunder.
Citat Mette Rode, medejer og kreativ direktør, Lauritz.com
Et eksempel herpå er web-tv, som Lauritz.com lancerede i 2007. Omdrejningspunktet for tv-klippene,
der ligger på sitet, er historierne om de varer og de effekter, auktionshuset sælger. Det kan være en
sælgers historie om, hvordan han er kommet i besiddelse af effekten eller hvad der ligger bag, at den
nu skal sælges. Eller det kan være et interview med en kendt designer eller upcoming kunstner om
tankerne bag et værk. På den måde betoner Lauritz.com det følelsesmæssige aspekt, der er forbundet med at sælge og købe varer. Et andet eksempel er sitets mange baggrundsartikler om aktuelle
projekter, boligtrends, stilperioder, kunstnerprofiler etc. Disse mere journalistiske indslag skal øge den
redaktionelle værdi på Lauritz.com.
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Effekter
Lauritz.com’s introduktion af netauktioner har skabt en unik
markedsposition og en eksplosiv vækst i omsætningen. Hvad der er en effekt af den daglige forretning
og de nye, oplevelsesbaserede aktiviteter, har Mette Rode svært ved at sige.
Virksomheden har valgt at lade være med at lave kundeundersøgelser og i stedet arbejdet ud fra en
fornemmelse i maven. De forskellige kulturelle projekter opfattes som en vigtig del af det samlede
billede og som positivt for forretningen. Undervejs har Lauritz.com fundet ud af, at:
• De kreative projekter og partnerskaber er vigtige for deres image.
• Satsningen på oplevelser har skabt en øget kendskabsgrad, fordi det er en god måde at komme
i dialog med nye kunder på.
• Tiltagene er blevet en del af virksomhedens identitet og opfattes ikke bare som isolerede ting.
I dag er Lauritz.com også udstillinger, bøger, kunsthal, velgørenhed etc.
• Arbejdet med oplevelser er netværksopbyggende. Partnerne fortæller om samarbejdet til andre
og anbefaler Lauritz.com.
• Oplevelserne genererer omtale, hvilket har betydet, at Lauritz.com er blevet eksponeret uden at
bruge ret mange ressourcer på traditionel markedsføring.
Derfor er oplevelser og kulturprojekter blevet nedfældet som en del af virksomhedens strategi. Her
er de kreative projekter ikke mindst vigtige i forbindelse med internationaliseringen af Lauritz.com,
fordi de er identitetsskabende.
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PRESSALIT GROUP – Branding via kunstneriske toiletsæder
”Der er mange, der tænker meget konservativt – også i vores branche. Det handler om at finde
den oplevelse, der er unik, som kan sige noget om, hvem vi er. Det er ikke sikkert, at man skal
smide flere ressourcer efter det af den grund.”
Thomas Mandrup, seniorleder, Corporate Communication,
Pressalit Group
VVS-branchen er konservativ, og konkurrencen er hård. Pressalit udtænkte derfor Pressalit Art
Gallery - en brandingaktivitet med vægt på den unikke oplevelse. Pressalit fik en række kunsthåndværkere og designere til at lave kunstværker med toiletsædet i
”Der er mange, der tænker meget konservativt – også i vores branche. Det handler
fokus. Målet var at skille sig ud på VVS-branchens største messe,
om at finde den oplevelse, der er unik, som kan sige noget om, hvem vi er. Det er ikke
ISH i Frankfurt. Inden messen blev værkerne offentliggjort på
sikkert, at man skal smide flere ressourcer efter det af den grund.”
Pressalits internationale seminar for sælgere og distributører, der
Thomas Mandrup, Seniorleder, Corporate Communication Pressalit Group
blev tænkt som en oplevelsesbaseret event. Pressalit Art Gallery
har siden hen været udstillet forskellige steder i Europa samt i New
York i forbindelse med fremstødet Creative Nation under Økonomiog Erhvervsministeriet. Brandingeffekten har været stor, og som et ekstra plus er nogle af sæderne
efterfølgende blev sat i produktion.

Fakta
Pressalit blev etableret i 1954 og har hovedkvarter i Ry ved
Skanderborg. Pressalit Group-koncernen tæller i dag de to divisioner Pressalit A/S, som producerer
toiletsæder og badeværelsestilbehør, og Pressalit Care, som tilbyder fleksible køkken- og badeløsninger
til mennesker med nedsat funktionsevne. Virksomheden har 486 medarbejdere, heraf 83 i udlandet.
Omsætningen var i 2007 på 553,5 mio. kr. Virksomheden er især kendt for sit design og produktionen af
toiletsæder, som typisk afsættes inden for den klassiske VVS-branche og i byggemarkedsbranchen.
Pressalit producerer omkring 1,5 mio. toiletsæder om året.

Design og branding er en tradition
Pressalit Group opfatter sig selv som en meget design– og
brandorienteret virksomhed. Design er en del af den essens, Pressalit er bygget på, påpeger Thomas
Mandrup. Allerede i 1960’erne gjorde Pressalit sine første gode erfaringer med at gøre brug af
kreative kompetencer. Det var i forhold til produktudvikling, da de to industrielle designere bag
Margretheskålen, Sigvard Bernadotte og Acton Bjørn, tegnede Comfort-sædet. Comfort er Pressalits
bedst sælgende model til dato.
Det succesfulde arbejde blev startskuddet til en løbende udvikling hos Pressalit, hvor teams af
interne medarbejdere og eksterne ressourcer ofte sættes sammen for at løse forskellige opgaver.
En af virksomhedens formulerede værdier er, ’vi leger’, som blandt andet bliver udlevet ved at indgå i
de forskellige kreative samarbejder. Pressalit får på den måde kreativt input til forretningsudviklingen,
hvilket vægtes meget højt.
I forhold til branding har Pressalit fokus på storytelling og på hele tiden at forny sig. For eksempel
udformes virksomhedens markedsføringsmateriale i andre formater og en anden stil, end man ellers
typisk finder det i VVS-branchen. Man samarbejder fx med toneangivende kreative kræfter udefra, når
Pressalits årsberetning skal udformes og formidles, for på den måde at være nytænkende og skabe
en særlig profil i markedet.
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Pressalit Art Gallery
Ledelsesmæssigt handler det for mig om at skabe rum til, at
der kan tænkes tanker, så vi kan udvikle os.” Dan Boyter, direktør, Pressalit Group
Ledelsen hos Pressalit var ikke sene til at bakke op om ideen om en udstilling af toiletsæder lavet af
forskellige kunstnere, da den blev udtænkt af virksomhedens marketingafdeling.
Idéen blev døbt Pressalit Art Gallery og skulle brande og differentiere Pressalit på VVS-branchens
største internationale messe ISH i Frankfurt i marts 2007. Messen er den største af sin art og et
flagskib for virksomheden. Dan Boyter fortæller, at Pressalits konkurrenter typisk markedsfører sig
meget klassisk på messen, men at Pressalit bevidst valgte at skille sig ud. Arbejdstitlen for arbejdet
op til messen blev derfor: ’Alle viser produkter, vi vil vise overskud’.

”Ledelsesmæssigt handler det for mig om at skabe rum til, at der kan tænkes
tanker, så vi kan udvikle os.”
Dan Boyter, direktør, Pressalit Group

Pressalit Art Gallery er en udstilling af 21 værker, som hver især er
et unika toiletsæde udformet i forskellige materialer og med hver
deres historie. Udstillingen skulle være blikfang og give signalværdi
til kunder og interessenter på messen i forhold til, hvad Pressalit
står for. Formålet var ikke at få designet nye toiletsæder, der
kunne komme i produktion her og nu, men at brande Pressalit som
en designvirksomhed med kant og blik for nytænkning. Derudover
var ønsket til galleriet at få ny inspiration til formgivningen af
fremtidens toiletsæder.

For at få skabt værkerne indgik Pressalit et samarbejde med otte kunsthåndværkere og designere.
Deres baggrund og normale arbejdsområder var meget forskelligartede - fra industrielt design,
pileflet og havbiologi til billedkunst, glas og keramik. De fik hver især et halvt år og et honorar til at
give deres bud på deres ”Drømme-toiletsæde” - et udtryksfuldt sæde til udstillingen. Det resulterede
blandt andet i et toiletsæde med fodboldtern og græs, et andet med punkerhår, og et tredje med en
havskildpadde som låg, der kan bevæge hovedet.
En del af arbejdsprocessen op til premieren af Pressalit Art Gallery på ISH-messen var et internationalt marketing- og salgsseminar i januar 2007 for Pressalits sælgere, distributører og andre forretningsforbindelser. Seminaret blev tænkt som en oplevelsesbaseret event og udviklet af et team, der
bestod af medarbejdere fra marketingafdelingen på Pressalit og eksterne kræfter fra bl.a. Kaospiloterne og det musiske miljø i Århus.
Eventen fandt sted på Train, som er et førende spillested i Århus. Pressalit var bevidste om det
bemærkelsesværdige i, at virksomheden samarbejdede med et musiksted, men det var en del af
strategien i at overraske og skille sig ud. Musikstedet gav en alternativ og utraditionel ramme for
eventen. Train har efterfølgende, som de første nogensinde i Danmark, modtaget prisen ”Scandinavian Meeting Planner of the Year Award 2007” for denne business-to-business event.
Formålet med seminaret var dels at give sælgerne og distributørerne et indblik i, hvad Pressalit
senere på året ville præsentere på messen af nye tiltag i form af galleriet, nye produktlanceringer
med mere, og dels skabe en involvering og ejerskabsfølelse for Pressalits produkter. Det betød blandt
andet, at deltagerne på seminaret selv skulle aktiveres og lave kunstværker med udgangspunkt i inspiration fra gallerisæderne. ”Der var spraymaling, værktøj og masser af forskellige genbrugseffekter,
de kunne lave kunst med toiletsæder af”, fortæller Thomas Mandrup. Deltagerne blev inddelt i teams,
der dystede mod hinanden om at lave det bedste kunstværk med toiletsædet som tema. Præmien
var en rejse og at få kunstværket udstillet på ISH-messen. Vinderværket fik navnet Stuhlgang og er
nu en del af Pressalit Art Gallery.
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En anden del af programmet på eventen var, at de nyeste masseproducerede sæder blev fremvist
ved en præsentation på en catwalk. Herudover var der et meget populært indslag ved et stomporkester, der normalt spiller på køkkenting, men som i dagens anledning gav en improviseret koncert
på forskellige instrumenter lavet ud fra Pressalit-produkter, så som fx en brusekabine og toiletsæder.
Inden da havde udvalgte medarbejdere i produktionen hos Pressalit været med til at lave instrumenterne
til koncerten.
Pressalit har efterfølgende udgivet en bog om Pressalit Art Gallery projektet. Over 190.000 mennesker
har set udstillingen på dens vej rundt i Europa på forskellige messer, kulturhuse m.m. med en afstikker
til New York under Økonomi- og Erhvervsministeriets fremstød Creative Nation i sommeren 2007.

Effekter: PR-værdi, image og produktudvikling
”Nogle af sæderne er blevet tilpasset og sat i produktion. Det var ikke målet fra starten. Det vigtigste har været at bygge videre på vores image for at vise det anderledes, vise kunsten. Vi kunne jo
ikke betale os fra al den omtale, vi har fået på det her.”
Dan Boyter, direktør, Pressalit Group
Pressalit Art Gallery var tænkt som et gennemført brandinginitiativ,
der samtidig skulle give frisk designinspiration. Nogle af værkerne
har dog fået så stor interesse, at de efterfølgende er blevet tilpasset
til afsætning og sat i produktion. Det drejer sig for eksempel om
Fodboldsædet, Pressalit Love og Concordia Wood – sidstnævnte er i kategorien møbelkunst og koster
omkring 16.000 kr.

”Galleriet har givet mange ringe i vandet. Det har givet meget mere, end man i sin
vildeste fantasi kunne forestille sig”.

Dan Boyter vurderer, at der generelt har været meget spin-off på hele processen omkring Galleriprojektet. Han udtaler:
”Galleriet har givet mange ringe i vandet. Det har givet meget mere, end man i sin vildeste fantasi
kunne forestille sig”.
Hele initiativet har sikret Pressalit den tyske pris IF Communication Award 2008 i kategorien “cross
media”. Generelt har Pressalit Art Gallery opnået en stor PR-værdi i form af tv-indslag på regionalt tv
og artikler i aviser og magasiner. Omtalen er af stor betydning for virksomheden, da man regner med,
den smitter af på omsætningen på Pressalits ordinære produkter.
Dan Boyter vurderer, at et succesfuldt initiativ som Pressalit Art Gallery behøver ledelsens opbakning
og mod, og at der er nogle medarbejdere, som griber stafetten og fører idéerne ud i livet. Det handler
om at turde, men også om at lave et gennemtænkt projekt. Udfordringen er nu at udvikle på erfaringerne med Pressalit Art Gallery.
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Max Bank – Fra skrankemiljø til hjemlighed.
Oprindeligt var Max Bank en bank som de fleste andre banker,
hvor kunderne blev serviceret ved skranken med en klar grænse mellem rådgiver og kunde. Men på
grund af en øget konkurrence i den finansielle verden, formulerede Max Bank i 2001 en ny vision,
Vision 2010, der skulle være med til at differentiere banken fra dens konkurrenter og sikre den en
helt ny profil, hvor rådgiverkoncepter, hjemmeside, kommunikation, markedsføring og indretning af
cafémiljøer var i fokus.

”Vi har bevidst valgt at hive kompetencer ind fra forskellige brancher i forbindelse
med vores make-over af banken, fordi vi mente, at det ville give os det bedste
resultat; designeren har absolut en meget betydelig rolle i en sådan proces, fordi
en designers kreativitet giver nye og anderledes perspektiver på problemløsningen”.
Hans Verner Larsen, Direktør Max Bank

Derfor indledte banken et samarbejde med flere eksterne leverandører blandt andet en designer og hjemlighedsekspert, der
udviklede et nyt udseende og koncept for Max Bank. Den traditionelle bankskranke blev udskiftet med nye kommunikationsformer
og cafemiljø, lounge stole og blød musik for at give kunden en
anden oplevelse af at gå i banken. Max Bank blev i 2004 den første
bank i Danmark, der forenede bankfunktioner med cafemiljø.

Fakta
”Vi har bevidst valgt at hive kompetencer ind fra forskellige brancher i forbindelse med vores
make-over af banken, fordi vi mente, at det ville give os det bedste resultat; designeren har
absolut en meget betydelig rolle i en sådan proces, fordi en designers kreativitet giver nye og
anderledes perspektiver på problemløsningen”. Hans Verner Larsen, Direktør Max Bank.
Max Banks historie dateres tilbage til 1901, hvor erhvervsfolk i
Næstved etablerede banken som et alternativ til de eksisterende banker. Bankens hovedkontor med
erhvervscenter og Investeringscenter ligger i Næstved. Derudover har Max Bank to filialer i Næstved
og filialer i Slagelse, Vordingborg, Haslev, Faxe, Herlufmagle og Århus.

Samarbejdet med kreative kompetencer
Det var oprindeligt eksperter fra Retail Institute, der gav de første input til, hvordan Max Bank kunne
skille sig ud fra konkurrenterne, ved at redefinere bankens koncept og mikse et hjemligt cafemiljø
med den traditionelle bankfunktion.
”Som regel starter samarbejdet med, at vi fortæller historikken om os selv; at vi er en gammel bank
med en lang lokal historie, så de kender til vores historie og hvordan vi er, hvad vi tænker og hvor
meget vi tør. De kreative tænker så videre ud fra det og kommer med ideer, der er funderet i vores
historik, værdier og holdninger”. Karin Sass, Projektkoordinator Max Bank.
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Et væsentligt parameter for samarbejdet med designere og andre eksperter er, at de vilde ideer skal
tage udgangspunkt i bankens værdier og historik, idet både kunder og medarbejdere skal kunne
fornemme den røde tråd i bankens udvikling.
Det nye cafémiljø som blev implementeret i 2004, skal ifølge Max Bank ses som en fornyelse af
bankrummet, som sætter nye standarder for, hvordan man som kunde kan bevæge sig rundt i
banken. Bardisk, barstole og loungemiljøer med musik etc. er med til at styrke kundens oplevelse af
at gå i banken. Nu drøfter kunden og bankrådgiver bankanliggender, mens de drikker en kop kaffe i
en lænestol eller ved bardisken. Alt dette skal ses som et led i den overordnede strategi, som handler
om, at tiltrække og fastholde kunder.
Det har været vigtigt for Max Bank at skabe en ligeværdig relation mellem bank og kunde baseret på
værdier som hjemlighed og tryghed. Ideen er, at hjemligheden i banken gerne skulle forstærke kundens
tilhørsforhold til banken, hvilket er væsentligt i en tid, hvor der er stor konkurrence om bankkunderne.
Kunderne er derfor centrum for udviklingen af Max Bank, hvilket bankens servicedesign afspejler.
Indretningen i Max Bank er fleksibel. Borde, stole og rum-adskillere kan rykkes rundt, hvilket gør det
muligt at tilpasse den enkelte rådgivningssituation bedst muligt i kundens favør.

En holistisk oplevelse
Max Bank har som følge af sin satsning på det åbne cafemiljø,
søgt at åbne banken op – også uden for normal åbningstid. For eksempel afholdes der arrangementer
af mere faglig karakter, lige så vel som det er muligt for kunderne at bruge cafeen, hvis man skal
afholde møder eller andet.
”Vi taler og tænker ikke på samme måde som de kreative eksperter, derfor kræver
samarbejdet også evne til at kunne kommunikere et budskab videre til kunder og
medarbejdere - Det vigtige er at formidle de muligheder, det giver alle parter i det
nye set-up”. Karin Sass, Projektkoordinator, Max Bank.

Pointen med at åbne huset op for kunder og interessenter er, at
det skal være en helstøbt oplevelse at være kunde i Max Bank.
Banken er tænkt som et åbent og hjemligt hus på flere planer. Det
nytter ikke, at signalere åbenhed på et fysisk plan, hvis det ikke
støttes op af et åbent sind.

At banken tror på åbenhed og udsyn understøttes af den kaffe og juice, der serveres i Max Bank.
Banken har indgået et samarbejde med Fair Trade om at servere bæredygtige produkter i bankens
cafeer, hvilket sender et vigtigt signal om social ansvarlighed til bankens kunder. Et bevidst strategisk
træk i forhold til formidlingen af den samlede fortælling om Max Bank.
”Vi taler og tænker ikke på samme måde som de kreative eksperter, derfor kræver samarbejdet
også evne til at kunne kommunikere et budskab videre til kunder og medarbejdere - Det vigtige er at
formidle de muligheder det giver alle parter i det nye set-up”.
Karin Sass, Projektkoordinator, Max Bank.

Barrierer og udfordringer ved samarbejde med
kreative kompetencer
En udfordring som virksomheder typisk kan støde på er, at
forandringer skal planlægges og styres til ende, med klar kommunikation, for at opnå det fulde resultat
af investeringen. Derfor er der behov for en overordnet tovholder, der kan samle tråde og formidle
konceptet på tværs af alle involverede parter.
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Max Bank er derudover ikke stødt på store udfordringer eller barrierer i forbindelse med implementeringen af deres nye koncept.
Det handler også om, at banken allerede i rekrutteringsprocessen går efter medarbejdere, der
matcher bankens værdier, koncept og vision og som derfor har det godt med at arbejde under mere
utraditionelle vilkår, end dem der ellers kendetegner den finansielle verden.

Effekter
Max Banks investering og forfølgelse af Vision 2010 har haft
forskellige effekter. Banken blev efter implementeringen af servicedesignet, kåret som den bank i
Danmark med de mest tilfredse kunder. Ligeledes medførte de nye koncepter, at banken deltog i
Innovation Cup og fik en placering, som en af de mest innovative virksomheder i Danmark.
Banken nåede året efter implementeringen af cafekonceptet det bedste resultat i hundrede år. Det
gode resultat kan dog ikke udelukkende tilskrives bankens fokus på gode oplevelser via servicedesign,
men må ses som en samlet effekt af Max Banks brede arbejde med Vision 2010.

Gåde råd til andre
Max Bank har en række gode råd til andre virksomheder, der
ønsker at gøre brug af en designer eller andre kreative kompetencer:
• Åbenhed: Virksomheden bør være åben og lade sig inspirere fra andre verdener
• Vær afklaret omkring mål og forventninger til projektet
• Find de rigtige kompetencer: Undersøg markedet og lyt til anbefalinger
• God projektstyring: Vær aktiv og engageret, det er vigtigt, at virksomheden selv har en styrende rolle
• Involvering: Involver virksomhedens medarbejdere i projektet

90 /Max Bank

Case

Middelfart
Sparekasse

91 /Middelfart Sparekasse

Case
Middelfart Sparekasse
– Engagement via sponsorering

Middelfart Sparekasse – Engagement via sponsorering
”Som almindelig privatkunde eller mindre erhvervskunde er produktet hos de forskellige pengeinstitutter
stort set ens. Vi kan ikke differentiere os på produktsiden, men på gode medarbejdere eller aktiviteter og
oplevelser for nuværende og kommende kunder”.
Citat Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef, Middelfart Sparekasse
Middelfart Sparekasse har arbejdet aktivt med sponsorering af primært lokale initiativer og arrangementer siden 2003. I dag anvender sparekassen flere millioner årligt på sponsorering for på den måde
at give nuværende og potentielle kunder gode oplevelser. Støttekronerne er en vigtig del af sparekassens markedsføringsstrategi og har resulteret i goodwill i lokalområdet, høj kunde-loyalitet og tilgang
af kunder. Den største udfordring har været at styre de mange
”Som almindelig privatkunde eller mindre erhvervskunde er produktet hos de forskellige pengeinstitutter stort set ens. Vi kan ikke differentiere os på produktsiden,
små aktiviteter, men tilgangen har betydet, at sparekassens
men på gode medarbejdere eller aktiviteter og oplevelser for nuværende
rådgivere i langt højere grad møder kunderne uden for banken til de
og kommende kunder”.
arrangementer, som sparekassen sponsorerer eller er medarrangør
Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef Middelfart Sparekasse
af, og hvor medarbejderne bidrager til afviklingen.

Fakta
Middelfart Sparekasse blev grundlagt i 1853 og har i dag 170
medarbejdere fordelt på ni filialer beliggende i Trekantsområdet. Koncernen tæller 230 medarbejdere
og omfatter også anparter i forsikringsselskabet Fyn A/S, ejendomsmæglerkæden Et godt HJEM A/S,
innovationsmiljøet MAD House A/S, kulturhuset KulturØen A/S samt flere andre selskaber. I 2007
opnåede moderselskabet Middelfart Sparekasse et resultat på 39,5 mio. kr. før skat.

Vi har overskud til dig
Ifølge Jeppe Schyth Olsen er det typisk for pengeinstitutter, at de
i markedsføringsøjemed trækker en kendt person ind til at tegne bankens profil. Det gør Middelfart
Sparekasse også i et vist omfang, men de finder det langt mere interessant at bygge en historie op
om deres egen virksomhed eller deres kunders virkelighed.
Vi har overskud til dig, lyder Middelfart Sparekasses slogan. Som en del af sparekassetanken støtter
Middelfart Sparekasse det omgivende samfund med økonomi, organisering og tankevirksomhed.
Støtten går primært til det lokale foreningsliv, kultur, innovation, studerende og uddannelse.
Fokuset på sponsorering startede i 2003 ved sparekassens 150-års fødselsdag. Siden da er antallet
af støttekroner vokset støt. Sparekassens støttestrategi har to ben. Det ene er at støtte arrangementer og initiativer med sponsorater i lokalsamfundet. Det andet er, at indgå i strategiske partnerskaber og selskaber. Middelfart Sparekasse støtter kun tiltag, som passer til sparekassens værdier og
historie og ønsker med strategien at skille sig ud fra andre i den finansielle sektor.
Middelfart Sparekasse følger den strategi, at de hellere støtter mange små arrangementer og initiativer, frem for få store og professionelle. Det hænger dels sammen med, at det matcher sparekassens profil som den lille personlige bank, dels at de på den måde knytter mange flere kontakter og
hyppigt bliver omtalt i pressen.
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Støtte til de mange små aktiviteter og arrangementer er ifølge Jeppe Schyth Olsen en god måde at
komme i dialog med nuværende og fremtidige kunder på. Ved at støtte lokale oplevelsestilbud sikrer
sparekassen kunderne og deres børn muligheden for et rigt kultur- og fritidsliv, hvilket skaber loyalitet
og samtidig bidrager til at profilere Middelfart Sparekasse. I den sammenhæng spiller det også ind,
at otte ud af ti nye kunder kommer på henvisning fra andre. Her kan støtten til oplevelser og events
lokalt være en af grundene til at anbefale banken til ens netværk.

Den langsigtede løsning giver goodwill
Møntkort
Møntkort er et fordelskort til Middelfart Sparekasses kunder. Med et Møntkort får
kunderne rabat til en række arrangementer ilokalområdet, som sparekassen støtter
økonomisk. Arrangementerne omfatter alt fra festivaler, kunstudstillinger og musicals til sportsarrangementer.
”Med Møntkort givet vi et økonomisk bidrag, men vores kunder får samtidig rabat til
arrangementet. Indirekte er det kunderne, der betaler vores bidrag, så de skal også
have gavn af det”.
Citat Jeppe Schyth Olsen

En anden del af Middelfart Sparekasses strategi er at støtte op
om initiativer, der typisk ikke giver afkast på kort sigt. Det sker dels
via egen drift af forskellige selskaber, dels via partnerskaber.
Et eksempel på et partnerskab er KulturØen, der omfatter turistbureau, biograf, restaurant, mødelokaler og bibliotek. Middelfart
Kommune havde ikke mulighed for selv at realisere kulturhuset
og gik derfor sammen med private investorer, heriblandt Middelfart
Sparekasse. Sparekassen fandt initiativet interessant, fordi de på
den måde er med til at give oplevelser til borgerne i regionen, hvilket
giver positiv omtale og i sidste ende forhåbentligt også flere kunder.

Et andet eksempel er udannelsen 180° academy, der er ejet af en fond, som sparekassen har stiftet.
Uddannelsen fokuserer på innovation og konceptudvikling, og sparekassen er gået ind i projektet for
at skabe et flagskib i trekantsområdet, der kan være med til at tiltrække ressourcer og kompetencer
til området. På den måde profilerer sparekassen sig som en innovativ og dynamisk virksomhed.
Som Jeppe Schyth Olsen siger om den slags initiativer, er de: ”Ikke ren filantropi. Ønsket er på lang
sigt at kunne tjene penge på det”. I dag er KulturØen med et afkast på 5-7% om året en udmærket
forretning for sparekassen. Derimod har 180° academy her i opstartsfasen givet et underskud på et
par millioner.
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Interne ressourcer sikrer stærke netværk
Siden 2003 er marketingsafdelingen vokset fra tre til ni medarbejdere. I dag arbejder fem medar-bejdere med ren marketing, fire som produktchefer og en beskæftiger sig udelukkende med kundearrangementer. Dertil kommer, at sparekassen tilbyder at hjælpe til
med det praktiske omkring planlægning og afvikling af de forskellige events. Medarbejderne i filialerne ligger hvert år flere timer og er engagerede i lokale arrangementer, primært omkring afviklingen,
hvor de står i baren eller på anden måde hjælper til. Det betyder samtidigt, at rådgiverne kommer ud
og møder eksisterende og potentielle kunder i uformelle rammer.
”Borgerne oplever, at rådgiveren er en fin fyr, der skabes en relation mellem rådgiveren og et mulig
kundeemne, måske laves der allerede en aftale”. Jeppe Schyth Olsen, Marketingschef,
Middelfart Sparekasse
Sparekassen har derudover en ansat, der fungerer som egentlig eventmager, som er dygtig til koordinering og afvikling af events. Det handler for sparekassen også om at sikre, at arrangementet bliver en
succes for sponsormodtageren. På den måde formår Middelfart
”Borgerne oplever, at rådgiveren er en fin fyr, der skabes en relation mellem
Sparekasse at skabe nogle meget stærke netværk i regionen og
rådgiveren og et mulig kundeemne, måske laves der allerede en aftale”.
”business med sjæl”, som Jeppe Schyth Olsen formulerer det.
Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef Middelfart Sparekasse

Effekter: Mindre eksponering, flere kunder
Den typiske måde at måle marketingseffekter på i bankverdenen er
eksponering og kendskabsgrad. Middelfart Sparekasse har oplevet, at eksponeringsgraden blandt ikkekunder er faldet lidt. Til gengæld mærker banken en tilgang af nye kunder. Det anser Jeppe Schyth
Olsen som meget tilfredsstillende, da det er rigtig svært at tiltrække nye kunder, fordi det for
kunderne er mest bekvemt at beholde deres gamle bank. Som han formulerer det: ”En ting er synlighed,
noget andet er at ændre folks adfærd!”
Kundetilgangen tilskriver Jeppe Schyth Olsen sparekassens mange initiativer og aktiviteter, som skaber
flere relationer og kontakter. Det er dog vanskeligt at dokumentere. Middelfart Sparekasse har
forsøgt at måle på det, men det har været svært at få kunderne til at svare entydigt på, hvorfor de
har skiftet bank, for selvfølgelig spiller renter og produkter også en rolle. Dog kan sparekassen måle,
at husstandsomdelte reklamer og andre traditionelle tiltag ikke virker lige så godt som satsningen
på arrangementer og uformelle møder mellem bankens ansatte og borgerne, hvor det er oplevelsen,
der ’sælger’ sparekassen.
Endnu en væsentlig effekt, hvis ikke den vigtigste, er fastholdelse af de eksisterende kunder.
Sparekassen vil langt hellere beholde de nuværende kunder end at erstatte dem med nye. Derfor ser
de sponsoreringen af tilbud og aktiviteter i lokalmiljøet som grundlag for en bedre dialog og loyalitet. Der
er ganske få af sparekassens kunder, som vælger at skifte til en anden bank. Når det sker undersøger sparekassen, hvilke årsager der ligger bag, og det er sjældent utilfredshed med banken, men
typisk et godt tilbud.
Endelig får sparekassen hyppigt god presseomtale i kraft af de mange forskellige initiativer og
oplevelser, som de støtter lokalt.
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Udfordringer og anbefalinger
Den største udfordring for Middelfart Sparekasses satsning på
mange små sponsorater har været at strukturere forløbet. Udviklingen er gået så stærkt, og der er hele
tiden blevet taget nye ansøgninger om støtte ind, hvilket har gjort det svært at udfærdige en ansøgningspolitik og følge den. Nu er der blevet strammet op og skabt en rød tråd i, hvem der støttes.
Sparekassen har også erfaret, at det ikke nytter noget bare at uddele sponsorater, det er også
vigtigt at gøre en indsats for at få det formidlet. Der ligger et stort opfølgningsarbejde med at
formidle budskabet til alle dem, der ikke var der, da oplevelsen fandt sted. Her anvender sparekassen
særligt webkommunikation. På bloggen blog.midspar.dk kan man læse om oplevelser fra de personer
og aktører, som banken støtter.
Opbakning fra direktionen og bestyrelsen har også været vigtigt. Særligt fordi det umiddelbart er nemmere at satse på profilering via enkelte store sponsorater af kendte virksomheder eller personer.
Fordelene ved en strategi med mange små sponsorater er svære at bevise, men skaber til gengæld
bedre relationer.
Derudover er anbefalingen fra Middelfart sparekasse, at initiativerne skal passe til ens kultur og virksomhed. At initiativerne matcher ens ekspertise og kompetencer og dermed er troværdige.
Der er også væsentligt, at virksomheden allokerer forholdsvis mange ressourcer til satsningen og
beslutter, hvor stort et beløb der afsættes, og hvad formålet hermed er.
Endelig anbefaler Jeppe Schyth Olsen, at det ikke kun er marketingsafdelingen men også andre i
virksomheden, der tager ejerskab til sponsoraktiviteterne. Her handler det om i højere grad at overlade
ansvaret til afdelingsdirektører eller medarbejdere. Marketingsafdelingen bliver dermed mere en
serviceafdeling, i stedet for at beholde netværk og kompetencer inden for egne rækker.
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SCA Packaging Denmark
- Oplevelsen som katalysator for brugerdrevet innovation
”Samarbejdet på tværs af værdikæden, på tværs af kompetencer, gør det muligt at tænke innovativt
om kundens oplevelser. Vi starter nye relationer og samarbejdsformer hos kunden og imellem os
og kunden. Vores mål er, at kunden skal betragte SCAs designcenter, som en naturlig del af deres
udvikling og problemløsning” Peter Malbek, Udviklingschef, SCA Packaging Denmark
SCA Packagings Design Centre i Grenå er et godt eksempel på brugerdrevet innovation ud fra en gennemtænkt proces, som stimulerer til tværfaglig kreativitet på tværs af afdelinger og kompetencer
– både hos SCA selv og hos kunderne. Workshopprocesserne er bygget op om en række kreative procesmodeller, som har til formål at åbne for de kreative tanker.
”Samarbejdet på tværs af værdikæden, på tværs af kompetencer, gør det muligt at
tænke innovativt om kundens oplevelser. Vi starter nye relationer og samarbejdsformer hos kunden og imellem os og kunden. Vores mål er, at kunden skal betragte
SCAs designcenter, som en naturlig del af deres udvikling og problemløsning.”
Peter Malbek, Udviklingschef, SCA Packaging Denmark

Oplevelseselementet består således i rammer og terminologi: Man
kan sige, at oplevelseselementet er det værktøj, som gør det muligt
at få innovationsprocessen til at fungere. Resultatet kan ses på
SCA’s bundlinie i form af nye kunder.

Fakta
SCA Packaging Denmark ejes af Svenska Cellulosa Aktiebolaget
SCA, som er en international papirvirksomhed, der producerer hygieneprodukter, emballageløsninger
og publikationspapir. SCA blev etableret i 1929 og råder over mere end 300 produktionsanlæg worldwide
og beskæftiger ca. 50.000 medarbejdere i 50 lande. SCA Packaging er en af Europas førende udbydere
af emballage i bølgepap. Det danske designcenter er placeret i Grenå og er en del af et europæisk
netværk af designcentre. Lignende centre findes i Sverige, Finland, Litauen og Tyskland.

SCAs designcenter skaber nye samarbejdsrelationer
SCA Packagings kunder inviteres til workshop på designcentret,
hvor der igangsættes en skræddersyet udviklingsproces. Til workshoppen inviteres en række af
kundens medarbejdere på tværs af fagspecialer til at deltage. På samme måde deltager SCA selv
med folk på tværs af de traditionelle faggrupper. Udviklingsprocessen handler dels om at sikre bedre
løsninger ved at involvere alle de relevante fagfolk i processen, dels om at åbne op for at kunderne
tænker i helt nye og kreative løsningsmuligheder.
SCA Design Centre arbejder med en firetrins designproces, som indledes med researchfasen, hvor der
defineres behov og fremgangsmetoder. Herefter påbegyndes selve udviklingsprocessen, hvor nye
ideer og modeller testes, evalueres og til sidst implementeres som færdige løsningsmodeller.
At SCA bruger en skræddersyet proces målrettet som et redskab til at udvikle produkter og knytte
relationer med kunder, har i udgangspunktet intet med oplevelsesøkonomi at gøre - det er et godt
eksempel på brugerdrevet innovation.
Designcentret er således ikke motiveret af, at SCA har haft et udtalt ønske om at bevæge sig ind i
oplevelsesøkonomien. Det er derimod en ambition om at differentiere sig i forhold til konkurrenterne.
På et marked, som er i rivende udvikling, og som bliver stadig mere internationalt og komplekst, er der
et stigende behov for at indgå i tættere partnerskaber med kunderne. Simpelthen fordi indgående
kundekendskab er vigtigt.
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For SCA Packaging er oplevelsen af selve processen og rammerne en væsentlig katalysator for, at
SCAs Design Centre er blevet en succes. Selv om centret er etableret i SCAs eksisterende produktionsanlæg i Grenå, er der skabt en særlig identitet for designcentret med eget navn, logo og separat
indgang, sådan at workshopdeltagerne oplever, at de kommer til et design-/udviklingscenter – ikke
en bølgepapfabrik.
For det andet benytter SCAs workshopfacilitatorer modeller inspireret af underholdningsbranchen, fx
Walt Disney-modellen, Spielberg-modellen og Merlin-modellen.

Ambitiøst uddannelsesprogram for workshopledere
”Undervisningen har foregået i Designcentret. Det er vigtig for vores dygtige
undervisere at komme ud af skolelokalerne og være tæt på brugerne. Desuden er
det vigtigt for kursisterne, at de bliver fortrolige med rammer og faciliteter i designcentret.” Udviklingschef, Anthony Bjerregaard, CV2

For at kunne afholde workshops med høj kvalitet, som får
kunderne til at vende tilbage med konkrete opgaver, har SCA gennemført et omfattende uddannelsesprogram for workshopledere.
Det er sket i tæt samarbejde med CV2, som er en lokal uddannelsesvirksomhed på Djursland, sådan at alle workshopledere er
certificerede.

”Undervisningen har foregået i Designcentret. Det er vigtig for vores dygtige undervisere at komme ud
af skolelokalerne og være tæt på brugerne. Desuden er det vigtigt for kursisterne, at de bliver fortrolige med rammer og faciliteter i designcentret.” Anthony Bjerregaard, Udviklingschef, CV2
En af workshoplederens opgaver er at matche medarbejderne både hos kunden og internt i SCA til
et godt, dynamisk team til workshoppen. Der laves en personanalyse af de enkelte medarbejdere,
herunder om de er introverte eller evner at indgå proaktivt i processer.
”De introverte har ofte en teknisk kompetence, som er helt afgørende i udviklingsprocessen; derfor
skal de ikke tvinges ud i en situation, de ikke bryder sig om. Det gælder om at matche kompetencerne, så vi får det bedste ud af alle. Det er workshop-teknikkerne og uddannelsen af workshoplederen afgørende redskaber til.” Flemming Larsen, DesignCentre Chef, SCA Packaging Denmark
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SCAs monitorering dokumenterer effekter
Med investeringerne i de fysiske rammer og ikke mindst i medarbejdernes uddannelse har SCA Packaging brugt betydelige ressourcer for at få designcentret til at fungere.
SCA Packaging er ikke i tvivl om, at det er en både nødvendig og rentabel investering.
”Vi monitorerer effekterne minutiøst. De fleste store kunder er efter et besøg i Design Centret kommet
tilbage efter 2-3 måneder med en konkret, mindre opgave. Det fører snart efter til en mere markant
opgave. Vi ved altså, at det giver konkrete resultater på bundlinien.”
Flemming Larsen, DesignCentre Chef, SCA Packaging Denmark
Annemette Reinholt Skou, Product Manager hos Vital Petfood Group A/S, er en af de kunder, som
har brugt SCAs designcenter. Hun er ikke i tvivl om, at SCAs designcenter kan noget særligt, dels på
grund af SCAs faglige kompetencer, dels på grund af hele set-up’et i designcentret:
” Kunde-leverandør-relationen har ændret sig og er blevet mere partnerskabsbaseret. Processen i
Designcentret gør, at vores folk arbejder bedre sammen, og at SCAs folk lærer os bedre at kende.
Det er vigtigt, at vi bliver revet ud af den daglige trummerum for at kunne løse op for den traditionelle tænkning og vanlige faggrænser. Vi har fået udviklet løsninger, som kan anvendes både manuelt
og maskinelt sådan at det lever op til alle krav hos detailhandelen. Det er meget omfattende at få
ledene til at passe sammen.” Annemette Reinholt Skou, Product Manager, Vital Petfood Group A/S.
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TrygVesta- Innovationsrum til iscenesættelse af
stemninger og følelser
”Vi havde brug for et sted at arbejde, hvor vi kan tænke med
maven. Normalt ”brainer” vi os til alt. For at være reelt nytænkende er det nødvendigt at opstille en
fiktion, hvor det er muligt at tænke ud af boksen” Udviklingschef Yngvar Sigmund Skar, Business Lab
i TrygVesta
TrygVesta gør brug af mange forskellige metoder til at udvikle deres services på en nytænkende
måde. I 2007 etablerede virksomheden et innovationsrum på over 100 m2, som er indrettet med
inspiration fra teaterverdenen, bl.a. bruges der lys og lyd for at iscenesætte forskellige stemninger
og følelser. Innovationsrummet er med til at skabe de fysiske rammer, der letter og fremskyder reel
nytænkning. De fysiske rammer skaber dog ikke af sig selv en kreativ tænkning og derfor er afdelingen Business Lab, der arbejder i innovationsrummet, med til at facilitere en øget innovationstænkning
i hele virksomheden og har bl.a. medvirket til uddannelsen af 16
”Vi havde brug for et sted at arbejde, hvor vi kan tænke med maven.
innovationsdrivers fra hele virksomheden.
Normalt ”brainer” vi os til alt. For at være reelt nytænkende er det nødvendigt
at opstille en fiktion, hvor det er muligt at tænke ud af boksen”.
Yngvar Sigmund Skar, Udviklingschef, Business Lab TrygVesta

Fakta
TrygVesta er Nordens næststørste udbyder af skadeforsikring.
Koncernen omfatter dels Tryg, der er Danmarks største skadeforsikringsselskab, dels Vesta, der er
tredjestørst i Norge. Der er i alt 4.000 ansatte i de nordiske lande. Hovedsædet er i Ballerup. Virksomheden har over to millioner kunder. Virksomheden ønsker at være Nordens førende tryghedsleverandør. Her spiller øget brug af humanistiske kompetencer og bløde værdier en stigende rolle for
at kunne forny virksomheden, der blev etableret for over 100 år siden.

Metoder fra teateret skaber innovation
”Vi ”oversætter” metoder og teknikker fra teatret og fra design og
antropologi og bruger dem som nogle af de bærende elementer i vore innovationsprocesser”
Bethinas Røge, Innovatør og dramaturg, Business Lab, Trygvesta Forsikring

”Vi ”oversætter” metoder og teknikker fra teatret og fra design og antropologi
og bruger dem som nogle af de bærende elementer i vore innovationsprocesser”.
Bethinas Røge, Innovatør og dramaturg, Business Lab, Trygvesta Forsikring

For virksomheden er innovationsrummet et symbol på et mindset
i virksomheden, der retter sig mod det innovative, nytænkende
og det personlige, hvor kunden er i centrum. For at kunne arbejde
med dette setup er virksomheden nødt til at bruge ny viden og
nye indtryk uden for de faglige områder, som virksomheder bygger
på – nemlig de økonomiske og matematiske discipliner.

Samtidig bygger virksomheden på en lang historik, som kan virke konserverende overfor nytænkning. Her er et innovationsrum en metode til at styrke nytænkningen. I innovationsrummet kan man
arbejde med de ubevidste følelser, iscenesætte forskellige oplevelser og skabe et rum, hvor det er
muligt at sige ting, som ellers ikke kan siges. En medarbejder har udtrykt det således: ”Det her må
jeg godt sige, fordi jeg er i dette rum”.
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Innovationsrummet: Stemninger og følelser
Afdelingen Business Lab havde i 2006 behov for et sted at arbejde
med udviklingen af nye forretningsmodeller og services. Derfor forslog lederen af afdelingen, at
virksomheden etablerede et innovationsrum i en nedlagt afdeling af virksomheden, der tidligere har
været brugt som maskinrum.
Udover at Business Lab selv havde en række idéer til opbygningen af rummet bl.a. med inspiration
fra teaterverdenen, så brugte afdelingen også en konsulentvirksomhed, der rådgiver om ledelsesudvikling samt et arkitektfirma til at komme med en idé til den konkrete udformning af rummet.
Idéen er, at rummet skal fungere som et meget stemningsfyldt sted, hvor lys, lyd og scenografi samlet
set skal iscenesætte forskellige følelser og stemninger. Blandt andet er der udarbejdet lydspor til at
understøtte dette.
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For at sikre, at innovation ikke blot er noget, der foregår i innovationsrummet, men også er en
grundlæggende del af virksomheden, så har Business Lab lavet et uddannelsesforløb for 16 medarbejdere i virksomheden. De er blevet uddannet som innovationsdrivers, så de i deres forskellige
enheder kan medvirke til at arbejde med nytækning.

Udvikling af et kreativt mindset
”Vi bruger de nye metoder for at øge kompleksiteten af den viden,
der kommer i spil. Dermed får vi unikke outputs. Vi øger intensiteten og effektiviteten i processerne.
Og vi kan mærke, at samarbejdsgraden og entusiasmen stiger væsentlig”. Bethinas Røge, Innovatør
og dramaturg, Business Lab, Trygvesta Forsikring
For virksomheden har der været mange effekter, som ofte hænger tæt sammen. For det første har
det været en god metode til at øge den brugerinvolverede innovation, hvor brugerne her forstås
som medarbejderne. I rummet er det muligt at nedbryde de barrierer, medarbejdere kan have for at
samarbejde. Det skyldes, at medarbejderne får et frirum til at tænke kreativt, og det er lettere at
samarbejde i rummet.
Denne anden effekt, at det bliver lettere at samarbejde på tværs i virksomheden tager medarbejderne med sig tilbage til deres ”almindelige” arbejde i virksomheden.
Den tredje effekt er, at rummet skaber en ramme for den tidligste innovationsfase, nemlig ”pre-jekt”
fasen, hvor virksomheden gerne vil skabe en fælles platform for at medarbejderne kan udforske nye
idéer og alle kan bryde ind og komme med nye tanker og idéer.
”Vi bruger de nye metoder for at øge kompleksiteten af den viden, der kommer i spil.
Det vurderer virksomheden, er med til at styrke nytænkningen i
Dermed får vi unikke outputs. Vi øger intensiteten og effektiviteten i processerne.
Og vi kan mærke, at samarbejdsgraden og entusiasmen stiger væsentlig”.
deres innovationsprocesser.
Innovatør og dramaturg Bethina Røge.

Gode råd
Et innovationsrum er en fysisk manifestation af en strategisk
satsning om at bringe innovation på banen – som et fyrtårn for innovation. Derfor skal et kreativt innovationsrum ikke være et isoleret tiltag, men en del af et samlet innovationssystem i virksomheden,
hvor virksomheden kontinuerligt tænker over, hvordan de kan og skal arbejde med innovationsprocesser, der også omfatter andre faglige og metodiske tilgange end dem, virksomheden bygger på.
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Cementfabrikken Sælvig – Betonlaboratoriet på Samsø
”Vi var skeptiske, men det var spændende. Vi er nødt til at gøre
noget, som er lidt skævt en gang imellem, som kan sætte fortiden i relief og pege fremad.”
Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver, Cementfabrikken Sælvig

”Vi var skeptiske, men det var spændende. Vi er nødt til at gøre noget, som er lidt
skævt en gang imellem, som kan sætte fortiden i relief og pege fremad.”
Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver, Cementfabrikken Sælvig

Cementfabrikken Sælvig og Betonlaboratoriet på Samsø er
eksemplet på en lille nichevirksomhed inden for produktion, der
møder moderne kunsthåndværkere i samspil om materialer, visuelle
udtryk og produktionsmetoder. Det er også historien om, at det ikke
altid er nok at skabe synergier mellem kunstnere og produktionsvirksomheder, hvis der ikke er ressourcer og kompetencer til at løfte
potentialet.

Fakta
Betonlaboratoriet på Samsø er en international kunstnerworkshop, som har været afholdt to gange – i 2004 og 2007. Initiativet blev taget af en lokal kunstner,
Rie Toft, og finansieres af offentlige sponsorer samt en række private virksomheder. Workshoppen
trækker en række kunstnere til øen i 14 dage for at eksperimentere med beton som materiale. I
perioden bor kunstnerne i Rie Tofts pensionat, mens Cementfabrikken Sælvig stiller produktions
faciliteter til rådighed. Cementfabrikken har eksisteret i 100 år, men er i dag alene en lokal nichevirksomhed, hvor indehaveren Bjørn Sørensen er eneste fuldtidsansatte, mens Lisbeth P. Sørensen er
medhjælpende hustru.

”Første gang de spurgte, om vi ville være med på ansøgningen , sagde vi ja uden
at vide, hvad vi gik ind til. Det var betydelig mere omfattende, end vi havde regnet
med. Bjørn brugte utrolig meget tid på at hjælpe kunstnerne, og det hang slet ikke
sammen økonomisk.”
Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver Cementfabrikken Sælvig

Utraditionelt samarbejde skal medvirke til at skabe liv på Samsø

Udgangspunktet for Betonlaboratoriet var et ønske om at udforske betonen som materiale i kunstnerisk sammenhæng, at skabe
dialog mellem kunstnere samt at medvirke til at profilere Samsø
kulturelt. Cementfabrikken i Sælvig kom ind i billedet, fordi den
stadig har mange af de gamle, historiske støbeforme på lager og
desuden er en nichevirksomhed, som kan håndtere små produktioner. Samspillet mellem kunstnerne
og fabrikken bestod i, at indehaver Bjørn Sørensen stod for at klargøre forme, blande beton til kunstnerne og hjælpe med tørringsprocessen.
”Første gang de spurgte, om vi ville være med på ansøgningen, sagde vi ja uden at vide, hvad vi gik ind
til. Det var betydelig mere omfattende, end vi havde regnet med. Bjørn brugte utrolig meget tid på at
hjælpe kunstnerne, og det hang slet ikke sammen økonomisk.” Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver,
Cementfabrikken Sælvig
Da betonlaboratoriet blev gennemført anden gang i 2007 var lærdommen fra første workshop blevet
omsat således, at der denne gang var betydelig bedre økonomi. Aalborg Portland trådte ind som hovedsponsor for at medvirke til at skabe anerkendelse af beton som spændende og alsidigt materiale.

105 /Cement fabrikken Sælvig

Case
Cementfabrikken Sælvig
- Betonlaboratoriet på Samsø

Få konkrete men mange potentielle resultater
De to afholdte workshops har også givet ny inspiration tilbage
til produktionen i Cementfabrikken: Sammen med kunstnerne har det givet inspiration til udvikling
af (have) møbler i fiberbeton. Fabrikken har imidlertid ikke tid og kræfter til at undersøge markedsmulighederne for produkterne.
Den samme problemstilling gælder den øgede interesse, man har oplevet fra skoler og fagfolk, som
er interesserede i at besøge stedet. For at kunne have folk på besøg i produktionen kræves, at fabrikken udtager forsikringer, hvilket man hidtil ikke har haft penge og ressourcer til. Lisbeth P. Sørensen
fortæller, at der har været interesse fra flere produktionshøjskoler, som gerne ville besøge stedet
over flere dage og således også bidrage til øens turismeøkonomi, men fabrikken har ikke tid til at
efterkomme efterspørgslen. Organisationen og indtægtsgrundlaget er for spinkelt.
Lisbeth P. Sørensen kan således ikke sige, om det har været indsatsen værd, men hun er alligevel
parat til at anbefale andre produktionsvirksomheder at gå samme vej:
”Det var afvekslende og givende at møde kunstnerne. De gav en forståelse af den visuelle kvalitet.
Og en forståelse af at det kan godt lade sig gøre at gøre det både smukt og billigt samtidig. Den
forståelse er formidlet videre til håndværksmestrene på øen – gennem os og gennem de kunstværker, som kunstnerne skulle donere til øen. Jeg håber, at det kan bidrage til at øge kvaliteten af øens
byggeri. Ligesom kunstnerne og kunstværkerne tilstedeværelse bidrager til at gøre øen synlig.”
Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver, Cementfabrikken Sælvig
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Coloplast A/S – Kreativt møderum skaber plads til nytænkning
“Vi har gennem mange år arbejdet med at afklare kundernes
behov for at udvikle vores produkter. For at løse denne opgave må vi tænke kreativt. Derfor var
etableringen af et kreativt mødelokale i et naturligt skridt i den udvikling”
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
Coloplast A/S har et grundlæggende kreativt mindset, der kommer til udtryk både i aflæsning af
kundernes behov og i udviklingen af nye services i forbindelse med deres produkter. For at styrke det
kreative frirum i virksomheden har Coloplast A/S i 2002 indrettet et åbent kreativt mødelokale – Colon
- hvor skæve og kreative tanker er tilladte. Brugen af Colon under”Vi har gennem mange år arbejdet med at afklare kundernes behov for at udvikle vores
støttes af, at møderne faciliteres med et kreativt afsæt, hvilket
produkter. For at løse denne opgave må vi tænke kreativt. Derfor var
etableringen af et kreativt mødelokale i et naturligt skridt i den udvikling” .
mødelederne er uddannede i, og generelt er arbejdsprocesserne i
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
virksomheden tilrettelagt, så der er muligheden for at udvikle nye
idéer - og begå fejl.

Fakta
Den verdensomspændende virksomhed Coloplast arbejder med
udvikling og salg af sygeplejeartikler inden for stomi, kontinens, sår- og hudpleje. Virksomheden
beskæftiger i dag over 6.000 ansatte over hele verden. Virksomheden blev etableret i 1957 af
sygeplejersken Elise Sørensen, der var meget optaget af at forbedre vilkårene for stomiopererede.
Grundlæggerens indføling med sine patienter tilbage i 50’erne trækker et spor frem til i dag, hvilket
kommer til udtryk i virksomhedens mission: Coloplast udvikler innovative løsninger af høj kvalitet, som
opfylder kundernes behov. Virksomheden søger at opnå kundernes loyalitet ved at lytte til og forstå
deres situation, og ved at være en pålidelig samarbejdspartner.

Et kreativt frirum
”Vi havde brug for nogle nye rammer om vores kreativitet. Du kan
jo godt tænke kreativt i et almindeligt mødelokale, men de anderledes rammer gør det mere legitimt
at tænke ud af boksen” . Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
På baggrund af sin mission er Coloplast meget optaget af at aflæse kundernes behov og forventninger. For at kortlægge disse behov gennemfører virksomheden både kundeanalyser og optager film
for at blive klogere på, hvordan kunderne reelt bruger produktet – og for at spotte nye udviklingsmuligheder i produktet eller tilhørende services. I forbindelse med en ombygning af virksomheden greb
én af virksomhedens udviklingsafdelinger mligheden for at udvikle et kreativt møderum, for dermed at
sætte fokus på den kreative proces, der ligger efter kundeanalyserne.
Udviklingsafdelingen for stomi forelagde idéen for den øverste
ledelse, der godkendte, at afdelingen tænkte helt nyt i udviklingen af et nyt mødelokale. Her blev der hentet inspiration fra
Økonomi- og Erhvervsministeriet, som havde fået indrettet et
kreativt møderum af arkitektfirmaet Bosch og Fjord. Derfor tog
virksomheden kontakt til dette firma. Opstarten af samarbejdet blev en længere indledende proces,
hvor arkitektgruppen både talte med ledelsen og med medarbejderne om projektet. Baggrunden for
denne dialog var ifølge arkitektgruppen, at det er vigtigt, at særligt medarbejderne er positive over
for etableringen af et kreativt møderum. Hvis der er utilfredshed blandt medarbejderne, så kan et nyt
møderum virke meget demotiverende for medarbejderne, så de efterfølgende slet ikke vil bruge det.

”Vi havde brug for nogle nye rammer om vores kreativitet. Du kan jo godt tænke
kreativt i et almindeligt mødelokale, men de anderledes rammer gør det mere legitimt at tænke ud af boksen”. Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
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Møderummet Colon: De kreative elementer
Møderummet fik navnet Colon, der er latinsk for tarm.
Opbygningen af mødelokalet er bygget op om omkring flere forskellige elementer og idéer til dens
brug:
• Et åbent mødelokale: I mødelokalet brygges der også kaffe, så alle medarbejdere er velkomne til at
komme ind og brygge en kop kvalitetskaffe. Idéen er at møderne skal være åbne for nye idéer
• Special designede møbler til lokalet:Et højt mødebord: Hvor medarbejderne kan vælge at stå eller
sidde på tilhørende høje barstole. Idéen er, at medarbejderne gerne må være fysisk aktive under
møderne, da man sjældent sidder passivt ned og er kreativ
Ekstra skamler: Når der er mange til møderne, er der lavet særlige skamler – specielt tilpasset
medarbejdernes bagdele.
• Et loungeområde: Her kan man sætte sig og læse
Desuden er den indre del af mødelokalet beklædt med trælameller, hvilket leder tanken hen på det
indre af en tarm. Uden for mødelokalet er der flere skulpturer bl.a. en bloddråbe, der er belyst som
et rigtigt kunstværk. Samtidig skal mødelokalet gerne være genstand for skiftende udstillinger for at
holde rummet levende og kreativt. Arkitektgruppen bad om frie hænder til at løse opgaven, hvilket de
med meget få modifikationer fik lov til.
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Bliver man kreativ af et kreativt mødelokale?
”Når rammen giver lov til at sige noget skørt eller at vi tænker ud af
boksen. Ja så gør vi det faktisk. Men det kræver selvfølgelig, at ledelsen hele tiden bakker op om, at det er
en del af en metode. Rummet er med til at visualisere den kreative tænkning over for medarbejderne.”
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
Der har været flere gode effekter ved etableringen af mødelokalet. Særligt har det givet et kreativt
frirum for at tænke nye tanker eller udtrykke skæve idéer, som er vigtigt at fremme hos særligt
udviklingsmedarbejderne. Imidlertid giver rummet ikke af sig selv kreative tanker. Her er der brug for
kreativ coaching og facilitering af møderne. Idéen er, at rummet og den kreative coaching skal skabe en
sammenhæng, der generelt understøtter en kreativ proces på møderne. Derfor er mange mellemledere uddannet i mødeledelse og coaching.
For det andet har rummet givet megen synlighed. Særligt i pressen har virksomheden fået en del omtale,
og målt i forhold til virksomhedens øvrige PR budgetter, så har udgiften til Colon været overkommelig.
Desuden har mange studerende været forbi for at studere rum”Når rammen giver lov til at sige noget skørt, eller at vi tænker ud af boksen.
met, bl.a. har der senest været en række designstuderende fra
Ja så gør vi det faktisk. Men det kræver selvfølgelig, at ledelsen hele tiden bakker
DTU. Endelig kan mødelokalet fungere som en spændende ramme
op om, at det er en del af en metode. Rummet er med til at visualisere den kreative
tænkning over for medarbejderne.”
ved mere repræsentative møder, hvor virksomheden samtidig kan
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
sætte en scene overfor eksterne samarbejdspartnere om reelt at
være en kreativ og innovativ virksomhed.
Effekterne har været så gode, at virksomheden nu er i gang med at etablere nye kreative mødelokaler.
Men denne gang bliver det på et andet budget. Colon har været meget dyrt at få lavet, da alle
møbler og skulpturer er håndlavede. Prisen har ifølge virksomheden nogenlunde svaret til prisen på
et nybygget hus.

God råd om kreative mødelokaler – og kreativitet
”Ønsket om at være kreative skal følges af ledelsesmæssig opbakning til at kunne begå fejl – og hvordan man håndterer det. Her opdeler vi vores arbejdsprocesser i en udviklingsdel og en udførelsesdel. I
udviklingsdelen tester vi mange idéer af. I udførelsesdelen skal vi helst ikke begå fejl”
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S
I Coloplast er man generelt meget positiv overfor det kreative mødelokale, da det er en god ramme
for åbne og nytænkende møder. Imidlertid er man også meget bevidste om brugen af lokalet, da
det ikke er alle typer af møder, der kan eller skal holdes under mere kreative former, fx når der skal
opbygges tillid og fortrolighed på kundemøder.

”Ønsket om at være kreative skal følges op af en ledelsesmæssig opbakning til at
kunne begå fejl – og hvordan man håndterer det. Her opdeler vi vores arbejdsprocesser i en udviklingsdel og en udførelsesdel. I udviklingsdelen tester vi mange idéer
af. I udførelsesdelen skal vi helst ikke begå fejl”.
Henrik Leisner, Udviklingschef, Coloplast A/S

Derfor er virksomheden meget bevidste om, hvordan de i
forskellige sammenhænge kan arbejde med deres kreativitet.
Den grundlæggende idé er at være kreative, og at mødelokalet
fungerer som et fysisk manifest på denne idé. Rådet til andre
virksomheder er derfor, at hvis man vil etablere kreative mødelokaler, så er det vigtigt at inddrage
medarbejderne i processen og være sikre på, at de generelt er tilfredse med virksomhedens generelle måde at fungere det. Dermed kan der komme et reelt afsæt for møderummet, så det bruges til
kreativ tænkning omkring mange af virksomhedens produkter og processer.
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LEGO – Brand Community Development
”Brandet er jo essensen af, hvad LEGO står for i forbrugernes bevidsthed. Alt det, der sker mellem forbrugerne, smitter jo af på brandet. Brandet udvikler du som forbruger et forhold til, og det er noget,
du placerer dine følelser i. Så når vi arbejder med community development, så skaber det værdi til
brandet”. Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development.
LEGO har arbejdet strategisk med community development for voksne LEGO-entusiaster siden 2003.
Denne målgruppe kalder sig selv AFOL – Adult Fans of LEGO og tæller mindst 20.000 registrerede
personer på verdensplan. Hos AFOL’ere er oplevelser omkring
LEGO produkter med til at styrke et særligt fællesskab og skabe
”Brandet er jo essensen af, hvad LEGO står for i forbrugernes bevidsthed. Alt det,
der sker mellem forbrugerne, smitter jo af på brandet. Brandet udvikler du som
tilknytning til LEGO som virksomhed. Det giver en række positive
forbruger et forhold til, og det er noget, du placerer dine følelser i. Så når vi arbejder
effekter for LEGO brandet og inputs til virksomhedens produktudmed community development, så skaber det værdi til brandet”.
vikling.
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development

Fakta
Den verdenskendte LEGO klods er blevet produceret siden 1958.
LEGO koncernen har omkring 5.000 fuldtidsansatte på verdensplan. Omsætningen var på næsten
8 mia. kr. i 2006. LEGO har tre fuldtidsmedarbejdere til at supportere udviklingen inden for Brand
Community Development for voksne LEGO fans.

At være AFOL’er
”Jo mere de connecter, jo mere inspiration og stimulering sker der mellem dem, og jo mere omtale får
vi. Det er en oplevelse at være LEGO fan. Det er meget det sociale, at søge efter, at lave og vise. Det
er virkeligt spændende at arbejde tæt sammen med fans – de kan sindssygt mange ting.”
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development

Omkring årtusindskiftet fik nogle LEGO medarbejdere øje på en forbrugertendens, som skulle vise
sig at blive startskuddet til arbejdet med brand community development i LEGO. LEGO lavede et
online diskussionsforum i forbindelse med LEGO MINDSTORMS produkterne. Her fik virksomheden
den erfaring, at forbrugerne ofte vidste meget mere om mulighederne i produkterne, end LEGO selv
var bevidste om, og at de ofte var meget engagerede i deres LEGO modeller. LEGO så den ressource,
der lå i de passionerede voksne LEGO brugere, hvilket nu bruges progressivt i LEGOs forretningsudvikling blandt andet ved at udvikle oplevelser og understøtte en fællesskabsfølelse for denne særlige
målgruppe.
Et brand community er ikke noget, en virksomhed kan skabe
ud af ingenting. Det er noget, der opstår mellem forbrugerne,
og som oftest udspringer af aktiviteter iværksat af forbrugerne
selv. En stor del af det at være AFOL’er er at dele sin interesse
for at bygge, samle eller udvikle LEGO-modeller. AFOL’ere verden
over har derfor lavet deres egne klubber, der laver events med
udgangspunkt i LEGOs produkter, og der findes mange hjemmesider dedikeret til LEGO, både i form af online-communities, men også personlige hjemmesider og
internetbutikker med for eksempel speciale i accessories til LEGO-mini-figurer.

”Jo mere de connecter, jo mere inspiration og stimulering sker der mellem dem, og jo
mere omtale får vi. Det er en oplevelse at være LEGO fan. Det er meget det sociale,
at søge efter, at lave og vise. Det er virkeligt spændende at arbejde tæt sammen
med fans – de kan sindssygt mange ting.”
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development
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LEGO FACTORY
LEGO FACTORY er et tiltag, introduceret i 2005, som er med til at
forstærke båndet mellem fans og brand (factory.lego.com). Her kan store som små bygge sin helt
egen LEGO model på nettet og efterfølgende købe klodserne til modellen og få dem tilsendt i sin
egen æske med digital byggeguide. LEGO FACTORY giver med andre ord muligheden for unikke oplevelser omkring LEGO klodserne.
I forbindelse med arbejdet med AFOL’erne har LEGO fået udviklet særlige modeller af fans fra AFOL
communitiet. Modellerne kan købes på LEGO FACTORY og ophavsmandens navn og billede er påtrykt
æsken. Tiltaget bidrager positivt til brand communitiet, da LEGO på den måde viser, at man værdsætter
sin relation til AFOL’erne højt.
LEGO beskriver de voksne passionerede fans som meget inspirerende og autentiske, og at de udviser
en ægte begejstring for LEGOs produkter. LEGO forsøger at stimulere og inspirere brand communitiet
ved blandt andet at bakke op om de arrangementer, AFOL’erne selv iværksætter. Eksempelvis afholdes
i 2008 en stort anlagt konference med navnet BrickWorld arrangeret af amerikanske AFOL’ere i Chicago.
De forskellige arrangementer, klubber og interaktionen på diverse hjemmesider giver AFOL’erne
oplevelser og et fælleskab, der styrker brand communitiet, og som, LEGO vurderer, smitter positivt af
på LEGO som virksomhed.

Brand community – et strategisk indsatsområde
LEGOs fremgangsmåde til at understøtte brand communitiet er
først og fremmest at finde ud af, hvad ”der rører sig” hos de voksne LEGO-fans og få kontakt med
dem. Erfaringen er, at det er personrelationer, som bærer udviklingen af brand communitiet. Derfor vil
LEGO gerne i kontakt med AFOL’erne og blandt andet understøtte netværksaktiviteter i mellem dem,
hvilket helt konkret betyder at sætte dem i forbindelse med hinanden for eksempel pr. e-mail.
De tre medarbejdere i LEGO Community Development har en mindre pulje af projektmidler, men ellers
primært budget til rejser, hvor de laver opsøgende arbejde, besøger fanklubber, events m.m. LEGO
Community Development har mulighed for at støtte AFOL’ernes events og konferencer med LEGOklodser eller merchandise. Der bliver meget sjældent uddelt reelle penge.
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LEGO AFOL Magazine
LEGO Community Development støtter op om et pilotprojekt med
base i USA, hvor en LEGO fan er begyndt at udgive et magasin målrettet til AFOL’ere. Oplaget er på
cirka 8.000 og udgives fire gange om året (www.brickjournal.com). Håbet er, at magasinet vil blive
udgivet i Europa i 2009. Initiativet understøtter en ambition hos LEGO Community Development om
at skabe større synlighed af og synergier i AFOL communitiet.
LEGO Community Development ønsker at fremme synligheden mellem AFOL’erne og arbejder på at
udvikle en portal, som samler information om alle de ting, der sker i de forskellige klubber og på de
forskellige personlige hjemmesider, der er dedikerede til LEGO. LEGO er dog helt bevidst om, at indholdet
på sådan en portal skal bæres af målgruppen selv, og at LEGO blot skal skabe en platform for, at der
kan skabes en større synlighed omkring, hvad der sker af aktiviteter i mellem de voksne LEGO fans.
LEGO Community Development har herudover iværksat forskellige initiativer, som hver især er tiltænkt
en rolle i at udvikle brand communitiet ved at bidrage til unikke oplevelser med LEGO. Initiativerne går
meget på at understøtte emotionelle koblinger til LEGO produkter og LEGO brandet.

LEGO AMBASSADOR
LEGO har udviklet et program, der har kørt siden 2004, og hvor
fanklubberne kan nominere fans til at blive LEGO AMBASSADOR for et år ad gangen. I 2008 blev der
udvalgt i alt 40 ambassadører fra 22 lande over hele verden.
Ambassadørernes opgave er at holde øje med, hvad der sker rundt omkring med relation til LEGO
brandet og LEGO produkter. LEGO har udviklet et online forum, LEGO Project Rooms, som ambassadørerne har adgang til, og hvor de kommunikerer indbyrdes og med LEGO medarbejdere. Ambassdørerne er en stor hjælp og udgør bl.a. et kvalitetssikringsredskab for virksomheden, da ambassadørerne påpeger, hvis de finder fejl og mangler ved et LEGO produkt eller støder på ulovlige kopivarer. De
laver også reviews på nye produkter til brand communitiet.
Som tak for hjælpen får ambassadørerne t-shirts, LEGO æsker og lignende, men vigtigst af alt får de
æren af at være udnævnt til at være en særlig dedikeret og respekteret LEGO fan.
Værdien for AFOL’erne består i, at dette program skaber en form for fascination i communitiet. De
kan godt lide det, at man som bruger kan komme til at arbejde sammen med LEGO. Det er ganske enkelt
en unik oplevelse og mulighed. På den måde opstår der ifølge Tormod Askildsen en dyb fascination
mellem brandet og brugerne, som er til stor gevinst for brandet og virksomhedens image.
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Hvad får LEGO ud af det?
LEGO har erfaret forskellige effekter af at have et brand community:
• Input til værdier og identitet: LEGO har oplevet en del kriser inden for de seneste 10 år. Særlig slemt
var det i år 2003, hvor virksomheden oplevede et fald på 30% i sin omsætning fra det ene år til det
andet. Ifølge Tormod Askildsen var en af årsagerne, at LEGO havde vokset kraftigt i mange år og ekspanderet ved at bygge tre LEGOLAND parker, lave tøj, software m.m. Virksomheden begyndte på et
tidspunkt at få tilbagemeldinger om, at ”det her er jo ikke LEGO”. Det signalerede, at der var forvirring
hos forbrugerne om, hvad LEGO var og stod for, og brandet led overlast.
”Vi måtte finde ind til vores kerne, vores ”heritage”. I mellem vores voksne LEGO-fans var der faktisk
en meget sund opfattelse af, hvad LEGO er. Blandt andet via vores community fik Jørgen Vig [adm.
direktør for LEGO] selv en klarere fornemmelse af det.”
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development
Den tætte relation til LEGOs brand community har på den måde være med til at give input af strategisk
betydning for LEGOs udvikling på et kritisk tidspunkt i virksomhedens historie.
• Stor brandingeffekt: Tormod Askildsen vurderer, at alle aktiviteterne i brand communitiet giver en
interaktiv dialog omkring LEGO brandet, som skaber værdi for virksomheden generelt. LEGO Community Development har registreret 120 events på verdensplan i 2008 arrangeret af LEGO fans, hvilket
giver en stor eksponering af LEGO brandet for meget få midler hos virksomheden, fordi AFOL’erne
selv klarer alt omkring eventen. Desuden er der mere end 100.000 videoer på YouTube og 250.000
billeder på Flickr, som er tagget ”LEGO” samt tusinder af personlige websider og brugergrupper på
Internettet.
Der er i det hele taget meget energi og entusiasme hos AFOL’erne. De udveksler informationer og anbefalinger og er gode ambassadører for LEGO
brandet, som på den måde plejes. Det bidrager til et forbedret image.
LEGO måler blandt andet værdien af sit brand i Net Promoters Score, hvor
forbrugerne, for eksempel ved kontakt til kundeserviceafdelingerne, bliver
spurgt, hvor villige de er til at anbefale LEGO produkter. Herudfra udregnes
en score af brandets værdi, som helst hele tiden skal blive større og større, for en god omtale giver
et godt image, og et godt image giver i en eller anden form et positivt afkast på bundlinien. LEGO
opererer i den forbindelse med forskellige bundlinier – både i forhold til kunder, medarbejdere, stakeholders og selvfølgelig en bundlinie med reelle nøgletal. LEGO er fuldt ud bevidst om, at de forskellige
bundlinier hver især er vigtige for virksomhedens sundhed.

”Vi måtte finde ind til vores kerne, vores ”heritage”.
I mellem vores voksne LEGO-fans var der faktisk en meget sund opfattelse af, hvad
LEGO er. Blandt andet via vores community fik Jørgen Vig [adm. direktør for LEGO]
selv en klarere fornemmelse af det.”
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development

Kvalitetssikring og produktudvikling
AFOL’ernes fantasifulde modeller og produktløsninger kan
betegnes som en form for ”grundforskning”, som LEGO er bevidst om, virksomheden ikke kan opnå
på samme måde i sine egne produktudviklingsafdelinger. Brand communiet er derfor en kilde til
inspiration, som også kan bruges i forhold til brugerdreven innovation, hvilket AFOL-modellerne på
LEGO FACTORY er et udtryk for. Hertil får LEGO generelt mange input fra AFOL’erne, der er med til at
kvalitetssikre. Tormod Asklidsen fortæller, at AFOL’ere kommer med en del kritik, fordi de er så passionerede og ægte i deres forhold til LEGO. LEGO får på den måde vigtig viden og indsigt, som hele
tiden er med til at udvikle og sørge for, at LEGO præsterer bedst muligt.
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Gode råd til andre virksomheder
”Man skal vide, at hvis man begynder at arbejde med sine forbrugere, kan man ikke bakke ud, for så føler de sig ført bag lyset. Man skal være bevidst om at skabe
win-win situationer. Det er starten på en rejse, man må finde ud af, hvad der virker for en. Man skal
ikke være for ambitiøs i starten.” Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development

Tormod Askildsen påpeger, at grundstenen i arbejdet med community development er at finde frem
til, om virksomheden har nogle særlige kunder, der for eksempel blogger om virksomheden på nettet.
Her kan virksomheden erfare, om der er nogen, der har skrevet noget om virksomheden, har anbefalet den, eller kritiseret den. Det kan bruges i forhold til at skabe
”Man skal vide, at hvis man begynder at arbejde med sine forbrugere, kan man ikke
relationer til kunderne for eksempel med netværksaktiviteter,
bakke ud, for så føler de sig ført bag lyset. Man skal være bevidst om at skabe win-win
events og oplevelser, som i den sidste ende kan skabe værdi for
situationer. Det er starten på en rejse, man må finde ud af, hvad der virker for en. Man
virksomheden, både i forhold til adgang til viden om forbrugerbeskal ikke være for ambitiøs i starten.”
Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development
hov, brandingeffekter, produktinnovation og kvalitetssikring.
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Jydsk Barberblade-Fabrik A/S – Oplevelsesdesign til vinduesskrabere
”Designbureauet styrede processen, det synes jeg, som
repræsentant for en lille virksomhed, er guld værd. Som direktør har man jo 117 andre ting også.”,
Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, Jydsk Barberblade-Fabrik.
Jydsk Barberblade-Fabrik A/S, også kaldet JBF, har taget skridtet ind i oplevelsesøkonomien ved at
udvikle oplevelsesdimensionen i deres kerneprodukt, vinduesskrabere til professionelle vinduespudsere. JBF indgik et samarbejde med et designbureau om udvikling af produktdesign og en ny
visuel identitet for virksomheden. Målet var at opnå en konkurrencefordel ved at profilere sig på den
funktionelle oplevelse af kerneproduktet og generelt styrke
”Designbureauet styrede processen, det synes jeg, som repræsentant for en lille
virksomhed, er guld værd. Som direktør har man jo 117 andre ting også.”
virksomhedens brand. Resultatet af processen har været et
Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, Jydsk Barberblade-Fabrik A/S
forbedret virksomhedsregnskab og en designpris i USA, som er
virksomhedens vigtigste marked.

Fakta
JBF blev etableret omkring 1930 og ligger i Aalborg. JBF er en
produktionsvirksomhed, der fremstiller værktøj og metalklinger og derfor hører til jern- og metalbranchen. Virksomheden har 14 medarbejdere og har som følge af et nyligt generationsskifte to
direktører, en salgs- og administrationsdirektør og en logistik- og produktionsdirektør, som sammen
med en bogholder og en administrativ medarbejder udgør administrationen. JBF opnåede i 2006/07
et resultat før skat på 4,8 mio. kr. mod 3,8 mio. kr. året før.

Slutbrugeren måtte i centrum
JBF sælger igennem et netværk af distributører. JBF har derfor
ikke direkte kontakt til deres slutbrugere, de professionelle vinduespudsere. Det betyder, at vigtige
produkttilbagemeldinger fra brugerne har svært ved at nå JBF. Dog oplevede JBF for et par år siden
stigende forespørgsler fra slutbrugere på bedre ergonomi på deres vinduesskrabere. Samtidig opdagede
JBF, at deres største kunde på det amerikanske marked overvejede selv at producere deres skrabere.
JBF besluttede sig på den baggrund at få udviklet en moderne arvtager til deres bedst sælgende
vinduesskraber Triumph MK 2. Margit Sigaard researchede sig frem via nettet til industrielle designvirksomheder og fik anbefalet et århusiansk designbureau, 3part, som hun havde et indledende,
uforpligtende møde med for at se ’om kemien passede’, inden samarbejdet blev etableret. Udviklingsprocessen omkring den nye Triumph MK 3, som kom i to varianter, tog omkring trekvart år, hvor JBF
og 3part løbende havde statusmøder.
Den første fase af udviklingsprocessen blev brugt på at få fastsat roller, formål og budget. Dernæst
udviklede 3part skitser til nyt design for vinduesskraberen ud fra en analyse af virksomhedens kunder,
marked, profil m.m. I løbet af processen lavede designbureauet en brugermanual med observationer
og videooptagelser af, hvordan målgruppen anvendte og oplevede vinduesskraberen samt forslag til
forbedringer, der kom frem under en brugertest. Til sidst lavede designbureauet det endelige design
med blik for farver, logoets skrifttype og ergonomi. Vinduesskraberen kom på markedet i vinteren 2006.

118 /Jydsk Barberblade Fabrik A/S

Case
Jydsk Barberblade-Fabrik A/S
Oplevelsesdesign til vinduesskrabere

”Jeg har brugt mange timer på at kommentere. Du skal finde ud af, hvad du selv ønsker, og stille krav
til designvirksomheden, fx at modellen ikke må have konkurrentens farve. Du må selv på banen og
tænke, hvad der kan gøre dit produkt unikt.” Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, JBF.
”Jeg har brugt mange timer på at kommentere. Du skal finde ud af, hvad du selv
ønsker, og stille krav til designvirksomheden, fx at modellen ikke må have konkurrentens farve. Du må selv på banen og tænke, hvad der kan gøre dit produkt unikt.”
Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, JBF

Margit Sigaard har brugt mange ressourcer på udviklingsarbejdet,
men vurderer, at JBF har lært meget af designprocessen og er blevet
styrket til fremtidens konkurrence. Hun fremhæver nogle gode råd til
andre, der vil starte op på produktdesign:

• Det virker umiddelbart svært for designere at udstikke økonomiske rammer for projektet og holde dem
• Det er vigtig ikke at bagatellisere kundens ønsker. Det kan forårsage irritation og frustration
Designeren skal hele tiden arbejde mod målet om at holde kunden i fokus
• Hav en formaliseret og disciplineret mødekultur, med mødereferater og notater. Det gør processen
mest effektiv
• Virksomheden skal huske at købe alle rettigheder til alt udarbejdet materiale. Det kan være givtigt i
den videre forretningsudvikling
Samtidigt fremhæver Margit Sigaard de positive oplevelser, hun har oplevet ved at samarbejde med
kreative kompetencer udefra:
• Virksomheden blev trukket op i et helikopterperspektiv. Det er meget lærerigt, for selv om man tror,
man ved alt om sine produkter, så får man adgang til megen viden om sine brugeres behov og ønske.
• Processen forløb efter strukturerede faser, hvilket er godt for ’at holde den røde tråd’.
Det er vigtigt for små- og mellemstore virksomheder, hvor virksomhedslederne typisk har mange 		
bolde i luften på en gang
• Samarbejdet har tvungent JBF til at gennemtænke sin visuelle identitet. 3part har udover et nyt 		
produktdesign udviklet JBFs første hjemmeside. Det har givet resultater i form af øget synlighed
og et stærkere brand

Effekter
”Det er ikke altid det økonomiske, det handler om i første omgang.
Faktisk har vi vundet en pris. Det synes jeg er rigtig flot. Det er kommet på vores brevpapir. Og så er vi
også blevet nomineret til German Design Award 2009. Priserne er jo noget, man kan gøre brug af som
salgsparameter og noget, vi kan markedsføre os på. Plus så giver det noget omtale af virksomheden. Det
er jo gratis reklame.” Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, JBF.

Margit Sigaard understreger, at hun anbefaler andre virksomheder at indlede et samarbejde med en
designvirksomhed. JBF har siden lanceringen oplevet både et mersalg og tilgang af nye kunder. Selv om
investeringen i nye produktionsværktøjer som følge af de nye modeller har været forbundet med store
omkostninger, så er virksomhedsregnskabet opadgående. Herudover er virksomheden stolt af at have
vundet ”The 2007 GOOD DESIGN™ Award fra The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and
Design” og i sommeren 2008 at være blevet nomineret til en tyske designpris.
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Petersen Tegl - Teglværk med 360 graders oplevelsesøkonomi
”Det er ikke altid det økonomiske, det handler om i første omgang.
Faktisk har vi vundet en pris. Det synes jeg er rigtig flot. Det er kommet på vores brevpapir. Og så er vi
også blevet nomineret til German Design Award 2009. Priserne er jo noget, man kan gøre brug af som
salgsparameter og noget, vi kan markedsføre os på. Plus så giver det noget omtale af virksomheden.
Det er jo gratis reklame.” Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, JBF.

Petersen Tegl er eksemplet på en familieejet virksomhed i et gammel produktionserhverv, som
har fundet nye vækstmuligheder ved at bevæge sig op i markedet for unikke højkvalitetsprodukter. Strategien er innovative produktionsmetoder koblet med
markedsføring og kundehåndtering, som matcher kundens
”Når vi kan tage Europas højeste priser og alligevel er i kraftig vækst, så skyldes det
ikke alene, at det er et unikt kvalitetsprodukt; Der skal også være en service, som
forventning om det eksklusive. Centrale ingredienser i opskriften
er ud over det sædvanlige og en salgsorganisation, som er dedikeret til produktet.
er håndstrøgne tegl og afslappede sejlture på træskibet ”Emma”.
Oplevelsen af kvalitet skal opleves hele vejen rundt”.
Petersen Tegl søger at skabe en særlig ramme og atmosfære
Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl
om deres kunder. Petersen Tegl er således et godt eksempel på,
at oplevelser spiller en stor rolle for B2B-kunder. Resultaterne er indiskutable: Højere priser, større
afsætning og en loyal kundeskare, som gerne efterspørger endnu en tur på ”Emma”.

Fakta
Petersen Tegl ligger ved Egernsund i Sønderjylland. Virksomheden
er et blandt kun 20-25 tilbageværende teglværker i Danmark. Fabrikken blev grundlagt i 1791 og
drives nu i 7., 8. og 9. generation af Petersen-familien. I de seneste par år er Petersen Tegl vokset 1520 pct. om året og omsætter nu for cirka 135 mio. kr. om året. Petersen Tegl leverer til både private
huse og til markante historiske byggerier. Det ny skuespilhus i København er blandt de mest kendte
byggerier, som Petersen Tegl har udviklet mursten til.

Visionen om høj kvalitet skal gennemsyre organisationen
Teglstenserhvervet er præget af masseproduktion og stræben
efter lave omkostninger og priser. Under den nuværende teglværksejer Christian A. Petersen er
Petersen Tegl imidlertid gået den modsatte vej og fokuserer på nicheproduktion med lavere volumen,
høj kvalitet og højere priser. Ikke desto mindre har dette vist sig som opskriften på succes: Traditionelt er det en hjemmemarkedsorienteret industri, men Petersen Tegl eksporterer også til andre lande
i Nordeuropa og forventer i de kommende år at ekspandere kraftigt på det globale marked.
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Virksomhedens kunder kræver det unikke. Bygherrer og arkitekter er konstant på udkig efter det nye
og anderledes, som kan være med til at differentiere deres byggerier. På den måde kan bygherrer –
hvad enten det er Mærsk McKinney-Møller eller en privat grundejer, som skal bygge nyt hus – få det
specielle udtryk, som er med til at skabe en oplevelse for dem. Ligeledes kan arkitekter med unikke
tegl være med til at opbygge historien om deres byggeri til en vindende løsning.
Visionen for Petersen Tegl er, at fremstille og sælge teglprodukter af højest tænkelige kvalitet, og
som er så specielle, at de kan bidrage til en højnelse af kvaliteten i byggeriet. Det er en usædvanlig
vision i en branche, hvor konkurrencekraft typisk afhænger af at kunne producere til lavest mulige
pris. Valget af denne vision skyldes nok i mindre grad en økonomisk, strategisk beslutning, end det
skyldes den nuværende ejer Christian A. Petersens personlige drive og engagement.
”Vi er 100 ansatte. Vi plejer at sige, at vi er 100 mand i udviklingsafdelingen. Det nytter ikke, at vi
har et unikt produkt til en høj pris, hvis kunderne møder en sælger, som ikke matcher produktet.
Kunderne skal opleve sælgere, der er ekstremt engagerede og kyndige. Hvis ikke sælgerne er eksponenter for produktets kvalitet, så vil kunderne ikke få den samme tillid og oplevelse, som de bør have
for at retfærdiggøre prisen.”
Jørn Enderlein, direktør, Petersen Tegl.
Petersen Tegl anvender, som de eneste teglproducenter kul i brændingen af teglet, hvilket er relativt
dyrt og besværligt, men giver helt specielle muligheder. Derudover udvikler og fremstiller Petersen
Tegl selv sine maskiner, hvilket gør det muligt at lave helt specielle løsninger, og man undgår, at
konkurrenter kan kopiere produktionsteknologien.

Sejlture på fjorden sælger tegl
I teglværksindustrien anvendes der normalt op til 25% af omsætningen til markedsføring, primært gennem annoncering. Petersen Tegl anvender også op til 25% på
salg- og markedsføring, men peng-ene anvendes meget anderledes nemlig ved opsøgende og direkte
dialog med potentielle kunder.
Potentielle kunder – primært arkitekter og bygherrer i Nordeuropa - inviteres til at besøge Petersen
Tegl med alt betalt – fly, overnatning, bespisning osv. De flyves ind i grupper med alt fra 2 til 12 personer
og får en omfattende indføring i virksomhedens produktion og kompetencer.
Petersen Tegl arbejder på at skabe emotionelle koblinger til sine kunder. Når potentielle kunder er på
besøg, spilles der bevidst på virksomhedens unikke produktionsmetoder, på den lange historie og den
naturskønne beliggenhed ned til vandet ved Egernsund. Som en del af strategien bruger virksomheden
et træskib – ”Emma” - som er fortøjet i fjorden ud for fabrikken. Skibet er sat i fremragende stand og
styres af fuldtidsskipperen Lasse, som tidligere arbejdede i værkstedet på fabrikken.
”Vi er 100 ansatte. Vi plejer at sige, at vi er 100 mand i udviklingsafdelingen. Det nytter ikke, at vi har et unikt produkt til en høj pris, hvis kunderne møder en sælger, som
ikke matcher produktet. Kunderne skal opleve sælgere, der er ekstremt engagerede og
kyndige. Hvis ikke sælgerne er eksponenter for produktets kvalitet, så vil kunderne
ikke få den samme tillid og oplevelse, som de bør have for at retfærdiggøre prisen.”
Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl
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Alle besøgende får en tur på Emma med mad og drikke. Alene i 2007 blev der serveret 1.000 kuverter
på skibet. Typisk vil deltagerne være 6-8 personer fra en tegnestue i eksempelvis Holland sammen
med 1-2 af Petersen Tegls sælgere fra samme land. Turen kan gå rundt i fjorden eller måske afslutte
ved deltagernes hotel ved havnen i Sønderborg.
”Det sker, at vi har egentlige arbejdsmøder på Emma, hvilket er fint, fordi der kan være en speciel
og intim atmosfære. Men for det meste går vi ombord på Emma, når vi er færdige med det formelle
program. Emma er et frikvarter. Folk kommer ud i en anden sammenhæng, end de er vant til.
Jørn Enderlein, direktør, Petersen Tegl
”Det sker, at vi har egentlige arbejdsmøder på Emma, hvilket er fint, fordi der kan
være en speciel og intim atmosfære. Men for det meste går vi ombord på Emma, når
vi er færdige med det formelle program. Emma er et frikvarter. Folk kommer ud i en
anden sammenhæng, end de er vant til.“
Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl

”En forretningsmiddag på restaurant kender man. Det her er
anderledes og overraskende. Det formelle fjernes. Folk smider
facaden. Sælgerne siger, at de på én sejltur kommer et år
fremad i deres relation til kunderne”
Lasse, Skipper på ”Emma”

Emma er en oplevelse, der umiddelbart intet har at gøre med et teglværk. Alligevel er virksomheden
ikke i tvivl om, at Emma er en effektiv del af virksomhedens markedsføring. Det mærkes konkret ved,
at kunderne nærmest agerer sælgere for Petersen Tegl. Det mærkes også ved, at de jævnligt får
henvendelser fra kunder, der spørger: ”Skal vi ikke snart ud på Emma igen?”

Udfordringer
Som det fremgår ovenfor har Petersen Tegl haft positive erfaringer
med Emma. Men virksomheden oplever også udfordringer. Ikke alle medarbejdere oplever forandringerne
og de spændende tiltag direkte – eksempelvis er det ikke muligt at give alle medarbejdere en oplevelse
på ”Emma”. Derfor har det været en udfordring for ledelsen at skabe sammenhold og opbakning i hele
organisationen. Ledelsen er på den baggrund meget synlig og tilgængelig i det daglige på fabrikken, og medarbejderne hilser på kunderne, når der er besøg fra
”En forretningsmiddag på restaurant kender man. Det her er anderledes og
udlandet, for at medarbejderne også skal vide, at de er vigtige i
overraskende. Det formelle fjernes. Folk smider facaden. Sælgerne siger, at de på én
sejltur kommer et år fremad i deres relation til kunderne”
salgsindsatsen, så kunderne får et godt indtryk af virksomheden.
Lasse, Skipper på ”Emma”
Og når der er lejlighed til det, arrangeres der teambuilding for
mindre grupper på ”Emma”.
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Quilts of Denmark – Billeder af en virksomheds identitet
”Vi havde svært ved at genfinde den begejstring vi følte for vores
produkter ude i butikkerne, hvor de bliver solgt. Derfor var der brug for at skabe en identitet for
virksomheden. Og det kunne kunstneren hjælpe os med” Hans Erik Schmidt, Direktør,
Quilts of Denmark.
Virksomheden havde i efteråret 2004 et samarbejde med billedkunstneren Karsten Auerbach i
forbindelse med en Innovations Alliance under NyX. Samarbejdet skabte grundlaget for en visuel
identitet for virksomheden bl.a. i form af et billede-, ord- og farveunivers for virksomheden og ledte frem til en række nytænkende
”Vi havde svært ved at genfinde den begejstring vi følte for vores produkter ude
salgsaktiviteter for virksomheden. Én af de væsentligste effekter
i butikkerne, hvor de bliver solgt. Derfor var der brug for at skabe en identitet for
virksomheden. Og det kunne kunstneren hjælpe os med”.
for virksomheden har været, at samarbejdet med billedkunstneren
Hans Henrik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark
skabte en identitet for virksomheden, mens den var i et kraftigt
vækstforløb.

Fakta
Virksomheden ligger i Vamdrup tæt ved Lunderskov. Virksomheden
producerer og sælger dyner og puder mv. og har siden sin etablering i 2000 været igennem et hastigt
vækstforløb, så der i dag er over 95 ansatte på fabrikken i Vamdrup. Centralt for virksomheden er
udviklingen af teknologien TempraKON, der gør det muligt at temperaturregulere dyner og puder, så
materialet holder en konstant temperatur. Quilts of Denmark har vundet en pris fra American Space
Foundation for udviklingen af dette produkt som det første europæiske firma nogensinde. I det hele
taget har virksomheden høstet mange priser bl.a. Børsens gazellepris og vinder af Mandag Morgens
Innovationsdag.
”Vi bygger på et højteknologisk grundlag. Derfor har vi brug for at komme i kontakt med virksomhedens mere bløde sider – vores virksomhedssjæl. Det gav samarbejdet med billedkunstneren
os” Hans Erik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark.

Kontakt med virksomhedens bløde sider
Kombinationen af virksomhedens fokus på teknisk viden bl.a. i
form af produktet TempraKON og virksomhedens meget høje vækstrater, gjorde, at virksomhedens
ledelse var meget positiv overfor et samarbejde, der kunne få virksomheden mere i kontakt med sit
image, identitet og de mere bløde værdier. Derfor var samarbejdet med billedkunstneren, som en god
anledning til at arbejde med udviklingen af den del af virksomheden.
Karakteristisk for virksomheden er dens meget høje innovationsgrad og dens vilje til at gå nye veje,
hvilket lederne af virksomheden understreger som en væsentlig værdi for virksomheden.
”Vi bygger på et højteknologisk grundlag. Derfor har vi brug for at komme i kontakt
med virksomhedens mere bløde sider – vores virksomhedssjæl. Det gav samarbejdet
med billedkunstneren os”. Hans Henrik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark
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Et samarbejde i forskellige faser
”Samarbejdet med kunstneren forløb utrolig godt. Han havde en
god forståelse for de regler, der er i erhvervslivet. Og han var god til at få medarbejderne med i den
kreative proces” Hans Erik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark.

Kunstnerens metode til at arbejde med virksom-hedens identitet bestod af en række faser, der
startede i de butikker, hvor virksomhedens produkter blev solgt. Og indtrykket fra butikkerne var ikke
opløftende: Virksomhedens visuelle udtryk fremstod rodet, og deres meget innovative produkter
adskilte sig ikke fra konkurrenternes mere traditionelle lavteknologiske produkter. Samarbejdet med
billedkunstneren bestod af flere elementer: Ophængning af billeder, så medarbejderne begyndte at
sætte ord på identiteten. En maleworkshop, hvor
”Samarbejdet med kunstneren forløb utrolig godt. Han havde en god forståelse for de regler, der er i
medarbejderne skulle male deres opfattelse af
erhvervslivet. Og han var god til at få medarbejderne med i den kreative proces”
virksomheden. Og udarbejdelsen af en billede- og
direktør Hans Erik Schmidt, Quilts of Denmark.
ordcollage for at finde bestemte ord og værdier, der
beskrev virksomhedens identitet.

Sådan gjorde billedkunstneren
• Første fase - i butikken: Billedkunstneren opsøgte de dynebutikker, hvor virksomheden sælger
sine produkter. Det gav ham et indblik i, hvordan virksomheden så på sine egne produkter og hvilke
værdier og holdninger, de signalerede. Formålet med butiksbesøgene var at finde frem til de rette
spørgsmål at stille til virksomheden
• Anden fase – ophængning af malerier i virksomheden: Billedkunstneren hængte 30-40 malerier op
overalt i virksomheden. Medarbejderne skulle inden for to uger vælge det billede de synes bedst formidlede virksomhedens identitet. Idéen var at få medarbejderne til at tænke over virksomhedens
identitet og spore dem ind på det sprog, der var i det enkelte billede
• Tredje fase - maleworkshop: Her skulle alle medarbejdere male deres opfattelse af virksomheden
bl.a. skulle de vælge en farve for virksomheden. Bagefter skulle medarbejderne fortælle om, hvorfor
de havde valgt en bestemt farve og hvilke associationer de knyttede til det bestemte farvevalg
• Fjerde fase – identiteten får ord: Billedkunstneren bad virksomheden om at indsamle alt, hvad de
havde af brochurer og foldere fra deres konkurrenter for at afdække, hvordan konkurrenterne visuelt
solgte deres produkter. Disse billeder blev ordnet efter nogle af de ord, som medarbejderne havde
valgt på maleworkshoppen fx om komfort, sundhed og innovation. Ud fra de tre tavler stemte medarbejderne om tre begreber, der skulle karakterisere virksomheden. Det blev til ordene innovation,
god søvn og morgenfrisk
Undervejs i samarbejdet arbejdede kunstneren også i virksomheden. Han malede i produktionshallen,
så de ansatte i produktionen blev mere aktive og begyndte at formulere sig i forhold til virksomhedens identitet og værdier.
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Effekter af samarbejdet
”Samarbejdet påvirkede alle medarbejdere – fra produktionen til
sælgerne, som alle har fået en større klarhed over, hvad Quilts of Denmark betyder for dem. Og vi
har fået større indsigt i, hvordan vi bedst kan kommunikere virksomhedens identitet til kunderne”
Hans Erik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark.
”Samarbejdet påvirkede alle medarbejdere – fra produktionen til sælgerne, som alle har fået en
større klarhed over, hvad Quilts of Denmark betyder for dem. Og vi har fået større indsigt i, hvordan vi
bedst kan kommunikere virksomhedens identitet til kunderne”
Hans Erik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark.

Virksomheden fandt gennem samarbejdet frem til en
identitet snarere end et påklistret image, fordi kunstneren valgte en meget involverende arbejdsmetode.
For virksomheden er identiteten konkretiseret i
bestemte ord, farver og billeder.

Desuden resulterede samarbejdet i en nytænkende salgsaktivitet, hvor Quilts of Denmark og billedkunstneren sammen arrangerede en udstilling i Magasin du Nord i København. Idéen til udstillingen
udsprang af de forskellige workshops med medarbejderne, hvor nogle medarbejdere havde idéer
om flyvende dyner. Denne idé blev brugt i udstillingen, og der blev malet forskellige sovestillinger på
dynerne i de farver, som medarbejderne havde fundet på deres workshops.

Vejen til et godt samarbejde
Årsagen til at samarbejdet med kunstneren blev en succes
bygger på flere elementer:
• Ledernes erkendelse af, at virksomheden havde brug for at få udviklet sin identitet og
efterfølgende åbenhed overfor samarbejdet
• Virksomhedens høje innovationsgrad
• Medarbejdere der var med på et samarbejde med en kunstner
• Og billedkunstnerens gode forståelse for hvordan en virksomhed fungerer og tænker
I forhold til de øvrige InnovationsAlliancer belønnede NyX dette samarbejde som det mest erhvervsfremmende samarbejde, fordi det imødekom de udfordringer og opgaver, som virksomheden havde
formuleret ved projektets start.
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Fremtiden
Samarbejdet med Karsten Auerbach har været en meget positiv
oplevelse for virksomheden, og virksomheden trækker fortsat på kunstnere til at få nye idéer og
inspiration. Imidlertid har virksomheden ikke tanker om at lave et større samarbejde med en kunstner,
da det er svært at få tid til i en travl hverdag.

Gode råd
Det er vigtigt for at skabe succes i kreative alliancer, at kunstneren har en forståelse for, hvad en virksomhed er for en størrelse og hvilke rationaler, der styrer
en virksomhed.
Samtidig er der behov for, at særligt de små og mellemstore virksomheder får hjælp til at komme
i kontakt med relevante kreative og kunstneriske kompetencer, da de hverken har tiden eller ikke
nødvendigvis har den fornødne indsigt i, hvad de kan få ud af et samarbejde med en kreativ eller
kunstnerisk person.
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Rahbekfisk
– Alliance med miljøorganisationer understøtter storytelling
”Det er vigtigt at være et brand. Hvad enten man er Louis Vuitton, Urtekram eller producent af
convenience-food, er det den samlede oplevelse, som gør, at folk har en intuitiv tillid til dit brand,
som kan differentiere og give en solid position i markedet. Produktet skal naturligvis holde en høj
kvalitet, men det skal hænge sammen hele vejen rundt. Det skal understøttes af den gode historie,
og virkeligheden bag skal hænge sammen”. Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør, Rahbekfisk
Rahbekfisk er et eksempel på en traditionel produktionsvirksomhed i fødevareindustrien, som, motiveret af forbrugertendenser, har satset på et udviklingsprojekt i samarbejde med den berømte danske
gastronom Claus Meyer. Ambitionen er at skabe et premium-brand med høj kvalitet både i forhold til
råvarer, forarbejdning, miljøhensyn, design og storytelling. Målet er,
”Det er vigtigt at være et brand. Hvad enten man er Louis Vuitton, Urtekram eller
producent af convenience-food, er det den samlede oplevelse, som gør, at folk har
at virksomheden og dens produkter på alle områder fremstår som
en intuitiv tillid til dit brand, som kan differentiere og give en solid position i markeen oplevelse både for kunderne (supermarkedskæderne) og for
det. Produktet skal naturligvis holde en høj kvalitet, men det skal hænge sammen
slutbrugerne.
hele vejen rundt. Det skal understøttes af den gode historie, og virkeligheden bag
skal hænge sammen”. Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør, Rahbekfisk

Fakta
Rahbekfisk er blandt Europas førende producenter af frosne
convenience produkter (færdigretter) – fortrinsvis baseret på fisk. Rahbekfisk A/S blev etableret på
havnen i Fredericia i 1955 af Poul Rahbek Hansen og har i dag 300 medarbejdere fordelt på fabrikkerne i Fredericia og Hirtshals. I Fredericia ligger kompetencen i forædling. Her produceres færdigretter som eksempelvis indbagte og fyldte fiskeprodukter.

Samarbejde med topgastronomer og designere skaber produktet
Fiskeribranchen er som helhed en relativt traditionel og reaktiv
industri, men generelle forbrugertendenser med fokus på smag, sundhed og convenience er også
gradvist på vej ind fiskeribranchen. Fødevarer er blevet trendy. Der er hele sektioner i aviserne om
fødevarer. Og mange forbrugere er enige: Det er spændende både at købe og spise, men også at
tale om fødevarer. Det gør det muligt at udvikle nye produkter og skabe et premium-marked med høj
kvalitet og pris.
Rahbekfisks primære målgruppe er detailhandlen, fordi detailhandelskæderne har en nøgleposition:
Uden accept og opbakning hos detailhandelen kommer produkterne ikke frem til kunden. En del af
Rahbekfisk’s produkter laves som ’private labels’, altså under supermarkedskædernes egne brands.
Derfor sigter Rahbekfisk mod at overbevise detailhandelen om, at virksomheden er i stand til at skabe
oplevelsesbaserede produkter. Det er baggrunden for, at virksomheden indledte et samarbejde med
Meyers med ønsket om at skabe et premium–produkt, som skulle være unikt og harmonere med
”Det Nordiske Manifest”, som Meyers og restauranten NOMA er eksponent for, og hvor fokus er på
nordiske råvarer og traditioner.

130 /Rahbek Fisk

Case
Rahbekfisk
– Alliance med miljøorganisationer
understøtter storytelling

Udviklingsarbejdet blev gennemført som et ligeligt samarbejde mellem Claus Meyers konsulenter i
”Meyers” og Rahbekfisks egen udviklingsafdeling og resulterede i en ny produktserie under navnet
Nordish. Designfirmaet Envision gav serien et grafisk udtryk og eksklusiv indpakning, som siden har
vundet en designpris på Seafood-messen i Bruxelles. Nicolai Hansen vurderer, at det har givet en
brandingeffekt, som smitter positivt af på virksomhedens omdømme.
”Mange virksomheder køber sig til kreativitet gennem et reklamebureau, men det skal
hænge sammen hele vejen rundt.” Nicolai Hansen, Salgs- og marketingsdirektør, Rahbekfisk
Rahbekfisk betragter samarbejdet med topgastronomer og designere som en del af den samlede storytelling, som skal understøtte virksomhedens brand og kompetencer som samarbejdspartner. Virksomheden samarbejder endvidere med WWF – Verdensnaturfonden om at promovere
bæredygtigt fiskeri, et samarbejde som ligeledes skal understøtte kundernes oplevelse af, at Rahbekfisk er en troværdig og professionel samarbejdspartner.
Det er endnu for tidligt at vurdere effekterne af samarbejdet omkring Nordish, og Rahbekfisk mener,
at det med denne type oplevelsesbaserede aktiviteter altid vil være vanskeligt at foretage en
direkte cost-benefit-analyse. Det vigtigste har været at sende et signal til virksomhedens kunder,
altså at understøtte brandet. Men aktuelt ser virksomheden lyst
”Mange virksomheder køber sig til kreativitet gennem et reklamebureau,
på effekterne i form af nye kunder. Indadtil har samarbejdet med
men det skal hænge sammen hele vejen rundt.”
Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør, Rahbekfisk
Meyers og det at virksomheden pludselig vinder en designpris givet
medarbejderne en oplevelse, og en ny måde at se på virksomhedens
udviklingsarbejde. Det bidrager samlet til, at virksomheden står
stærkere som en attraktiv arbejdsplads.

Hvordan er man innovativ i en traditionsbunden branche?
En vigtig lærdom er, at oplvelser og innovationer ikke skal gøres til
en kompliceret videnskab. Det skal være enkelt. Og det skal være forankret både på ledelsesniveau og
bredt i organisationen.
”Man skal ikke have berøringsangst: Det er vigtigt at forstå, at det er nødvendigt
at arbejde med eksterne, herunder miljøorganisationer, uddannelsesinstitutioner
og trendsettere.” Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør Rahbekfisk

I Rahbekfisk var mange medarbejdere skeptiske overfor nye måder at
arbejde på, og nye samarbejds-partnere at forholde sig til i forbindelse med udviklingsarbejdet. For at overkomme denne udfordring har
det været afgørende, at ledelsen har taget en strategisk beslutning
og kommunikeret den klart ud til medarbejderne. Og anbefaler andre
virksomheder at gøre det samme:
”Man skal ikke have berøringsangst: Det er vigtigt at forstå, at det er
nødvendigt at arbejde med eksterne, herunder miljøorganisationer,
uddannelsesinstitutioner og trendsettere.”
Salgs- og marketingdirektør Nicolai Hansen, Rahbekfisk
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AstraZeneca – Når oplevelser er et HR redskab
”Vi er meget effektive, vi arbejder meget, men det skal altså også
være sjovt, mens vi gør det”. Charlotte Zarp-Andersson, Kommunikationschef, AstraZeneca.

I AstraZeneca har direktionen og medarbejdere den grundholdning, at det skal være lærerigt og sjovt
at gå på arbejde. Derfor samarbejder virksomheden ofte med filmfolk, antropologer og psykologer
for at gøre både interne og eksterne møder, workshops og processer til en oplevelse. Ligeledes har
virksomheden af to omgange samarbejdet med en gruppe studer”Vi er meget effektive, vi arbejder meget, men det skal altså også være sjovt, mens
ende fra Danmarks Designskole med henblik på, at de studerende
vi gør det”. Charlotte Zarp-Andersson, Kommunikationschef, AstraZeneca
skulle løse en række opgaver i regi af AstraZeneca. Virksomheden
anskuer oplevelser som et strategisk HR redskab, hvormed de kan
tiltrække og fastholde medarbejdere.

Fakta om virksomheden
AstraZeneca Danmark er en medicinalvarevirksomhed, beliggende
i Albertslund lidt udenfor København. Astra Danmark A/S er grundlagt i 1948 og er den største danske
medicinalvarevirksomhed målt på omsætningen. Virksomheden tæller i alt 210 medarbejdere og
havde i 2007 en omsætning på 1,25 mia. kr. AstraZeneca Danmark er en del af den internationale
koncern AstraZeneca.

Kreative mødeteknikker og rollespil
AstraZeneca arbejder ofte med oplevelser, når de afholder møder
og workshops. For eksempel gør virksomheden brug af alsidige mødeteknikker som Open Space
tilgangen og rollespil. Derudover samarbejder virksomheden med kreative samarbejdspartnere som
filminstruktører og psykologer for at gøre læring for medarbejdere såvel som stakeholders til en
oplevelse. Samarbejdet er væsentligt, fordi de kreative arbejdsformer er med til at gøre AstraZeneca
til en innovativ og dynamisk virksomhed.

Oplevelser – Et redskab til at fastholde og tiltrække medarbejdere
AstraZeneca har mange indadvendte aktiviteter, hvor oplevelser
bruges som et strategisk værktøj for at fastholde og tiltrække medarbejdere. 2008 skal AstraZeneca
arbejde med virksomhedens værdier. Medarbejderne deltager i en værdistafet, hvis formål er at finde
frem til virksomhedens kerneværdier. Som et væsentligt led i værdistafetten skal medarbejderne
udarbejde en dokumentarfilm om virksomhedens værdier. Slutproduktet bliver dokumentarfilmen
“Values in action”. AstraZeneca har allieret sig med en dokumentarfilminstruktør, der har hjulpet
medarbejderne med at udarbejde story boards. Ideen med at lave en dokumentarfilm er at skabe
ejerskab i forhold til den forestående værdiimplementering og gøre læring til en positiv oplevelse.
Værdier skal ikke kun tales og formidles, de skal også gøres og handles. Denne forskel er essentiel for
AstraZeneca og en af bevæggrundene for, at lave en deltagende værdistafet. Arbejdet med kreative
tiltag som fx værdistafetten beror på særlige ildsjæles aktiviteter og initiativer, men også det faktum,
at hele organisationen står bag både på ledelses- og medarbejderniveau.
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Samarbejde med designstuderende
I 2007 etablerede AstraZeneca et midlertidigt samarbejde med
en gruppe designstuderende fra Danmarks Designskole som led i de studerendes uddannelsesforløb.
Formålet var, at AstraZeneca ønskede et skævt blik på, hvordan virksomhedens webkommunikation
virkede. Ifølge de designstuderende var der meget faglig viden at hente for fagfolk, men derimod
manglede der en mere emotionel kommunikation med patienterne.
Fordi mange patienter anvender AstraZenecas hjemmeside for at indhente information om medicin
og sygdom, er det vigtigt, at hjemmesiden også taler til den mere følelsesmæssige side af det at
leve med en sygdom og ikke kun henvender sig til læger og fagfolk. Projektets produkt blev nogle
kreative, visuelle billeder og anbefalinger til, hvordan AstraZeneca kunne arbejde videre med deres
webkommunikation.

Wild Card investeringer og sikre løsninger
Det er meget projektafhængigt, hvor megen tid og penge AstraZeneca har måtte investere i oplevelsesorienterede projekter. I projektet med de designstuderende
investerede AstraZeneca omkring 40 timer samt 40.000 kroner, hvilket er et relativt mindre projekt
for AstraZeneca. Til gengæld er det også et uforudsigeligt projekt, hvor de ikke ved, hvad de får, idet
der er ganske få prædefinerede rammer. Det gør virksomheden til gengæld, når de trækker på andre
eksterne, kreative samarbejdspartnere, som de er vant til at bruge. Her ved AstraZeneca, hvad de
betaler for og forventningen og prisen er derfor en anden. Projektet med de designstuderende skal
ses som en Wild Card investering, hvor man ikke forventer et specifikt resultat. Omvendt kan man
blive positivt overrasket, hvis det går rigtig godt.
I en tid hvor virksomheder generelt bliver mindre risikovillige, ser Charlotte Zarp-Andersson en tendens
til, at albuerummet bliver mindre. Virksomheder skal hele tiden dokumentere effekter af deres
aktiviteter samt komme med væsentlige nøgletal, hvilket kan resultere i, at der levnes mindre rum for
mere kreative og utraditionelle tiltag, hvis effekter er mindre dokumenterede. For at modvirke denne
tendens, er det nødvendigt med analyser, der dokumenterer effekten af oplevelser og kreative
samarbejder, ifølge Charlotte Zarp-Andersson.
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Effekter
Samarbejdet med de designstuderende har haft en væsentlig
værdi i forhold til virksomhedens selvopfattelse og image udadtil, men en dokumenteret effekt har
virksomheden ikke kunne påvise, idet de studerendes projekt ikke blev implementeret som strategi
eller konkret initiativ. Men det er en erfaring, som virksomhedens kommunikationsafdeling trækker
på, når de kommunikerer udadtil i dag.
I forhold til medarbejderne mener virksomheden, at det generelle arbejde med oplevelser og kreative
initiativer har en væsentlig rolle i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere. De anderledes arbejdsmetoder er med til at
”Det handler rigtig meget om, at det er noget ledelsen vil, der skal være opbakning
og nogle personer til at drive det. De skal se værdien. Det handler også om de rigtige sælge virksomheden som en attraktiv og dynamisk virksomhed. I
eksterne samarbejdspartnere – altså de kreative kompetencer. Det skal være de
forlængelse heraf scorer virksomheden højt, når medarbejdertilhelt rigtige personer”.
fredsheden skal måles og dokumenteres, hvilket virksomheden
Charlotte Zarp-Andersson, Kommunikationschef, Astra Zeneca
ser som en effekt af deres anderledes og kreative medarbejderudvikling.

Gode råd
Når det gælder gode råd til andre virksomheder, der gerne vil
arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling, siger Charlotte Zarp-Andersson:
”Det handler rigtig meget om, at det er noget ledelsen vil, der skal være opbakning og nogle personer
til at drive det. De skal se værdien. Det handler også om de rigtige eksterne samarbejdspartnere –
altså de kreative kompetencer. Det skal være de helt rigtige personer”.
Charlotte Zarp-Andersson, Kommunikationschef, AstraZeneca.
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Volkswagen/Semler Gruppen – Projekt Fox medieevent.
I forbindelse med lanceringen af den nye bilmodel Fox gav
Volkswagen i april 2005 en række unge talenter inden for kunst, madlavning og hotelmanagement,
mulighed for at omsætte deres ideer under den internationale pressepræsentation af Fox modellen
i København. De unge kunstnere lavede blandt andet en transformation af Park Hotel i København,
hvor hvert enkelt værelse blev tænkt som en særskilt, unik oplevelse.
En væsentlig baggrund for medieeventen var, at Volkswagen grundet en skærpet konkurrence inden
for bilbranchen ønskede at differentiere sin markedsføringsstrategi i forhold til konkurrenterne.
Derudover knyttede der sig en række enkeltstående events i det københavnske bybillede, hvor gastronomi, kunst, kultur og biler gik op i en højere enhed.

Fakta
Semler Gruppen, der importerer Volkswagen i Danmark, er ejet af
familierne Christiansen, Mourier og Nielsen, der alle er efterkommere af brødrene Axel og Johannes
Semler. Begge stiftede sammen med deres far, Eiler Semler, Skandinavisk Motor Co. A/S tilbage i
1917. Semler Gruppen har i dag 1600 ansatte. Volkswagen fremstiller næsten fem millioner biler på
årsbasis. Dermed er Volkswagen den største bilproducent i Europa. Volkswagen-koncernen beskæftiger omkring 300.000 medarbejdere på 43 fabrikker verden over.
Det var Volkswagen, der tog initiativ til Projekt Fox, hvor Semler Gruppen primært bidrog til driftsfasen
af projektet, i de tre uger eventen varede. Eventen var derfor en enkeltstående oplevelse, der kun
foregik i København.

Projekt Fox i korte træk
Projekt Fox bestod af tre dele:
• Hotel Fox – det gamle Park Hotel på Jarmers Plads i København blev transformeret til et helt nyt
hotel med nyt udseende og image. Samtidig var Hotel Fox den mest publikumsorienterede del af
projektet og det eneste, der levede videre efter eventens afslutning. Hotel Fox fremstår den dag
i dag, som det blev udsmykket af en række unge kunstnere i forbindelse med eventen. Efter Fox
præsentationen gav Volkswagen hotellet tilbage til de oprindelige ejere, som nu driver hotellet videre
• Studie Fox – var et kunstnerisk laboratorium på Christianshavn med skiftende udstillinger i de tre
uger, som eventen varede. Her kunne publikum opleve bilmodellen Fox i forskellige udsmykninger
• Club Fox – i et gammelt pakhus på Østerbro konkurrerede unge kokke om titlen som den bedste
kok, mens der om aftenen var dj musik og fest for alle interesserede
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Hvorfor tænke i anderledes markedsføring?
Volkswagen Fox er en udpræget bybil, der primært appellerer til
unge mennesker, der ikke har behov for al for meget plads. Volkswagen ser den som en indstigningsmodel, forstået på den måde, at hvis man får unge mennesker til at købe modellen, så vil de måske
forblive tro mod mærket og købe deres næste bil hos Volkswagen. Model Fox er derfor en strategisk
satsning, hvis målgruppe er unge, trendy mennesker, der bor i et urbant miljø, idet den egner sig godt
til urbane forhold.
Eftersom der er stor konkurrence i forhold til denne målgruppe, var det nødvendigt for Volkswagen at
tænke deres markedsføringsstrategi helt anderledes. Den skærpede konkurrencesituation fik derfor
Volkswagen til at sætte eventen omkring lanceringen af Model Fox i licitation, hvorefter de udvalgte det
tyske eventbureau Eventlab på baggrund af deres idéforslag. Resultatet blev en helt anderledes
markedsføring, hvis primære formål var omtale – både blandt pressen men også blandt potentielle
købere.

Eventlab fik helt frie hænder
”Og så gik de jo så i gang med at tage kontakt til de unge kunstnere, som fik helt frie
hænder og vi løb risikoen for det totale anarki”.
Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef, Semler Gruppen

”Og så gik de jo så i gang med at tage kontakt til de unge kunstnere,
som fik helt frie hænder og vi løb risikoen for det totale anarki”.
Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef, Semler Gruppen.

”Jeg tror, man skal passe på med at styre for meget. Virksomheden skal ikke blande
sig i det praktiske, det skal man have is i maven til at lade de andre om”.
Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef, Semler Gruppen

Eventlab fik helt frie hænder til at lave eventlanceringen af model
Fox, hvilket Henrik Hagen så som en styrke, idet Volkswagen/Selmer Gruppen ved at have haft en større rolle, kunne have ageret
stopklods for projektet:

”Jeg tror, man skal passe på med at styre for meget. Virksomheden skal ikke blande sig i det praktiske, det skal man have is i maven til at lade de andre om”.
Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef, Semler Gruppen.
Eventlab allierede sig med det danske bureau Agenda Group, der sørgede for en række organisatoriske ting i forbindelse med eventen Projekt Fox, og som havde kendskab til danske forhold.

Effekter
Volkswagens presselancering afstedkom stor mediebevågenhed
og presseomtale og resulterede i fire eventpriser, som var:
• Guldkornet: Danmarks største reklamepris. Projekt Fox vandt guld i kategorien events
• Den gyldne Eva: Prisen uddeles til bedste live kommunikation i den tyske eventbranche
• Guldnaglen: Prisen uddeles til bedste event i den tyske mediebranche
• Sølvnaglen: Inden for kategorien kommunikation i det offentlige rum i den tyske mediebranche
Hele projektet var tænkt som en meget alternativ event, hvor et af formålene blandt andet var at
provokere og skabe omtale – god såvel som dårlig. Overordnet set blev projektet vel modtaget blandt
pressefolk og københavnere, men der var også modstand.
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Blandt andet forsøgte Enhedslisten at stoppe projektet og enkelte københavnere brød sig heller ikke
om at få deres by invaderet af bilglade pressefolk og events i bybilledet. Volkswagen opfattede dog
ikke modstanden som et problem,
snarere tværtimod, var den med til at skabe en god debat og fortælling om projektet.
Det overordnede ønske om at sælge en masse biler til unge mennesker i det urbane miljø, afstedkom
presselanceringen dog ikke. Fordi der er tale om en meget prisfølsom målgruppe, der kan vælge
mellem en række endnu billigere bilmodeller fra andre producenter, er det svært at nå ud til denne
gruppe, med mindre man sænker prisen betydeligt og det kan og vil Volkswagen ikke.

Gode råd til andre virksomheder
”Hvis man skal gøre en forskel, så skal man løbe en risiko. Man
skal ikke formalisere det for meget, hvis man som virksomhed skal benytte sig af det, så skal man
passe på med, at det er for formaliseret, fordi så bliver det jo det samme, som man altid har gjort, og
det skal det jo ikke være, det skal jo være anderledes”. Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef,
Semler Gruppen.
”Hvis man skal gøre en forskel, så skal man løbe en risiko. Man skal ikke formalisere
det for meget, hvis man som virksomhed skal benytte sig af det, så skal man passe
på med, at det er for formaliseret, fordi så bliver det jo det samme, som man altid
har gjort, og det skal det jo ikke være, det skal jo være anderledes”.
Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef Semler Gruppen

Et af de vigtigste læringspunkter er, at man skal turde samarbejde
med de kreative kompetencer, og man skal turde give slip. Ifølge
Henrik Hagen, var Projekt Fox ikke blevet så stor en succes, hvis
Volkswagen eller Semler Gruppen havde været for meget inde over.
Der er selvfølgelig behov for, at opdragsgiver udstikker de fornødne
rammer, viden og information til de kreative, men derefter skal
man give kunstnerne, talenterne, eller hvem de måtte være, frie
hænder til at løfte opgaven.

Et af de råd som Henrik Hagen gerne vil videregive til andre virksomheder er, at man bør undersøge
markedet blandt kreative leverandører, før man vælger en kreativ samarbejdspartner. Derfor er det en
oplagt mulighed at sende projektet i licitation, som Volkswagen gjorde det i forbindelse med lanceringen.
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