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  Oplevelsesøkonomi som kilde til vækst er kommet højt på dagsor-
denen både i Danmark og internationalt. De fleste analyser af emnet bygger på en branchemæssig 
forståelse af oplevelsesøkonomi, hvor området defineres som de brancher, der har oplevelser som 
deres kerneprodukt. Det fortolkes som en bred vifte af brancher, der spænder lige fra turisme over 
kulturinstitutioner til film, musik og computerspil – ofte også omtalt som ”oplevelseserhverv” eller 
”kreative erhverv”. 

Vi ved derimod mindre om, hvordan det øvrige erhvervsliv kan drage fordel af oplevelsesøkonomi og 
samspil med kreative kompetencer. Det til trods for, at vi ofte tillægger netop kreative kompetencer 
en afgørende rolle for dansk erhvervslivs evne til vedvarende at innovere. 

Denne analyse bekræfter, at oplevelser allerede i dag er en vigtig kilde til innovation og dermed kan 
øge både virksomhedernes og Danmarks konkurrenceevne. En lang række virksomhedscases giver 
konkrete eksempler på, hvordan virksomheder via oplevelser skaber produkter eller serviceydelser, 
der rummer kvalitet, følelser, værdier, mening, identitet og æstetik, som forbrugerne efterspørger. 
Samtidig viser eksemplerne, at virksomhederne i lige så høj grad bruger oplevelser som redskab til 
at styrke organisation og arbejdsprocesser internt. Derfor er der erhvervspolitiske perspektiver i at 
udbrede de gode eksempler og give endnu flere virksomheder en forståelse for, hvordan man kan 
arbejde strategisk med oplevelsesbaseret forretningsudvikling. 

Rapporten giver ikke en færdig løsning på, hvordan regioner og virksomheder kan arbejde med oplev-
elser. Virksomhedsstudierne viser, at der ikke er én, men mange forskellige veje til oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling – både for de der har arbejdet meget med emnet og for novicerne. Den vigtigste 
opgave er, at få oplevelser som middel til at udvikle virksomhedernes konkurrenceevne ind på  
nethinden – at skabe et mindset om mulighederne i oplevelser.

Formålet med analysen er: 

At få viden om hvad oplevelsesbaseret forretningsudvikling er, og hvordan virksomheder eller offent-
lige aktører kan arbejde med oplevelser med henblik på at skabe øget innovation, konkurrenceevne og 
vækst. 
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Som læser bliver du klogere på: 

•   Hvad oplevelsesbaseret forretningsudvikling er
•   Hvilke effekter virksomheder kan forvente
•   Hvad der driver virksomheder til at arbejde strategisk med oplevelser
•   God praksis i forhold til at arbejde med oplevelser
•   Hvilke kompetencer det kræver at anvende oplevelser som strategisk værktøj
•   Rammebetingelser og offentlige initiativer, der kan understøtte oplevelsesbaseret 
     forretningsudvikling
    

Fokusanalysen bygger på casestudier, som beskriver en lang 
række gode eksempler på danske virksomheder, som tænker i 
oplevelser både med hensyn til strategi og handling. I casesamlingen 
findes også seks casestudier af regionale initiativer i Danmark og 
Sverige, hvor fokus er eller har været, at understøtte aktiviteter, 
der bidrager til et øget fokus på oplevelser, design og/eller sam-
arbejde med kreative erhverv i virksomheder fra andre brancher 
end oplevelseserhvervene.
 
Rapporten indeholder en tværgående analyse af både virk-
somheds- og regionale cases. Casene inddrages løbende i analysen 
til at eksemplificere muligheder og konkrete handlingsveje. 
De enkelte cases rummer en lang række inspirerende og forskellig-
artede eksempler på oplevelsesbaseret forretningsudvikling og hele 
casesamlingen kan downloades til inspiration fra www.reglab.dk.

Som læser bliver du klogere på:

- Hvad oplevelsesbaseret forretningsudvikling er.

- Hvilke effekter virksomheder kan forvente.

- Hvad der driver virksomheder til at arbejde strategisk med oplevelser.

- God praksis i forhold til at arbejde med oplevelser.

- Hvilke kompetencer det kræver at anvende oplevelser som 
  strategisk værktøj.

- Rammebetingelser og offentlige initiativer, der kan understøtte 
  oplevelsesbaseret forretningsudvikling.



 Sådan blev analysen gennemført 

I projektet er der gennemført 22 casestudier af virksomheder og seks 
studier af regionale initiativer.  Som led i projektet er der gennemført en række workshops rundt omkring 
i landet med erhvervsfremmeaktører, virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner med 
interesse i emnet, for at diskutere analysens fokus og definitioner samt få forslag til spændende cases. 
Formålet har været at styre projektet sådan, at resultatet bliver vedkommende og anvendeligt for 
mange. 

Projektet er finansieret af en kreds af aktører, som alle ønsker et styrket videngrundlag for det 
erhvervspolitiske arbejde med oplevelsesøkonomi: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Region Nordjylland, Region 
Syddanmark, Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Århus Kommune, Silkeborg 
Kommune, Vejle Kommune, Djursland Erhverv og REG LAB. Projektets fokus har udviklet sig undervejs på 
baggrund af diskussionerne og den indsamlede dokumentation. Projektets styregruppe har undervejs 
prioriteret og besluttet projektets retning. 

Styregruppen bestod af: Carsten Mogensen og Claus Svenstrup fra Region Nordjylland, Finn Pedersen fra 
Djursland Erhverv, Vibeke Dyrvig fra Region Midtjylland, Jens Albertsen fra Vejle Kommune, Flemming Torp 
fra Region Syddanmark, Lars Høeberg fra Århus Kommune, Lars Tomlinson fra Region Sjælland, Bente 
Liss Hartbøl fra Region Hovedstaden, Gregers Pilgaard fra Silkeborg Kommune samt Kasper Lindgaard, Sigrid 
Dahlerup, Karen Brosbøl Wulf og Simon Manza Øster fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. 

Analysen er udarbejdet af et konsulentteam bestående af Anna Porse Nielsen, Johanne Priem Bugge, Line 
Grønbech og Christa Brønd, Future Experience og Merete Daniel Nielsen & Bjarne E. Jensen, REG LAB i 
perioden december 2007 til oktober 2008. 

Til alle de over 200 personer, der har bidraget i interviews, casestudier, styregruppe og workshops skal 
her lyde en samlet tak.

Rapporten repræsenterer ikke en afslutning. Tværtimod er det starten på en proces, der skal gøre  
Danmark til internationalt førende inden for oplevelsesøkonomien.

REG LAB oktober 2008
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Den korte historie



Oplevelsesbaseret forretningsudvikling handler om at bruge oplevelser strategisk til at udvikle virk-
somheder på tværs af brancher og giver dermed en ny vinkel på diskussionen om oplevelsesøkonomi 
i Danmark. 

Analysen er baseret på casestudier af både virksomheder og regioner med henblik på at identifi-
cere god praksis og udvikle redskaber og anbefalinger, som kan anvendes af offentlige aktører på 
mange niveauer. Vi har valgt casestudiet som metode1 , fordi der ikke findes særlig meget viden om 
oplevelsesbaseret forretningsudvikling – hverken i Danmark eller internationalt. Mange er enige om, 
at tendensen er i vækst, men få har studeret den nærmere. Analysen repræsenterer dermed en unik 
mulighed for at placere Danmark på landkortet som et af de første lande, der er dykket ned i ten-
densen. Samtidig giver analysen konkrete anbefalinger til, hvordan offentlige aktører kan blive klædt 
bedre på i forhold til at styrke erhvervsudvikling i relation til oplevelsesøkonomien. 

Her præsenteres først den korte historie om oplevelsesbaseret forretningsudvikling i form af:

•   Tre tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling
•   Effekter på flere bundlinjer 
•   Drivkræfter og dynamikker
•   Fællestræk blandt virksomhederne
•   Gode råd til andre virksomheder
•   Offentlige aktørers rolle i forhold til oplevelsesbaseret forretningsudvikling
•   Konkrete forslag til handling

I kapitel 1 præsenteres begrebet oplevelsesbaseret forretningsudvikling, mens kapitel 2 rummer 
analysen af virksomhedscasene. Kapitel 3 og 4 adresserer det offentliges rolle i form af først en analyse 
af seks regionale cases efterfulgt af forslag til, hvordan offentlige aktører kan understøtte oplevelses-
baseret forretningsudvikling. I bilag 1 og 2 findes henholdsvis en beskrivelse af den metode, der 
ligger til grund for analysen, og en liste over samtlige cases og interviewpersoner.

1 Se bilag 1 og 2 for en nærmere præsentation af metode, cases og 
   interviewpersoner. 9



Tre tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling beskriver de muligheder, der findes i at bruge oplevelser 
som et strategisk redskab til at skabe forretningsudvikling og innovation på tværs af brancher med 
henblik på at skabe øget økonomisk værdi for den enkelte virksomhed. 

Vi definerer begrebet på følgende måde: 

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling er virksomheders anvendelse af oplevelser som strategisk 
værktøj til at skabe værdi i interne og eksterne aktiviteter og processer.

På baggrund af casematerialet kan vi konkludere, at der findes tre overordnede tilgange til oplevels-
esbaseret forretningsudvikling: 

1. Transformation: Fra produkt til oplevelse 

I den første form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling  
er oplevelser med til at udvikle eller transformere virksomhedens   
kerneprodukt til i højere grad at blive et oplevelsesprodukt. 
Oplevelsen er en del af produktet. Oplevelser bruges primært til  
at differentiere produktet eller servicen fra tilsvarende produkter   
og services med samme funktion. 

2. Kommunikation: Oplevelser i salg og markedsføring

I den anden form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling  
kobles oplevelser til produktet. Her er oplevelser omkring  
produktet i form af markedsføringsaktiviteter, storytelling m.v.    
et strategisk redskab til branding og imagepleje. 

3. Organisation: Oplevelser i udviklingsprocesser

I den tredje form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling   
bruges oplevelser primært som drivkraft i udviklingsprocesser 
internt i virksomheden med det primære formål at skabe  
innovation, forandring og udvikling i selve organisationen.  
Det kan enten ske i forbindelse med produktudvikling eller  
organisationsudvikling. 

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling er virksomheders anvendelse af   
oplevelser som strategisk værktøj til at skabe værdi i interne og eksterne   
aktiviteter og processer.
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Effekter på flere bundlinjer

Konklusionen på analysen af casestudierne er, at virksomhederne opfatter oplevelser som et  
effektivt værktøj til at adskille sig på og skabe udvikling i deres forretning. Virksomhederne igangsætter 
aktiviteter med oplevelsen i fokus i forventning om et afkast, som på kortere eller længere sigte 
kommer virksomheden til gavn. 

Analysen viser, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling har positive effekter, som kommer til udtryk 
på flere forskellige bundlinjer. Casematerialet peger således på, at virksomheder kan forvente resultater 
ved at arbejde strategisk med oplevelser på en række forskellige områder. 

Nogle virksomheder kan allerede i dag måle effekterne direkte på bundlinjen i form af øget kundetil-
gang og mulighed for at tage højere priser. Andre har en forventning om at blive i stand til det i frem-
tiden. Men der er bred enighed om, at det kan være svært at måle effekterne direkte på bundlinjen 
– primært fordi det er vanskeligt at isolere præcist, hvorvidt det er den oplevelsesbaserede forret-
ningsudvikling, der slår igennem på bundlinjen, eller om det er en kombination af flere forhold. 

Konklusionen er, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling ikke nødvendigvis kan aflæses direkte på 
bundlinien blandt de valgte cases, men at effekterne tydeligst viser sig på en række ”mellembundlinjer”. 

Mellembundlinjerne kan opdeles i interne og eksterne, og de præsenteres nedenfor med eksempler 
fra casematerialet. I kapitel 2 vil casene blive foldet yderligere ud, mens det fulde casemateriale som 
nævnt kan downloades fra www.reglab.dk. 

Interne effekter: 

•   Bedre fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere, som hos medicinalvirksomheden AstraZeneca,  
     hvor blandt andet kreative mødeteknikker har en væsentlig rolle i forhold til at gøre virksomheden  
     til en attraktiv arbejdsplads. 

•   Lavere sygefravær som hos kontorforsyningsvirksomheden Knud Engsig i Aalborg, hvor syge- 
     fraværet er på 1% som følge af virksomhedens mangfoldige arbejde med oplevelsesbaseret 
     forretningsudvikling. 

•   Bedre innovationskultur som hos forsikringsvirksomheden TrygVesta, der har skabt et fysisk frirum  
     til kreativ tænkning, hvor man arbejder med scener, lyd og lys inspireret af teatret. 

•   Kompetenceudvikling og øget samarbejde mellem faggrupper som hos emballagevirksomheden  
     SCA Packaging, hvor et designcenter med oplevelseselementer skaber rammerne for samarbejde  
     på tværs af faggrupper og med kunderne. 

•   Bedre intern kommunikation som hos dynefabrikanten Quilts of Denmark, hvor strategisk samarbejde  
     med en kunstner har skabt klarhed om virksomhedens værdier.
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Eksterne effekter:

•   Styrket image, brand, synlighed og gennemslagskraft er den effekt, som flest virksomheder  
     blandt casene bekræfter at kunne måle som følge af arbejdet med oplevelsesbaseret forretnings- 
     udvikling.  

•   Produkt- og serviceinnovationer som hos LEGO, hvor man gennem oplevelsesorienteret inddragelse  
     af kunderne har udviklet nye produkter, som efterfølgende er blevet sat i produktion. 

•   Bedre differentiering fra konkurrenterne, som hos teglfabrikken Petersen Tegl, der bruger oplevelser  
     til at skabe tætte kunderelationer. 

•   Øget kundeloyalitet og –tilfredshed som hos isenkræmmeren HP Nielsen Inspiration, hvor oplevelses- 
     orienteret brug af både butik og hjemmeside skaber tilfredse og loyale kunder. 

•   Mulighed for at tage en højere pris som hos toiletsædefabrikanten Pressalit, hvor kunstnere har  
     skabt toiletsæder, som efterfølgende er blevet sat i produktion og sælges som luksusprodukt til  
     en meget høj pris. 

•   Anerkendelse fra omverdenen i form af priser og presseomtale som hos Volkswagen, der har  
     modtaget adskillige priser for arbejdet med kunstprojektet Fox Hotel.

•   Interesse fra forskningsverdenen som eksempelvis Jyske Bank og Coloplast mærker i form af  
     kontakt fra både forskere og studerende. 

Alle virksomheder opnår naturligvis ikke alle effekter og ovenstående er blot eksempler på virk-
somheder, der har oplevet de beskrevne effekter. Et billede af ringe, der spreder sig i vandet, passer 
godt, når man skal beskrive effekterne af strategisk at arbejde med oplevelser. Casematerialet viser, 
at der er en tendens til at en effekt et sted i virksomhedens værdikæde, smitter positivt af og giver 
effekter andre steder. I nogle virksomheder er indsatsen for oplevelsesbaseret forretningsudvikling 
for eksempel med til at udvikle et miljø og en kultur, der giver plads til kreative processer. Det giver 
dynamik til en fortsat udvikling af et oplevelsesbaseret tankesæt i virksomheden, men det smitter 
også af på det interne arbejdsklima og det eksterne image.

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling kan med andre ord være medvirkende til at sætte en positiv 
spiral i gang, hvor virksomheden får et godt image. Et godt image får medarbejdere til at føle stolthed 
ved at være ansat i virksomheden, og det rygtes. Det sender positive signaler til kunder, hvilket i sidste 
ende kan skabe en bedre forretning. Samtidig agerer kunderne også som ambassadører for virksom-
heden og dens produkter, og hvis de er tilfredse, er det naturligvis positivt for virksomhedens image.

Casematerialet viser dog også, at det er vanskeligt at kvantificere effekterne af oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling, og at der er behov for yderligere analyser og udvikling af måleredskaber, hvis vi 
for alvor vil måle på potentialet i at arbejde med oplevelser i det brede erhvervsliv. 
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Drivkræfter og dynamikker

De analyserede virksomheder er udvalgt, fordi de repræsenterer 
virksomheder på tværs af brancher, som på forskellig vis arbejder strategisk med oplevelser. Analysen
viser, at en af de afgørende drivkræfter for oplevelsesbaseret forretningsudvikling er en hård konkur-
rencesituation, hvor virksomhederne konstant presses til at udvikle deres forretningsgrundlag og 
organisation på nye måder. 

Men den grundlæggende drivkræft er, at virksomhedslederne tror på værdien i at satse på oplevelser 
enten ved at styrke og udnytte deres egne og medarbejdernes kreative ressourcer eller ved at indgå 
samarbejde med eksterne, kreative partnere. 

Drivkræfterne kan ligesom effekterne opdeles i henholdsvis interne og eksterne drivkræfter.  
De interne relaterer sig til virksomhedens egne forhold, organisation og ledelse, mens de eksterne 
relaterer sig til omverdenens påvirkning. Drivkræfterne kan opsummeres på følgende måde: 

Interne drivkræfter:

•   En engageret leder/ledelse, som tror på potentialet i at arbejde strategisk med oplevelser, og  
     som giver plads til den usikkerhed, der kan være forbundet med at kaste sig ud i noget nyt.  
     Som hos virksomheden Knud Engsig, der i snart 15 år har gjort brug af oplevelser på forskellig vis     
     for at skabe en anderledes virksomhed.
 
•   Åbenhed og nysgerrighed for kreative processer på ledelsesniveau og rum til innovative ideer,  
     hvor Lauritz.com udgør et godt eksempel på en virksomhed, der er drevet af medarbejdernes lyst  
     og innovationstrang. 

•   Kreative ideer fra medarbejdere eller ledelse og en organisation, der er i stand til at optage dem  
     og forankre dem i konkrete aktiviteter. Her er TrygVesta og Coloplast gode eksempler med deres  
     satsning på utraditionelle møderum for at fremme innovationskulturen blandt medarbejderne.
  
•   Pres for fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft i en tid, hvor virksomheder i stigende grad  
     skal gøre sig attraktive overfor både nuværende og fremtidige medarbejdere. Som hos HP Nielsen     
      Inspiration, der sørger for, at de ansatte også får glæde af de mange events i butikken, der samtidig  
     giver læring og udvikling. 
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Eksterne drivkræfter:

•   Hård konkurrence i branchen og behov for at differentiere sig i markedet, hvor DFDS Seaways er et  
     godt eksempel på en virksomhed, der har taget skridtet fra transportindustri til underholdnings- 
     industri ved at skabe oplevelser ombord. 

•   Behov for innovation, produktudvikling og optimering af processer, som hos Jydsk Barberblade-Fabrik,  
     der fik udviklet deres kerneprodukt gennem samarbejde med en designvirksomhed. 

•   Øget bevidsthed om kundens behov og udvikling af kundetilfredshed og –relationer, som eksempelvis   
     Middelfart Sparekasse, der møder kunderne i deres fritid gennem sponsorater til arrangementer i  
     lokalområdet. 

•   Øget fokus på branding og behov for at have en klar identitet og værdier som hos Rahbekfisk,  
     der har udviklet et premium brand for at skabe større bevidsthed omkring produktet. 

•   Unik mulighed for at indgå i et delvist offentligt finansieret projekt omkring oplevelsesbaseret  
     forretningsudvikling. Denne drivkraft har været tilstede for alle de virksomheder, der har indgået i  
     projekterne Nordjyske Kreative Alliancer og InnovationsAlliancer. 

Analysen viser, at virksomhederne arbejder med oplevelser, fordi de har et behov for at differentiere 
sig i markedet, få en skarp profil og styrke deres innovationsevne. Nogle virksomheder er især drevet 
af et behov for at forstå og udvikle relationer til deres kunder og på den måde opnå konkurrence-
fordele, mens andre fokuserer mere på de interne udfordringer i form af at fastholde og tiltrække 
den rigtige arbejdskraft. 
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Fællestræk blandt de undersøgte virksomheder

Der er naturligvis forskel på virksomhedernes tilgang til og arbejde 
med oplevelsesbaseret forretningsudvikling afhængigt af, hvor vidtgående processerne og aktiviteterne 
er, men det er muligt at identificere en række fællestræk, som gør sig gældende blandt de undersøgte 
virksomheder.

Fællestræk:

•   Alle de undersøgte virksomheder opfatter sig som noget særligt. De ser sig selv som anderledes    
     i forhold til andre i deres branche. Selvom de ikke nødvendigvis selv kalder det oplevelsesbaseret  
     forretningsudvikling, er de bevidste om, hvordan de forsøger at adskille sig via oplevelser, kreative  
     processer og samarbejde med kreative kompetencer. 

•   Den gode idé kommer ofte fra medarbejdere eller ledelsen selv. Nogle virksomheder vælger selv at  
     gennemføre processerne, mens andre indgår samarbejder med eksterne kreative kompetencer til  
     at drive processen og udfolde idéerne. 

•   Ofte er der en særlig idealistisk leder, som sætter scenen for arbejdet med oplevelser, og som  
     følger en personlig overbevisning. Der er ikke tvivl om, at ledelsen har den vigtigste rolle i forhold til  
     at skabe rum til oplevelsesbaseret forretningsudvikling. 

•   Medarbejderne er blevet inddraget i og informeret om processen og tager ejerskab til aktiviteterne. 

Gode råd til andre virksomheder

Der tegner sig nogle tydelige tendenser i forhold til, hvad der er god praksis, hvis man som virk-
somhed ønsker at arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Det store casemateriale 
rummer et væld af erfaringer, men det er naturligvis vanskeligt at komme med den endegyldige 
opskrift på oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Tendenserne peger i retning af, at god praksis er: 

•   Sørg for at satsningen på oplevelser er en del af virksomhedens overordnede strategi, hvis der er  
     tale om mere gennemgribende indsatser. 

•   Ledelsen skal ville satsningen på oplevelser og gå forrest.

•   Udnyt medarbejdernes ofte store kreative ressourcer, og lad dem danne basis for oplevelses- 
     baseret forretningsudvikling.
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•   Eksterne samarbejdspartnere er en god idé, hvis man ønsker et utraditionelt blik på virksomheden   
     eller ikke selv har tid til at løfte opgaven, men hvis man samarbejder med kreative ressourcer,  
     er det afgørende, at der er opsat målsætninger for samarbejdet, og at forventningerne løbende  
     afstemmes i forhold til både ressourceforbrug, proces og resultater. 

•   Lige meget om man samarbejder med eksterne eller arbejder med interne ressourcer, er det  
     vigtigt, at medarbejderne involveres i processen, og at ledelsen sørger for, at de føler ejerskab og  
     har lyst til at deltage.

•   Start gerne i det små. Mindre initiativer, der går godt, vil ofte brede sig som ringe i vandet. 

Offentlige aktører og oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling

Generelt har de virksomheder, som har deltaget i et regionalt 
initiativ, været positive overfor at være med og haft gode effekter af samarbejdet. Imidlertid kommer 
virksomhederne ikke af sig selv og banker på for at komme med. Derfor er det en forudsætning for 
et vellykket regionalt initiativ, at der laves opsøgende arbejde overfor virksomheder, hvor der er fokus 
på, hvilke positive effekter virksomhederne kan få ud af at deltage i projektet.

Når virksomhederne er med i et regionalt initiativ, er der behov for en effektiv facilitering af projektet. 
Eksempelvis peger erfaringerne med de kreative alliancer på, at et effektivt møde mellem kunstner 
og virksomhed ikke sker af sig selv – og kreativiteten blomstrer heller ikke af sig selv. Det er to meget 
forskellige verdener, der mødes. Derfor er der behov for facilitering af hele samarbejdet. Facilitering 
bør omfatte både den tidlige idéfase, hvor projektet afklares, der skal afstemmes forventninger, det 
præcise samarbejdsprojekt skal afklares og samarbejdsprojektet skal fastholdes frem til endelig 
aflevering.

Et regionalt initiativ kan trække på forskellige former for kreative samarbejdspartnere og nogle 
leverandører kan eksempelvis være kunstnere. Det ser vi eksempler på i de kreative alliancer, hvor 
en kunstner samarbejder med en virksomhed om eksempelvis at male en virksomheds værdier og 
identitet. Udover kunstnerne i de kreative alliancer, viser de regionale initiativer også eksempler på 
andre leverandører af oplevelser. Projektet Bornholmske Designsmede brugte i lille skala designere 
og på samme måde – om end i noget større omfang – inddrager ”Nye veje til vækst” både designere, 
grafikere og kommunikationsbureauer. Endelig er de ”kreative leverandører” fra Food College  
Denmark studerende og forskere. 
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Lige meget hvilken leverandør af oplevelser, som indgår i samarbejdet med virksomheden er der  
to grundlæggende kompetencer, som leverandørerne skal have for at kunne indgå i et effektivt 
samarbejde:

•   De skal have lyst til og indsigt i at samarbejde med en virksomhed.

•   De skal have en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med oplevelser i det  
     brede erhvervsliv. 

Ser vi på tværs af de seks regionale initiativer kan vi konkludere følgende: 

•   Der er en stor udfordring i at sikre, at leverandørerne har de nødvendige kompetencer i forhold til  
     at indgå i et samarbejde med virksomhederne.

•   Der er et markant behov for at få dokumenteret og evalueret de gennemførte projekter, i forhold  
     til at sikre udvikling og professionalisering af området. 

•   Der er behov for løbende konceptudvikling og test af ydelserne, fordi det er afgørende at de,  
     der arbejder med at facilitere samarbejde kan opbygge og trække på viden om, hvordan man  
     mest effektivt skaber et samarbejde ved for eksempel at kunne pege på dokumenterede effekter  
     af virksomhedernes konkrete udbytte ved at indgå i et kreativt samarbejde. 

Danmark som oplevelsesøkonomiens kraftcenter

Dokumentationen bag denne rapport viser, at der er erhvervsmæs-
sigt rationale i at styrke oplevelser som redskab i virksomhederne; I mange virksomheder er oplevelser 
kilden til helt nye dimensioner i produkt- og organisationsudvikling. Andre steder er oplevelser  
sekundært, men fungerer som den katalysator, der kan skabe nybrud i virksomhedernes arbejdspro-
cesser - og dermed være en væsentlig komponent i virksomhedernes nødvendige udviklingsproces. 

Casestudierne viser, at virksomhederne gerne vil arbejde med oplevelser og anbefaler andre at gøre 
det samme for at sikre deres konkurrenceevne. Problemet er, at mens mange af de store virksomheder 
har kompetencer og ressourcer til at arbejde med oplevelser, så er det langt vanskeligere tilgængeligt 
for de små og mellemstore virksomheder, at tage oplevelser ind som redskab. Dels er oplevelser 
mange steder ikke inde på nethinden som redskab, dels mangler der kompetencer. Og hjælpen er 
ikke nær for det offentlige vejledningssystem er ikke rustet til opgaven, og der er en fundamental 
mangel på professionelle, som kan facilitere oplevelsesbaseret forretningsudvikling. 
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For at Danmark kan blive førende kræves det, at virksomhederne, uddannelserne og erhvervsfrem-
mesystemet i højere grad tager oplevelser til sig som mulighed. Man kan sige, at oplevelser skal være 
en del af det, der karakteriserer dansk erhvervsliv på linie med evnen til at arbejde tværfagligt, løsnings-
orienteret og mindre hierarkisk. Oplevelser som redskab skal ligge på rygraden. Eller som mange af 
virksomhederne bag denne rapports casestudier siger: Det skal være en del af vores mindset.

Derfor er anbefalingen i denne rapport, at der sættes ind på at bearbejde den brede forståelse og 
viden om oplevelser som redskab til forretningsudvikling. Det kan gøres ved at styrke videnniveauet 
bredt gennem videnudveksling, videnopsamling og spredning af viden fra de mange eksisterende 
initiativer på tværs af landet.

Endvidere anbefaler rapporten, at erhvervsfremmesystemet klædes på til forståelsen af oplevelses-
økonomi som kilde til kreativitet og nybrud i det etablerede erhvervsliv. Det offentlige erhvervsservice-
system er tæt på de enkelte virksomheder og har dermed som sin fornemste opgave at identificere 
problematikker og mulige løsningsveje. Oplevelser som redskab bør være en del af redskabskassen. 

Desuden bør uddannelsessystemet have et tjek for at sikre, at der uddannes folk, som kan facilitere 
processerne for virksomhederne, ligesom der er højtuddannede, som kan hjælpe med udvikling af 
eksempelvis lean og produktionsteknologi. 

Med en så omfattende arena kommer vi næppe udenom, at det koster penge over en længere 
årrække, hvis indsatsen skal bære frugt. Men penge alene gør det ikke: Det kræver også et commit-
ment på tværs af aktører. Umiddelbart er det logisk at nationale aktører tager initiativet. Men det 
er ikke nok at én aktør tager bolden: Der skal flere på banen. Mange uddannelsesinstitutioner og 
kommuner har fokus på oplevelser. Alle regionerne prioriterer oplevelsesøkonomien i de Regionale 
Partnerskabsaftaler. Alle må være med til at tage initiativ og ansvar, hvis opgaven skal løftes.

Perspektivet er, at Danmark har mulighed for at blive first mover: Det land som faktisk formår at 
realisere oplevelsesøkonomien som erhvervslivets konkurrencekraft. Og dermed sætte trumf på 
vores fortsatte bestræbelser på at være særlig dygtige til kreative og innovative udviklingsprocesser og 
arbejdsformer. Dybest set er det et politisk spørgsmål: Har Danmark råd til at overlade en så væsent-
lig komponent til tilfældighederne?
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1. Oplevelsesbaseret   
  forretningsudvikling 



  Analysens omdrejningspunkt er en antagelse om, at en stadig 
større del af oplevelsesøkonomien genereres i andre brancher end de brancher, der har oplevelser 
og oplevelsesprodukter som deres primære forretningsgrundlag2. Det vil sige, at virksomheder på 
tværs af brancher i stigende grad anvender oplevelser til at skabe værdi i både eksterne og interne 
aktiviteter og processer.

Vi kalder tendensen for oplevelsesbaseret forretningsudvikling, og analysen viser, at den rummer et 
stort potentiale for danske virksomheder i forhold til deres udvikling og konkurrenceevne.

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling beskriver de muligheder, der findes i at bruge oplevelser 
som et strategisk redskab til at skabe forretningsudvikling og innovation på tværs af brancher med 
henblik på at skabe øget økonomisk værdi for den enkelte virksomhed. 

Begrebet er et, vi har udviklet i forbindelse med arbejdet med analysen som en samlet betegnelse 
for de aktiviteter, vi undersøger, og vi definerer det på følgende måde: 

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling er virksomheders anvendelse af oplevelser som strategisk 
værktøj til at skabe værdi i interne og eksterne aktiviteter og processer.

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling hænger naturligt sammen 
med begrebet oplevelsesøkonomi, om end der ikke er lighedstegn 
mellem de to begreber. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling er 
en særlig variant af oplevelsesøkonomien, der har fokus på, hvor-
dan oplevelser kan anvendes som strategisk værktøj til forret-
ningsudvikling i det brede erhvervsliv. Analyseniveauet er dermed 
ikke bestemte brancher, men derimod den enkelte virksomhed 
eller det enkelte produkt. Det skyldes, at det er i virksomheden, 
at den direkte værdiskabelse finder sted. 

Dermed adskiller perspektivet på oplevelsesøkonomi som værdi-
skaber sig fra de to andre gængse måder at opfatte oplevelses-
økonomi på: Oplevelsesøkonomi i form af kultur og attraktioner, 
der styrker turisme og bidrager til bosætning samt oplevelses-
økonomi defineret som de kreative brancher, forstået som de 
brancher, der har oplevelser som deres produkt3 . De tre forskellige 
vinkler på oplevelsesøkonomi fremgår af figur 1.14.

Oplevelsesbasrete forretningsudvikling

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling er virksomheders anvendelse af   
oplevelser som strategisk værktøj til at skabe værdi i interne og eksterne   
aktiviteter og processer.

Oplevelser

Det, der gør en oplevelse til en oplevelse, er først og fremmest, at den   
af modtageren – forbrugeren/individet - betragtes som noget særligt og   
mindeværdigt. Oplevelse er altså subjektivt forankret i personer og kan   
både være knyttet til et materielt eller immaterielt produkt. 

1.1 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi

2 Dermed lægger analysen sig op ad den oprindelige definition på oplevelsesøkonomien,
  som den blev defineret i bogen The Experience Economy (Pine & Gilmore, 1999).
3 For relevante analyser omkring de forskellige perspektiver på oplevelsesøkonomi henvises til: Kultur og turisme 
  ( Florida 2003, Lund, Porse Nielsen, m.fl. 2005), Væksterhverv (Rambøll Management 2005, Lorentzen 2007) og Værdiskaber
  (Lund, Porse Nielsen, m. fl. 2005, Bille & Lorentzen 2008, Erhvervs- og Byggestyrelsen 2008). 
4 Figure n er inspireret af en figur i rapporten: ”Oplevelsesøkonomi i Hovedstadsregionen – perspektiver og forslag fra seks  
   kreative brancher”, HUR (2005).

Oplevelsesøkonomi
= kultur og turisme

Oplevelser 
tiltrækker bosæt-
ning & turisme 
til lande, regioner
& kommuner

Oplevelser 
produceres af de
kreative brancher:
spil, film, musik,
design, etc.

Oplevelsesøkonomi
= væksterhverv

Oplevelser 
skaber værdi på 
tværs af brancher 
i det brede 
erhvervsliv

Oplevelsesøkonomi
= værdiskaber
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Oplevelsesøkonomi som værdiskaber for det brede erhvervsliv skal altså forstås som, at oplevelser 
kan tilføre merværdi i et eller flere led af en virksomheds værdikæde. Værdikæden afhænger 
naturligvis af hvilken type virksomhed, der er tale om og ser forskellig ud fra branche til branche, men 
vi mener godt, at man kan tale om nogle overordnede led i værdikæden, som gælder for stort set alle 
virksomheder.

I figur 1.2 vises derfor en forenklet værdikæde fra udvikling og 
produktion over selve produktet eller serviceydelsen, salg og 
markedsføring til service og add-on 5. HR, organisation og ledelse er 
tværgående i en virksomhed og er derfor illustreret med en pil på 
tværs af værdikæden.

Som sagt bruges oplevelser i den forståelse af oplevelsesøkonomi 
som redskab til forretningsudvikling og innovation. Vi sætter dog 
ikke lighedstegn mellem oplevelsesbaseret forretningsudvikling 
og innovation. Oplevelsesbaseret forretningsudvikling kan være 
et blandt mange værktøjer til at skabe innovation, men det er 
langt fra det eneste. Innovation kan som bekendt skabes ved brug 
af mange forskellige redskaber, der udover oplevelser omfatter 
eksempelvis R&D, brugerinddragelse, investorkapital og internation-
alisering. 

En anden måde at vise, hvordan oplevelsesbaseret forretnings-
udvikling placerer sig i forhold til oplevelsesøkonomien, er ved at 
tage udgangspunkt i en branchemæssig definition illustreret i 
figur 1.3. 

De inderste to ringe (1 og 2) i figuren omfatter de brancher, som i 
Danmark defineres som oplevelseserhverv, og som udgør oplevelses-
økonomiens brancher. Den inderste kerne består af de kreative 
brancher som design, musik og arkitektur, som samtidig omfatter 
de brancher, der internationalt defineres som de kreative. 

Den midterste ring omfatter brancher såsom forlystelsesparker, overnatning og gastronomi. 

I den yderste ring findes resten af erhvervslivet, hvilket vil sige virksomheder på tværs af brancher 
inden for både produktion, handel, viden og service. Nærværende analyse sætter fokus på, hvordan 
virksomhederne i den yderste ring, forstået som det brede erhvervsliv, kan skabe værdi på forskellig 
vis ved at arbejde strategisk med oplevelser, og hvordan der kan være et gavnligt samspil mellem de 
forskellige typer virksomheder i det brede erhvervsliv og oplevelsesbrancherne. 

5 Et add-on skal her forstås som et sofistikeret markedsføringstiltag, hvor oplevelsen omkring et brand eller produkt i yderste  
  konsekvens kan stå alene som et selvstændigt forretningsområde i virksomhedens portefølje. Det er hvad 
  LEGOLAND er for LEGO og Danfoss Universe for Danfoss.
6 Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008)

1.2 Forenklet værdikæde

Udvikling &
Produktion

Produkt &
service

Salg &
markedsføring

Service &
add-on

1.3  Opelseserhverv og oplevelser i erhvervslivet 6.

1. Radio & tv, film & video, kunst & kunsthåndværk, musik, arkitektur, bøger 
    & presse, design, reklame, indholdsproduktion. 

2. Oplevelseserhverv/ Forlystelsesparker, events mv., overnatninger & 
    turisme, gastronomi & natteliv, sport & fritid.

3. Oplevelser i erhvervslivet.

3.1. 2.
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På den baggrund er det en udfordring for offentlige aktører at 
skabe gode forudsætninger og understøtte samspillet mellem 
oplevelsesøkonomiens erhverv og det brede erhvervsliv. Analysen 
beskæftiger sig derfor også med, hvordan erhvervsfremmesystemet 
m.fl. kan igangsætte initiativer, som formidler potentialerne for 
virksomheder i at tænke bevidst og strategisk i oplevelser, drage 
nytte af nogle af tendenserne i oplevelsesøkonomien og etablere 
koblinger til de kreative erhverv. 

I de følgende kapitler udforskes oplevelsesbaseret forretningsud-
vikling først med udgangspunkt i virksomheder, der arbejder stra-
tegisk med oplevelser og herefter med udgangspunkt i regionale 
initiativer, hvor man har gjort sig erfaringer med at skabe rammer 
for oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Potentialet findes i det brede erhvervsliv

”Den brede værdiskabelse sker i mødet mellem oplevelsesområderne og det  
øvrige erhvervsliv... Der er formodentligt et meget stort potentiale for sådanne  
koblinger: Det er sandsynligvis allerede i dag den mest omfattende og den   
kraftigst voksende del af oplevelsesøkonomien” 
(Bille & Lorentzen 2008).

Samarbejde med kreative brancher skaber øget innovation
En analyse fra den engelske erhvervsfremmeorganisation NESTA (National Endow-
ment for Science, Technology and Arts) viser, at engelske virksomheder, som 
samarbejder med kreative brancher, opnår en højere værditilvækst. 

De virksomheder, som bruger dobbelt så meget som gennemsnittet på kreative 
samarbejder, har 25% højere sandsynlighed for at skabe produktinnovation. 
Forklaringen er, at kreative produkter og processer giver direkte input til innova-
tionsprocesser i det brede erhvervsliv via udveksling af viden og ideer mellem de 
kreative brancher og det øvrige erhvervsliv.

Rapporten dokumenterer således, hvordan kreativiteten i de kreative brancher 
er med til at skabe innovation i andre dele af erhvervslivet. Målt på en række 
parametre for innovation præsterer de virksomheder, som samarbejder med de 
kreative brancher, simpelthen bedre. Det gælder særligt ved produktinnovation 
(Nesta 2008).

Vækst via oplevelser

Erhvervs- og byggestyrelsen har netop gennemført en analyse af oplevelsesøkonomien i 
Danmark. Analysen går med en erhvervsøkonomisk tilgang tæt på oplevelseshvervene 
i Danmark og ser på hvordan virksomheder – på tværs af erhvervslivet - kan anvende 
oplevelser og oplevelsesbaseret forretningsudvikling til at skabe innovation og vækst. 

Analysen sætter fokus på to typer af virksomheder i oplevelsesøkonomien: virksom-
heder i oplevelseshvervene og virksomheder i det øvrige erhvervsliv. Derudover 
fokuserer analysen på de kreative kompetencers bidrag til udviklingen i oplevels-
esøkonomien. 

Analysen viser blandt andet at virksomheder i det øvrige erhvervsliv, der får input fra 
oplevelseshvervene, er mere innovative end virksomheder, der ikke samarbejder med 
oplevelseshvervene. Dertil svarer 50% af 1095 adspurgte virksomheder, at oplevelser 
er den væsentligste drivkræft for nye forretningsområder og innovation. 

Derudover viser analysen, at i jo flere led i værdikæden virksomheden anvender oplev-
elser, jo større økonomisk effekt oplever virksomhederne i form af øget omsætning. 
Rapporten konkluderer videre, at kreative kompetencer skal ses som en vigtig kilde til 
innovation og vækst i hele erhvervslivet og at der er en tydelig sammenhæng mellem 
virksomheders værditilvækst og præstationer og deres kreative input. 

Analysen viser, at motivationen for at anvende oplevelser spænder fra bedre rekrutter-
ingsmuligheder (59%) og medarbejdertrivsel til øget kundetilfredshed og fastholdelse 
(25%). Kun ganske få virksomheder anvender oplevelser med henblik på at skabe 
innovation (4%) og øget salg (8%). På den baggrund påpeger analysen, at der stadig er 
en række uudnyttede potentialer i oplevelsesøkonomien. 
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2. De gode
  eksemplers magt



Virksomhederne tænker i oplevelser i forbindelse med alt fra 
deres produkter og services, over branding og salg, til medarbejderudvikling og produktudvikling. 
Analysen viser, at der er tre grundlæggende tilgange til oplevelsesbaseret forretningsudvikling: 
Transformation, Kommunikation og Organisation. Nedenstående figur illustrerer de forskellige måder, 
hvorpå oplevelser kan skabe værdi i en virksomhed. 

Oplevelser i udviklingsprocesser kan betegnes som indadrettede og udgør derfor figurens kerne, 
modsat figurens ydre lag, transformation og kommunikation, hvor oplevelsen er udadrettet og møntet 
på kunder og marked.

I praksis kan der i nogle virksomheder være overlap mellem de forskellige tilgange, idet en aktivitet 
eller proces kan have flere forskelle formål. På samme måde findes der virksomheder, som arbejder 
med flere forskellige tilgange på samme tid. Vi synes dog, det er mest hensigtsmæssigt at sondre 
mellem de tre forskellige tilgange, for at tegne et mere klart billede (Figur 2.1).

1. Transformation: Fra produkt til oplevelse

I den første form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling er 
oplevelser med til at udvikle eller transformere virksomhedens 
kerneprodukt til i højere grad at blive et oplevelsesprodukt. 
Oplevelsen er en del af produktet. Oplevelser bruges primært til at 
differentiere produktet eller servicen fra tilsvarende produkter og 
services med samme funktion. 

2. Kommunikation: Oplevelser i salg og markedsføring

I den anden form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling kobles 
oplevelser til produktet. Her er oplevelser omkring produktet i 
form af markedsføringsaktiviteter, storytelling m.v., et strategisk 
redskab til branding og imagepleje. 

3. Organisation: Oplevelser i udviklingsprocesser

I den tredje form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling bruges 
oplevelser primært som drivkraft i udviklingsprocesser internt 
i virksomheden med det primære formål at skabe innovation, 
forandring og udvikling i selve organisationen. Det kan enten ske i 
forbindelse med produktudvikling eller organisationsudvikling. 

I det følgende uddybes, hvordan virksomhederne konkret arbejder med oplevelser i deres forretnings-
udvikling. Først ser vi nærmere på de kunderettede oplevelser, hvor fokus er på transformation og 
kommunikation af produkter eller ydelser (afsnit 2.1 og 2.2). Dernæst fokuserer vi på, hvordan oplev-
elser kan være en drivkraft internt i organisationen i forskellige udviklingsprocesser (afsnit 2.3). 

HP Nielsen Inspiration – verdens mest innovative butik
”Pris handler om kvalitet, men i høj grad også om de emotionelle  

2.1 Tre typer oplevelsesbaseret forretningsudvikling
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2.1 Transformation: Fra produkt til oplevelse 

Analysen viser, at virksomhederne bruger oplevelser som et 
parameter til at tilføre merværdi til deres produkter, services eller ydelser for at stå stærkere i en hård 
konkurrencesituation, hvor der er behov for en klar differentiering i markedet. Casene illustrerer, hvordan 
virksomheder må nytænke deres forretningsgrundlag, så deres kerneprodukt transformeres til et egent-
ligt oplevelsesprodukt, hvor det er oplevelsen ved produktet, der sælger og profilerer virksomheden.

Transformation:

Cases der illustrerer transformationen fra produkt til oplevelse: 

•   HP Nielsen
•   Kvik Køkkener
•   DFDS
•   Jysk Barberblade-Fabrik
•   Max Bank
•   Holmegaard

I nogle virksomheder er det ledelsen og medarbejderne selv, som får ideen til at udvikle kerneproduktet  
og igangsætte den transformation, der skaber et nyt forretningsgrundlag, mens der i andre hentes 
hjælp udefra. Styrken ved at gøre brug af egne kompetencer er, at medarbejderne kender virk-
somheden og branchen, og dermed har et godt fundament for at skabe udvikling og forandring. Samti-
dig har medarbejderne nogle ressourcer, som det er oplagt at gøre brug af, ligesom de er med  
til at tegne virksomheden. 

Et godt eksempel på en virksomhed, der selv har skabt transformationen, er HP Nielsen Inspira-
tion (se case). Casen illustrerer, hvordan et strategisk fokus på oplevelser har et stort potentiale i 
detailhandlen. HP Nielsen Inspiration har hægtet sin forretningsudvikling op på oplevelsesbaseret 
indretning af butikken og særlige events, der skaber kundeloyalitet og differentiering i et marked 
med hård konkurrence. 
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           ”Pris handler om kvalitet, men i høj grad også om de emotionelle 
værdier, 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. 

For at skille sig ud i den hårde konkurrencesituation ligger HP Nielsen Inspiration stor vægt på de 
emotionelle aspekter og troværdig kommunikation i forhold til sine kunder. 

HP Nielsen Inspiration har taget konsekvensen af Inspirationskædens slogan ”Gode ideer til spæn-
dende hjem” og har inddelt butikken i de rum, vi som forbrugere har derhjemme – spisestuen, daglig-
stuen, køkken, seng & bad. Indretningen understøttes af strategisk brug af lys og lyd, der matcher 
sæson, udstilling og aktiviteter, samt gør det mere behageligt for kunderne at opholde sig i butikken. 
Derudover har indretningen en række fordele i forbindelse med afholdelse af events i butikken. 
Der er et højt aktivitetsniveau hos HP Nielsen Inspiration. 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 kursus i musselmaling med 
en maler fra Royal Copenhagen til vinsmagning i verdensklasse og gratis grillkursus ved køb af en 
weber grill. Hver enkelt event er nøje gennemtænkt og har fokus på at skabe gode ambassadører for 
butikkens produkter og brands. 

”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. 

Case
HP Nielsen Inspiration
- Verdens mest innovative butik
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Sådan gjorde de

Ledelsen i HP Nielsen Inspiration har selv taget initiativ til og gen-
nemført satsningen på oplevelser. Omkring renoveringen af selve butikken har virksomheden dog 
gjort brug af tekniske underleverandører til lys og lyd. De mange events gennemføres i samarbejde 
med de store leverandører og kan lade sig gøre, fordi parterne har et forhold, som er ud over det 
sædvanlige. Der ligger rigtig meget planlægning bag, og der er tænkt over aktiviteternes berettigelse, 
målgruppe, effekter og virkemidler.

 I HP Nielsen følges salgstal og omsætningshastigheder nøje holdt op imod kampagner og events.

Effekter

Med renoveringen af butikken er et besøg i HP Nielsen Inspiration 
blevet en særlig oplevelse. Udgifterne betragtes i høj grad som en investering, da det er totaloplev-
elsen, der tæller, og får forbrugerne til at købe mere. Arrangementerne bidrager i høj grad til at skabe 
gode ambassadører for butikkens produkter og brands. Derudover giver arrangementerne en god 
gennemstrømning i butikken og et godt eftersalg, fordi arrangementerne er med til at skabe nye 
behov hos forbrugerne. Endelig bidrager aktiviteterne i butikken til at fastholde den meget høje 
kundeloyalitet.

HP Nielsen Inspiration
- forsat
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KVIK Køkkener har valgt en lignende strategi, hvor almindelige køkkener og badeværelser trans-
formeres fra at være et ordinært produkt til en oplevelse af det unikke produkt.

Ifølge KVIK har kæden svært ved at differentiere sig på deres kerneprodukt. Køkkener og 
badeværelser er ofte lavet af de samme materialer, uanset om de er dyre eller billige. Derfor arbejder 
KVIK med at iscenesætte deres køkkener og badeværelser som en oplevelse. Det er Samtalekøk-
kenet og Velværelset eksempler på. 

”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 at alle har 
ret til et fedt køkken”. 
Jens Lange, International salgs- og markedsudviklingsdirektør, KVIK. 

Set i et værdikædeperspektiv søger KVIK at integrere oplevelser og iscenesætte oplevelser i flere led 
af værdikæden. Det vil sige, helt fra de indledende faser med produktudvikling, hvor de samarbejder 
med fremtidsforskere og arkitekter, til når produkterne skal sælges i butikkerne. 

DFDS Seaways er et andet interessant eksempel på, hvordan en 
presset industri, tvinger en virksomhed til at genopfinde sig selv 
for at sikre sit eksistensgrundlag (se case). Hos DFDS Seaways er 
færgerne ikke længere primært et tilbud til kunderne om at blive 
transporteret fra et sted til et andet, men nu overvejende er et 
tilbud om oplevelser. En satsning der fremover gerne skal skabe 
øget omsætning hos DFDS. 

”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 at alle har ret til et fedt køkken”. 

Jens Lange, International salgs- og markedsudviklingsdirektør, KVIK. 
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”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. 

I dag handler en sejltur med DFDS Seaways i langt højere grad om den underholdning og de oplev-
elser, som gæsterne kan opleve ombord, end om et transportbehov. DFDS Seaways har vendt blikket 
mod oplevelsesindustrien i takt med, at konkurrencesituationen er blevet skærpet. Konkurrencen 
kommer fra to fronter. Dels et øget antal udbydere af oplevelser, dels et skifte inden for transport-
sektoren fra høj til lav pris. Derfor konkurrerer DFDS Seaways bevidst på det, som sker på selve rejsen. 

DFDS har siden 2005 opereret med forskellige koncepter som 
Rockcruise med artister som DAD, Michael Falch og Lis Sørensen 
og et Romantisk MiniCruise med luksuskahyt, ligesom der er tænkt 
på børnefamilierne med en række aktiviteter. 

Sådan gjorde de

DFDS Seaways har primært selv stået for processen, men allierede sig på et tidspunkt med reklame-
bureauet Halbye Kaag JWT, fordi bureauet besidder en viden om trends og forbrugertendenser, som 
DFDS ikke selv har. DFDS har haft et tæt forløb med reklamebureauet. De har brugt mange timer 
sammen og selvfølgelig har bureauet været med ude at sejle. Det er vurderingen, at DFDS Seaways 
har stået for 70% af udviklingsarbejdet, mens reklamebureauet har bidraget med de sidste 30%, 
primært i form af en segmenteringsmodel. 

Hos DFDS Seaways har hele den strategiske ledergruppe været involveret og 2-3 personer har 
beskæftiget sig fuldtids hermed. Dertil kommer arbejdet med salg og distribution og ikke mindst 
ombygning og modernisering af skibene. Alt i alt har virksomheden investeret omkring 2 mia. kr. i 
udviklingsprocessen, inklusive moderniseringen af skibene.

Case
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. 
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Effekterne

Isoleret set er underholdningstilbuddene ikke en god forretning, 
men de tjener som et godt profilerings- og markedsføringsværktøj og har været med til at flytte 
DFDS’ image fra støvet til luksus. Effekterne af indsatsen er dog ikke helt, hvad DFDS Seaways havde 
forventet. DFDS burde i dag kunne tage en højere pris for deres produkt, men her har hele lavpris-
transportindustrien ødelagt prisbilledet. 

Bundlinien er heller ikke tilfredsstillende. 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, hvilket er afgørende for virksomhedens over-
levelse på sigt. DFDS Seaways ser derfor satsningen på oplevelser som fremtiden for firmaet.

DFDS Seaways
- forsat
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2.1.1 Transformation gennem samarbejde  

Andre virksomheder gør, som antydet, brug af eksterne kreative 
kompetencer til at udvikle og/eller gennemføre den udvikling, der transformerer produktet til en 
oplevelse. 

I produktudvikling er det kreative input afgørende. Analysen viser, at nogle virksomheder med 
fordel samarbejder med kreative kompetencer uden for virksomheden for at få tilført gode idéer og 
kreativitet til nye produkter og oplevelsesdesigns. De eksterne ressourcer er typisk designbureauer, 
kunstnere eller andre fra de kreative erhverv. Samarbejdet betyder, at unikke produkter eller ydelser 
udvikles, hvilket er med til at differentiere og styrke virksomhedens konkurrenceevne.

Et eksempel herpå er Jydsk Barberblade-Fabrik, som har fået designet deres kerneprodukt, en  
vinduesskraber, i samarbejde med et designbureau (se case). Vinduesskraberens design og  
funktionelle oplevelse er det, som skal sælge og differentiere produktet fra konkurrenternes.
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”Designbureauet styrede processen, det synes jeg som lille  
virksomhed er guld værd. Som direktør har man jo 117 andre ting også. De sørgede for den røde tråd  
i det”, Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, Jydsk Barberblade-Fabrik.

Jydsk Barberblade-Fabrik (JBF) er et eksempel på en virksomhed, 
der har taget skridtet ind i oplevelsesøkonomien ved strategisk at 
tænke i at udvikle oplevelsesdimensionen i deres kerneprodukt. 
Produktet er vinduesskrabere til professionelle vinduespudsere. 
JBF indgik et samarbejde med designbureauet 3part for at få 
udviklet deres vinduesskrabere, så virksomheden kunne opnå en 
konkurrencefordel ved at profilere sig på den funktionelle oplev-
else af produktet og generelt styrke virksomhedens brand. 

           Sådan gjorde de

Udviklingsprocessen tog omkring trekvart år, og JBF og 3part 
havde løbende statusmøder. Den første fase af processen blev brugt til 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 bruger-
manual med observationer og videoptagelser af, hvordan målgruppen anvender vinduesskraberen, 
og hvilke forslag til forbedringer der kom frem under en brugertest. Til sidst lavede designbureauet 
det endelige design med blik for farver, skrifttype af logo og ergonomi. Vinduesskraberen kom på 
markedet i vinteren 2006.

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.

JBF har endnu ikke indtjent sin investering i det nye produkt, da 
virksomheden har måtte købe nye værktøjer, men regnskabet er 
opadgående, og man har en forventning om en øget omsætning 
som følge af virksomhedens nye, stærkere profil i markedet.

”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.

Case
Jydsk Barberblade-Fabrik A/S

- Nyt design med oplevelse i

”Designbureauet styrede processen, det synes jeg som lille virksomhed er
 guld værd. Som direktør har man jo 117 andre ting også. De sørgede for 
den røde tråd i det”.
Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør, Jydsk Barberblade-Fabrik.
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2.1.2 Brand spaces – når sted og oplevelse smelter sammen

Et brand space er et sted at være, hænge ud, prøve ting, arbejde eller slappe af. Et brand space er en 
oplagt måde at transformere et produkt til en oplevelse ved at knytte oplevelser omkring produktet 
sammen med et specifikt sted. 

Brand spaces handler om at se værdien i at tilbyde kunderne et offentligt sted, hvor de kan lide at 
opholde sig, et sted, der ikke bare handler om at købe ting. Udgangspunktet er at skabe opholdssteder, 
som forbrugerne opfatter som relevante og brugbare i hverdagen, og som tilbyder overraskelser 
og gode oplevelser. Etableringen af brand spaces kan dermed ses som symbol på en tendens, hvor 
forbrugerne ikke blot betragtes som forbrugere, men som hele individer, der søger både mening og 
oplevelser i deres hverdagsliv7. 

Den mest kendte form for brand space er af typen prøv-før-du-køber og anvendes i dag af en række 
forskellige virksomheder fra ble-producenter til spilkonsolfirmaer. Her får kommende kunder ikke 
alene mulighed for at afprøve produkterne, de forbinder dem også med en positiv oplevelse. En anden 
udbredt type er midlertidige brand spaces, der kan være alt fra ’almindelige’ butikker, som kun har 
åbent få uger eller måneder, til mere utraditionelle tiltag som events og tidsbegrænsede koncepter. 
Derudover findes der empatiske og udviklende brand spaces, hvilket uddybes i det følgende med gode 
eksempler. 

Empatiske brand spaces

Empatiske brand spaces sigter på at give forbrugerne omsorg 
og empati ved at tilbyde dem det, de har brug for. Empatiske brand spaces gør det så behageligt, 
bekvemt og nemt for brugerne, som overhovedet muligt. 

Et illustrativt eksempel er Max Banks forvandling fra skrankemiljø til hjemligt cafemiljø. Oprindeligt 
var Max Bank en bank som de fleste andre, hvor kunderne blev serviceret ved skranken med en klar 
afgrænsning mellem rådgiver og kunde. Men på grund af en øget konkurrence i den finansielle ver-
den, ønskede Max Bank at differentiere sig fra sine konkurrenter via en ny profil med hjemlighed og 
service i fokus. Max Bank indledte derfor et samarbejde med en designer og hjemlighedsekspert, der 
udviklede et nyt udseende og koncept. Den traditionelle bankskranke blev udskiftet med cafemiljø, 
lounge stole og blød musik for at give kunden en anden oplevelse af at gå i banken. Max Bank blev 
dermed den første bank i Danmark, der forenede bankfunktioner med cafemiljø. Det nye cafémiljø, 
skal ifølge Max Bank ses som en fornyelse af bankrummet, der sætter nye standarder for, hvordan 
man som kunde bruger banken.

7 kilde: www.trendwatching.com
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Udviklende brand spaces

Udviklende brand spaces går skridtet videre og fokuserer på at udvikle forbrugeren som menneske. 
Her handler det om den forskel og udvikling, som virksomheden er i stand til at skabe for det enkelte 
individ. Den oplevelse, som et brand space tilbyder, går her ikke blot på spænding, empati eller mulig-
heden for at afprøve nye ting, men på at styrke det enkelte individ gennem bl.a. læring. 

Et relevant eksempel i den forbindelse er Det Levende Glasværk, som er et oplevelsescenter centreret 
omkring Holmegaard Glasværk. Forretningsgrundlaget er blevet transformeret fra en lukket fabrik 
med glasproduktion til en egentlig attraktion, hvor det er muligt at opleve glaspusternes arbejde. 
Herudover kan gæsterne besøge glasmuseet, se aktuelle udstillinger samt ikke mindst selv lære at 
puste glas. Aktiviteterne er altså alle rettet mod at blive klogere på glas gennem forskellige oplevelser 
og attraktionen er dermed med til at udvikle den besøgende8. 

2.2 Kommunikation:
Oplevelser i salg og markedsføring

Oplevelser bruges ikke alene i forbindelse med transformationsprocesser, men også som et element 
i virksomhedens kommunikation. Som markedsføringsredskab er oplevelser med til at iscenesætte 
en virksomheds produkter eller services. Oplevelser bruges til at fortælle den unikke historie om 
virksomheden og dens produkter og på den måde nå kunderne. 

Denne form for oplevelsesbaseret forretningsudvikling er vidt udbredt. Mange virksomheder har i 
mange år i større eller mindre grad tænkt i kundeoplevelser, når et produkt skal markedsføres.
Det interessante er, at oplevelseselementet i markedsføringsaktiviteter synes at vinde mere og 
mere frem og blive stadig mere sofistikeret i sit udtryk. Brugen af oplevelser er i dag en selvstændig 
disciplin, hvor oplevelsen designes specifikt til formålet. Oplevelser, typisk i form af events, sponsorater, 
særlige kundeaktiviteter og udvikling af oplevelsesrum skaber øget branding, særlige kunderelationer 
og en klar profil af virksomheden i kundernes bevidsthed.

8 Det Levende Glasværk gik konkurs i september 2008, men vi har valgt at   
  bibeholde casen som eksempel på et udviklende brandspace. 
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Kommunikation

Cases der illustrerer oplevelser i salg og markedsføring:

•   Petersen Tegl
•   Bo Concept
•   Arla
•   Middelfart Sparekasse 
•   Lauritz.com
•   Pressalit 
•   Volkswagon
•   Rahbekfisk

Virksomhederne udnytter ofte de kompetencer, der findes i deres egne salgs- og marketing-
afdelinger, som det bærende element i kommunikationsbårne udviklingsprocesser. Medarbejderne 
har den fornødne viden og ekspertise og kender virksomhedens historie og strategi, hvilket giver et 
godt grundlag for at kommunikere og sælge virksomhedens brand og produkter.

Eksempelvis udvikler og plejer Teglproducenten Petersen Tegl sine kunderelationer ved at tilbyde 
kunderne en særlig oplevelse på virksomhedens træskib i selskab med virksomhedens sælgere 
(se case). Oplevelsen af nærhed, hyggelige rammer og fortrolighed er her det bærende element i 
salgsstrategien, hvor formålet er at bygge på kundernes loyalitet til virksomheden.
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           ”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 er ud over det sædvanlige og en salgsorganisation, som er dedikeret til produktet. Oplevelsen af 
kvalitet skal opleves hele vejen rundt.” Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl. 

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 kvalitetsprodukter. 
Strategien er innovative produktionsmetoder koblet med 
markedsføring og kundehåndtering, som matcher kundens for-
ventning om det eksklusive. Centrale ingredienser i opskriften er 
håndstrøgne tegl og afslappede sejlture på træskibet Emma. 

Sådan gjorde de

”Vi er 100 ansatte. Vi plejer at sige, at vi er 100 mand i udviklings-afdelingen. 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”. Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl. 

Teglværksindustrien anvender normalt op til 25% af omsætningen på markedsføring, primært gen-
nem annoncering. Petersen Tegl bruger omtrent samme andel, men meget anderledes, ved at være 
opsøgende og i direkte dialog med potentielle kunder. 

De potentielle kunder – primært arkitektbureauer fra Nord-
europa – inviteres på virksomhedsbesøg med alt betalt, hvor de 
får en introduktion til virksomhedens produktion og kompetencer. 
Petersen Tegl spiller bevidst på den unikke produktionsmetode, 
deres lange historie og den naturskønne beliggenhed. For at un-
derstøtte den strategi, har de investeret i et træskib, som ligger i 
fjorden ud for fabrikken. Arbejdsmøderne på skibet er en oplevelse 
i sig selv og finder sted i en særlig stemning, hvor sælgerne knytter 
stærke relationer til kunderne. 

”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 er ud over det sædvanlige og en salgsorganisation, 
som er dedikeret til produktet. Oplevelsen af kvalitet skal opleves hele 
vejen rundt”.
Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl. 

”Vi er 100 ansatte. Vi plejer at sige, at vi er 100 mand i udviklingsaf-
delingen. 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”.
Jørn Enderlein, Direktør, Petersen Tegl. 

Case
Petersen Tegl
– Oplevelser som kundepleje
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Effekter 

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?”. Effekten af oplevelser er altså her øget kundeloyalitet og profilering.

Petersen Tegl
- forsat
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            BoConcept har valgt en anden strategi. De tænker specifikt i 
events i byrummet og oplevelsesbaseret markedsføring via deres hjemmeside. Eksempelvis lancerede 
BoConcept verdens længste sofa til Århus Festuge i 2007 og kørte i foråret 2008 en kampagne, hvor 
forbrugerne kunne kåre verdens grimmeste møbel på deres hjemmeside. Den eventbaserede tilgang 
er her et stærkt virkemiddel til at skabe opmærksomhed omkring virksomhedens produkter. Det er 
samtidig en effektiv markedsføringsstrategi, når man som BoConcept har en stor markedsspredning  
med butikker i mange lande. Ved at placere produkt og varemærke på en gennemtænkt måde i 
andre rammer end dem, målgruppen typisk forventer, opnår BoConcept desuden øget omtale og 
profilering. 

En anden tilgang til at anvende oplevelser kommunikativt er sponsorering. ARLA Foods og Middelfart 
Sparekasse (se case) er to forskellige virksomheder fra vidt forskellige brancher, der hver især arbejder 
strategisk med oplevelser i form af udvalgte sponsorater. 

ARLA har lidt under et dårligt image, som følge af en Hirt-
shalssag, Muhammedkrise og dårlig omtale i forbindelse 
med opkøb af mindre mejerier. For at få forbedret sit image, 
har virksomheden iværksat en progressiv langsigtet event- 
og sponsorstrategi med fokus på sund mad, fodbold og 
motion. ARLAs medarbejdere spiller en væsentlig rolle, da 
det er dem, som møder forbrugerne ansigt til ansigt og skal 
give dem en god oplevelse af ARLAs produkter og brand.

”Vi ønsker at udbygge det oplevelsesbaserede yderligere. Vi tænker hele tiden 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, alle tager ud og laver en særlig event for børn, måske noget der hedder ARLA-dagen”.
Jesper Jæger, Sponsorchef, ARLA.

”Vi ønsker at udbygge det oplevelsesbaserede yderligere. Vi tænker hele tiden 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, alle tager ud og laver en særlig event for  
 børn, måske noget der hedder ARLA-dagen”.

Jesper Jæger, Sponsorchef, ARLA.
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Case
Middelfart Sparekasse
- Vi har overskud til dig

”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”. 
Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef, Middelfart Sparekasse. 

’Vi har overskud til dig’, lyder Middelfart Sparekasses slogan. Som 
en del af sparekassetanken støtter Middelfart Sparekasse det 
omgivende samfund med både økonomi, organisering og tankevirk-
somhed. Støtten går primært til det lokale forenings- og  kulturliv 
samt innovation, studerende og uddannelse.

Sådan gjorde de

Middelfart Sparekasse giver hellere støtte til mange små aktivi-
teter på græsrodsniveau, end få store, kommercielle tiltag. Dels fordi det passer til sparekassens 
profil, dels fordi de på den måde knytter langt flere kontakter og hyppigt bliver omtalt i pressen. 

Sparekassen har gjort en dyd ud af, at medarbejderne deltager ved udførelsen af de events og aktivi-
teter, som sparekassen støtter. Det betyder samtidig, at rådgiverne kommer ud og møder eksisterende 
og potentielle kunder i uformelle rammer, hvilket har vist sig at være en effektiv strategi til både 
fastholdelse og tiltrækning af kunder. 

Effekter 

Den typiske måde at måle marketingeffekter i bankverdenen er 
eksponering og kendskabsgrad. Middelfart Sparekasse har ikke 
en specielt høj kendskabsgrad, den er faktisk faldet lidt med den 
aktuelle strategi. Til gengæld har sparekassen mærket en tilgang 
af nye kunder, hvilket betragtes som meget tilfredsstillende, da 
det er vanskeligt at ændre bankkundernes adfærd. Tilgangen af 
kunder tilskrives bl.a. de mange initiativer og aktiviteter, som sk-
aber relationer og kontakter, men selvfølgelig også bankens renter 
og produkter. Endnu en væsentlig effekt er fastholdelsesgraden 
af eksisterende kunder, der er meget høj. Her ser sparekassen 
sponsoreringen af tilbud og aktiviteter i lokalmiljøet som et grund-
lag for at skabe bedre dialog og loyalitet. Endelig får sparekassen 
hyppigt god presseomtale i kraft af støtten til de mange initiativer 
og oplevelser i lokalområdet. 

”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”.
Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef, Middelfart Sparekasse. 
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Eksemplerne understreger, at det er vigtigt, at medarbejderne 
er involverede og deltager i udførelsen for at skabe troværdighed omkring virksomhedens brand. 
Styrken er, at forbrugerne får ansigt på virksomheden og kan relatere sig til brandet.

Lauritz.com arbejder også med events, men på en lidt anden 
måde. Lauritz.com er kendt som et netbaseret auktionshus,  
men tilbyder også sine kunder en række oplevelser via deres site.  
Eksempelvis forskellige kultursamarbejder og senest Lauritz Kun-
sthal. De oplevelsesbaserede initiativer har været med til at skabe 
den position i markedet, som virksomheden har opnået i løbet af 
kort tid. En satsning der har taget udgangspunkt i medarbejdernes 
egne ressourcer og kompetencer. For Lauritz.com har brugen af 
oplevelser været identitetsskabende, netværksopbyggende og 
ikke mindst været en god måde at skabe omtale på, hvilket har 
genereret nye brugere og kunder på sitet. Derudover har kultural-
liancerne været med til at blåstemple Lauritz.com som en kom-
merciel aktør på den danske kunstscene.

”Vi ville aktivere en hel ny kundegruppe, og dem skulle vi i kontakt med. Både købere og sælgere. 
Og det er jo 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 tid 
eller råd til”. Mette Rode, Kreativ direktør og medejer, Lauritz.com.

2.2.1 Kommunikation via samarbejde

Mens nogle virksomheder tager afsæt i de eksisterende kompe-
tencer, arbejder andre sammen med eksterne ressourcer fra oplevelseserhvervene for at få udviklet 
anderledes tiltag, der på den bedst mulige måde formidler virksomhedens budskaber og brand.  
De kreative ressourcer bruges som det input, der får det unikke og anderledes frem og, som differen-
tierer og eksponerer virksomheden og dens produkter. 

Eksempelvis gennemførte Pressalit i 2007 et særligt samarbejde med otte kunstnere omkring 
udviklingen af et galleri af toiletsæder, hvilket har givet virksomheden en stor brandingeffekt og som 
sidegevinst nye produkter til afsætning (se case).

”Vi ville aktivere en hel ny kundegruppe, og dem skulle vi i kontakt med. 
Både købere og sælgere. Og det er jo 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 
tid eller råd til”.

Mette Rode, Kreativ direktør og medejer, Lauritz.com.
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”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, der producerer toiletsæder og badeværelsestilbehør, 
har fået en række kunsthåndværkere og designere til at lave 
kunsthåndværk med toiletsædet i fokus. Initiativet, der gik under 
betegnelsen Pressalit Art Gallery, var en brandingaktivitet med 
vægt på den unikke oplevelse. Formålet var at skille sig ud i en 
branche med hård konkurrence, der er kendt for at være konservativ. 

Sådan gjorde de

Pressalit Group opfatter sig selv som en design– og brandorien-
teret virksomhed. Ledelsen var derfor ikke sen til at bakke op om 
marketingsafdelingens idé omkring Pressalit Art Gallery.

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 havskild-
padde som låg, der kan bevæge hovedet. 

Pressalit Art Gallery var tiltænkt VVS-branchens største messe, ISH i Frankfurt. Inden messen blev 
værkerne offentliggjort på Pressalits internationale seminar for sælgere og distributører, der 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 Økonomi- og 
Erhvervsministeriet. 

Effekter 

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. 

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 af Pressalits ordinære produkter.

”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.

Case
Pressalit Group
- Branding via kunstneriske toiletsæder
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            Et lignende eksempel er Volkswagen, som ved lanceringen af en 
ny bilmodel samarbejdede med unge kunstnere og et hotel. VW/Semler Gruppen brugte et tilbud  
om specielle oplevelser som markedsføringsstrategi og opnåede på den måde stor synlighed og  
gennemslagskraft. Læren fra casen er dog, at oplevelser ikke altid sikrer den ønskede afsætning. 
Den rigtige prisstrategi er også et vigtigt element.

Volkswagen/Semler Gruppen – Projekt Fox Medieevent

”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 kreative ressourcer, 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 Kommuniktionschef, Semler Gruppen. 

I forbindelse med lanceringen af den nye bilmodel Fox gav Volks-
wagen i april 2005 en række unge talenter inden for kunst, mad-
lavning og hotelmanagement, mulighed for at omsætte deres ideer 
under den internationale pressepræsentation af Fox modellen i 
København. De unge kunstnere skabte blandt andet en transfor-
mation af Park Hotel i København, hvor hvert enkelt værelse blev 
tænkt som en særskilt, unik oplevelse. Derudover var der en række 
midlertidige, enkeltstående events i det københavnske bybillede, 
hvor gastronomi, kunst, kultur og biler gik op i en højere enhed.    

Sådan gjorde de

En væsentlig baggrund for medieeventen var, at Volkswagen 
grundet en skærpet konkurrence inden for branchen ønskede at differentiere sin markedsførings-
strategi i forhold til konkurrenternes. Med lanceringen af den udprægede bybil, der primært appellerer 
til unge mennesker, var det oplagt med en utraditionel kampagne i bybilledet. 

Volkswagen satte eventen omkring lanceringen af Fox i licitation. Herefter fik det tyske eventbureau 
Eventlab frie hænder. Eventlab allierede sig med det danske bureau Agenda Group, der sørgede for 
de mere organisatoriske ting.

Case
Volkswagen/Semler Gruppen
- Projekt Fox Medieevent

”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 
kreative ressourcer, 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. 
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Effekter

Volkswagens presselancering afstedkom stor mediebevågenhed 
og presseomtale, hvilket var et af de primære formål, og resulterede i fire eventpriser det år.  
Det overordnede mål, at sælge flere biler til unge urbane mennesker, afstedkom presselanceringen 
dog ikke. Målgruppen er meget prisfølsom og kan vælge mellem en række modeller fra andre produ-
center, så det er svært at nå målgruppen, med mindre man sænker bilens pris. 

Volkswagen/Semler Gruppen
- forsat
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Case
Rahbekfisk
- Fra industriprodukt til premium-brand

Endnu et eksempel finder vi hos Rahbekfisk, der har lavet en 
strategisk alliance omkring produktudvikling med den kendte gastronom Claus Meyer. Fiskefabrikken 
har på den måde fået skabt et produkt, der i høj grad sælges på design og oplevelsen af luksus.  

Rahbekfisk – Fra industriprodukt til premium-brand

”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 virkelig-
heden bag skal hænge sammen.” 
Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør, Rahbekfisk. 

Rahbekfisk producerer frosne convenienceprodukter fortrinsvis 
baseret på fisk. Virksomheden er et eksempel på en produktions-
virksomhed, som motiveret af forbrugertendenser har indledt et 
samarbejde med Meyers Madhus/Claus Meyer. Samarbejdet har 
bidraget til at opbygge Rahbekfisk til et premium-brand, forstået 
som et mærke der er garant for høj kvalitet. 

Sådan gjorde de

Udviklingsarbejdet blev gennemført som et ligeligt samarbejde 
mellem Meyers Madhus og Rahbekfisks egen udviklingsafdeling 
og resulterede i en ny produktserie under navnet Nordish. Design-
firmaet Envision gav serien et grafisk udtryk og eksklusiv indpak-
ning, som siden har vundet en designpris på Seafoodmessen i 
Bruxelles. 

Effekter

Rahbekfisk betragter samarbejdet med topgastronomer og 
designere som en del af den samlede storytelling, som skal understøtte virksomhedens brand og 
kompetencer som samarbejdspartner. Det er endnu for tidligt at vurdere effekterne af samarbejdet 
omkring Nordish. Det vigtigste for Rahbekfisk har været at sende et signal til detailhandlen. Men aktuelt 
ser virksomheden lyst på effekterne i form af nye kunder. Indadtil har samarbejdet med Meyers og 
designprisen givet medarbejderne en oplevelse og en ny måde at se på virksomhedens udviklings-
arbejde. Det bidrager samlet til, at virksomheden står stærkere som en attraktiv arbejdsplads. 

”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. 
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2.4.3 Drivkræfter

Analysen viser at en af de 
afgørende drivkræfter for oplevelsesbaseret forretningsudvikling 
er en hård konkurrencesituation, hvor virksomhederne konstant 
presses til at udvikle deres forretningsgrundlag og organisation på 
nye måder. 

Men den grundlæggende drivkræft er, at virksomhederne tror på 
værdien i at satse på oplevelser enten ved at styrke og udnytte 
deres egne og medarbejdernes kreative ressourcer eller ved at 

indgå samarbejde med eksterne, kreative partnere. 

Drivkræfterne kan opdeles i henholdsvis interne og eksterne drivkræfter. De interne relaterer sig til 
virksomhedens interne forhold, organisation og ledelse, mens de eksterne relaterer sig til omverden-
ens påvirkning. Drivkræfterne kan opsummeres på følgende måde: 

Interne drivkræfter:
•   En engageret leder/ledelse, som tror på potentialet i at arbejde strategisk med oplevelser, og som    
     giver plads til den usikkerhed, der kan være forbundet med at kaste sig ud i noget nyt. Mange af  
     virksomhederne giver udtryk for, at det er en barriere, at det er så svært at kvantificere effekterne,
     og at der derfor ofte er tale om, at ledelsen har en god ’mavefornemmelse’ omkring projektet.

I særlige tilfælde kan en virksomheds brand betyde så meget 
for en kernegruppe af virksomhedens kunder, at kunderne på egen hånd udfører aktiviteter, der 
markedsfører virksomhedens produkt, image og/eller brand. Kunderne kan på den måde ses som 
eksterne kompetencer for virksomheden, som er med til at styrke virksomhedens image og brand 
over for andre kunder. 

Et godt eksempel herpå finder vi hos LEGO. LEGO har et Brand Community, et kundefællesskab, hvor 
det er LEGO fans, som automatisk markedsfører og plejer virksomhedens brand. De gør de via oplev-
elser i form af arrangementer, klubmøder, m.m., som er en del af deres fællesskab omkring LEGO.  
Det betyder, at LEGOs markedsføringsindsats drejer sig om at give kernemålgruppen oplevelser 
omkring LEGOs produkter og varemærke, så den særlige tilknytning, kernegruppen har til LEGO, hele 
tiden understøttes og udbygges. 

”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. Målgruppen tæller mindst 
20.000 registrerede personer på verdensplan. LEGO støtter op 
omkring LEGO-entusiasternes klubber og netværk og bruger aktivt 
deres fans’ kreativitet i både markedsføring og produktudvikling. 
Effekterne er branding, kundeloyalitet og kvalitetssikring, idet 
fansene giver deres mening tilkende og har idéer til nye LEGO 
produkter og modeller.

2.3 Organisation: Oplevelser i udviklingsprocesser

Analysen viser, at oplevelser og kreative processer ikke alene er 
givtige i forbindelse med transformation og kommunikation af virksomhedens produkter, men også 
bruges som løftestang for udvikling eller forandring internt i virksomheden.

Casene peger på, at der er to former for interne udviklingsprocesser - produktudvikling og organisa-
tionsudvikling - hvori oplevelser med fordel kan spille en rolle. Virksomhederne bruger oplevelser til 
at sætte fokus på enten innovation af deres produkter og services eller i den interne organisations-
udvikling for at udvikle medarbejderkompetencer samt formulere værdier, identitet, strategier m.m. 
De to forskellige perspektiver uddybes i det følgende. 

”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.
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Organisation 

Cases der illustrerer oplevelser i udviklingsprocesser: 
•   Coloplast Denmark
•   TrygVesta Forsikring
•   AstraZeneca
•   SCA Packaging
•   Jyske Bank
•   Knud Ensig 
•   Quilts of Denmark

2.3.1 Produktudvikling

Oplevelser og kreative processer som driver i produktudvikling kan 
komme til udtryk på forskellig vis. En af dem er kreative mødeteknikker og møderum, hvor de særlige 
fysiske rammer er tænkt som en katalysator for en innovativ og involverende kultur i virksomheden. 
Her er det oplevelsen af rummet og den atmosfære det skaber, som igangsætter udviklingstanker 
og innovation (se case).
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•   Åbenhed og nysgerrighed for kreative processer på ledelsesniveau og rum til innovative ideer.
Coloplast, TrygVesta og AstraZeneca har alle arbejdet strategisk 

med oplevelser i form af innovationsrum, der stimulerer nytænkning og effektiviserer processer 
omkring produktudvikling. De særlige fysiske rammer er tænkt som en katalysator, der skal fremme 
og udvikle en kultur internt i virksomheden, hvor det er i orden at ’tænke ud af boksen’. 

Hos Medicinalfirmaet AstraZeneca arbejder de 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 filminstruk-
tører og psykologer for at gøre læring for medarbejdere såvel som interessenter til en oplevelse. 
Samarbejdet er væsentligt, fordi de kreative arbejdsformer er med til at gøre AstraZeneca til en 
innovativ og dynamisk virksomhed. 

”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, Udviklingsdirektør, Coloplast.

Coloplast og TrygVesta har valgt en anden vej til produktinnova-
tion, idet begge virksomheder har etableret innovationsrum. For at 
styrke det kreative frirum i virksomheden, har Coloplast, der blandt 
andet udvikler stomiposer, i 2002 etableret innovationsrummet 
Colon til udviklingsafdelingen. Innovationsrummet er indrettet 

som et åbent og kreativt mødelokale, hvor skæve og kreative tanker er tilladte. Lokalet er bygget op 
omkring fire principper: 

•   Et åbent mødelokale hvor alle medarbejdere er velkomne til at komme forbi og tage en kop kaffe
•   Et højt mødebord hvor deltagerne kan vælge at stå eller sidde, bevæge sig rundt og være mere aktive 
•   Ekstra skamler hvilket er fleksibelt og praktisk, når der er mange til møderne
•   Et loungeområde hvor man kan læse  

Selve rummet tydeliggør over for medarbejderne, at kreativ tænkning er vellidt af ledelsen. 

”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, Udviklingsdirektør, Coloplast.

Case
Coloplast, TrygVesta, AstraZeneca
- Kreative mødeteknikker og møderum
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”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.” Yngvar Sigmuns Skar, Udviklingschef, Business Lab i TrygVesta.

TrygVesta, Nordens næststørste udbyder af skadesforsikringer, 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 lyd og lys for at iscenesætte forskellige stemninger og følelser. Innovationsrummet er med til at 
skabe de fysiske rammer, der letter og fremskynder reel nytænkning. Rammerne skaber dog ikke af 
sig selv kreativ tænkning. 

Derfor er afdelingen Business Lab, som arbejder i innovationsrum-
met, med til at facilitere en øget innovationstænkning i hele virk-
somheden og har bl.a. medvirket til uddannelsen af 16 personer, 
kaldet innovationdrivers, fra hele virksomheden. 

”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 nødven-
digt at opstille en fiktion, hvor det er muligt at tænke ud af boksen.” 
Yngvar Sigmuns Skar, Udviklingschef, Business Lab i TrygVesta.

Coloplast, TrygVesta, AstraZeneca
- forsat

Innovationsrummet Colon, Coloplast
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Oplevelser kan også fungere som katalysator for brugerdreven 
innovation, hvor virksomheden bruger kunder, på linie med udefrakommende kreative kompetencer. 
Ved at bruge oplevelser til at skabe gode relationer til virksomhedens kundegrupper, kan virksomheden 
få indblik i målgruppens behov og arbejde sammen med den, for at udvikle nye produkter eller forbedre 
de eksisterende. 

Et relevant eksempel i den forbindelse er SCA Packaging, der producerer emballage i bølgepap og har 
indrettet et specielt designcenter til sin produktudvikling, der fungerer som udviklingslaboratorium 
og ramme for udviklingsprocesser med kunderne. Strategien med designcentret er at skabe stærke 
relationer til kunderne og produktinnovere og på den måde differentiere sig i forhold til konkurrenterne. 
Designcentret giver specielle rammer for innovationsprocessen, hvor navnene på de forskellige faser 
i innovationsmodellen er inspireret af Disney. Oplevelseselementet består altså i iscenesættelsen af 
innovationsprocessen. Oplevelsesrammen er den katalysator, som får den brugerdrevne innovation til 
at fungere i centret.

2.3.2 Organisationsudvikling

Oplevelser som led i organisationsprocesser kan også danne grundlag for et øget fokus på virk-
somhedens værdier og identitet, strategier og medarbejderudvikling. Et sådant fokus er med til at 
skærpe virksomhedens profil i markedet samt styrke arbejdsmiljøet, den interne kommunikation og 
udvikle medarbejderne.

Et relevant eksempel i den forbindelse er Jyske Bank. Banken er især kendt for lanceringen af sit nye 
bankkoncept med fokus på kundeoplevelser og et særligt oplevelsesdesign i  filialerne. Mindre kendt 
er det, at Jyske Bank har fået udviklet VIMS, et computerspil til kompetenceudvikling af sine medarbej-
dere. VIMS blev brugt for at få medarbejderne til at tage det nye bankkoncept til sig og træne dem til 
den nye rådgiverrolle, der matchede konceptet. 

Anvendelsen af oplevelser og kreative processer kan også bruges til at skabe bevidsthed om 
virksomhedens profil. Det ses eksempelvis hos virksomhederne Knud Engsig og Quilts of Denmark. 
Kontorforsyningsvirksomheden Knud Engsig har samarbejdet med et lokalt teater for gennem en 
kreativ proces at sætte fokus på virksomhedens kerneværdier med henblik på at kunne differentiere 
sig i markedet (se case).
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Knud Engsig er en virksomhed i hård konkurrence i kontorforsyn-
ingsbranchen, hvor det er afgørende at kunne skille sig ud i forhold 
til konkurrenterne. Taktikken hos Knud Engsig har været at udvikle 
en unik profil i markedet. Et af redskaberne hertil var at formulere 
virksomhedens kerneværdier i samarbejde med det lokale teater, 
Jomfru Ane Teatret, og bruge værdierne til at brande sig på. 

”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.

Sådan gjorde de

Knud Engsig og Jomfru Ane Teatret udviklede sammen projektet 
”En dag på Teatret”. Det overordnede formål var at lære virksomheden, hvordan den kunne kommunikere 
sit eget særpræg. 

Projektet havde tre faser: 

1. En forberedelsesfase, der gik ud på at få medarbejderne til at nedskrive deres tanker omkring det  
særlige ved at arbejde på Knud Engsig og virksomhedens særpræg. 

2. Anden fase 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, og fik i løbet af dagene sat ord på, hvilke 
værdier der er kendetegnende for virksomheden.

3. I den sidste fase blev inputtene bearbejdet, hvilket mundede ud i et katalog med indsatsområder,  
virksomheden kunne arbejde videre med.

”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.

Case
Knud Engsig
- En dag på teatret
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       7

”Det drejer sig om image. Du kan betale for annoncering, men al omtalen 
koster ikke noget. Det andre skriver om én har langt større vægt end det, du 
skriver om dig selv!”

Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig.

Effekter

Virksomheden vurderer, at værdiprocessen har haft stor betyd-
ning for virksomheden både internt, men også eksternt. Generelt har virksomheden opnået meget 
PR på sine aktiviteter og tiltag.

”Det drejer sig om image. Du kan betale for annoncering, men al omtalen koster ikke noget. Det andre 
skriver om én har langt større vægt end det, du skriver om dig selv!”
Jesper Engsig, Direktør, Knud Engsig.

På samme måde har Quilts of Denmark samarbejdet med en billedkunstner for at skærpe sin profil 
og finde virksomhedens identitet (se case).
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”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 virk-
somheden. Og det kunne kunstneren hjælpe os med”. 
Hans Erik Schmidt, Direktør, Quilts of Denmark. 

Virksomheden havde i efteråret 2004 et samarbejde med billed-
kunstneren 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 farve-
univers og ledte frem til en nytænkende salgsaktivitet.

Sådan gjorde de

1. I butikken: 

Billedkunstneren opsøgte de dynebutikker, hvor virksomheden sælger sine produkter for at få et indblik i, 
hvordan virksomheden så på sine egne produkter og hvilke værdier og holdninger, de signalerede. 

2. Ophængning af malerier: 

Billedkunstneren hængte malerier op overalt i virksomheden og medarbejderne skulle derefter vælge 
det billede, de synes bedst formidlede virksomhedens identitet. 

3. Maleworkshop:

Her skulle alle medarbejdere male deres opfattelse af virksomheden og derefter drøfte deres valg og 
associationer. 

4. Identiteten får ord: 

Virksomheden indsamlede brochurer og foldere fra konkurrenterne for at afdække, hvordan de visuelt 
solgte deres produkter. Billederne blev ordnet efter de værdiord, medarbejderne havde valgt på male-
workshoppen. Herefter stemte de om de tre begreber, der skulle karakterisere virksomheden. 

”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. 

Case
Quilts of Denmark
- Billeder af en virksomheds identitet

53



Effekter

Midt i en vækstperiode fandt virksomheden 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.

Quilts of Denmark
- forsat
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Casene viser, at det kreative input er afgørende i både produkt- 
og organisationsudvikling. Fælles for de virksomheder, som anvender oplevelser i udviklingsprocesser 
er, at de har skabt en kobling til oplevelseserhvervene. Samarbejdet med de eksterne kreative res-
sourcer bruges enten til at skabe rammerne for en innovationskultur i virksomheden, der understøt-
ter udviklingen af nye produkter eller forbedrer processer, eller som katalysator og medium til at få 
sat ord på strategier, identitet, værdier eller interne processer. 

2.4 Erfaringer på tværs

Der er forskel på virksomhedernes tilgang til og arbejde med 
oplevelsesbaseret forretningsudvikling afhængigt af, hvor vidtgående processerne og aktiviteterne 
er, men det er muligt at identificere en række fælles erfaringer blandt de undersøgte virksomheder.

I det følgende præsenteres den tværgående analyse af følgende fire temaer: 

•   Fællestræk blandt virksomhederne.
•   Kompetencer i forhold til at skabe den oplevelsesbaserede forretningsudvikling.
•   De nødvendige dynamikker og drivkræfter.
•   Resultater og effekter af oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

2.4.1 Fællestræk blandt virksomhederne

Virksomhederne har følgende fællesstræk:

•   Alle de undersøgte virksomheder opfatter sig som noget særligt. De ser sig selv som anderledes  
     i forhold til andre i deres branche. Selvom de ikke nødvendigvis selv kalder det oplevelsesbaseret  
     forretningsudvikling er de bevidste om, hvordan de forsøger at adskille sig via oplevelser, kreative  
     processer og samarbejde med kreative kompetencer. 

•   Den gode idé kommer ofte fra medarbejdere eller ledelsen selv, men nogle virksomheder vælger  
     selv at gennemføre processerne, mens andre indgår samarbejder med eksterne kreative kompe- 
     tencer til at drive processen og udfolde idéerne. 

•   Ofte er der en særlig idealistisk leder, som sætter scenen for arbejdet med oplevelser, og som  
     følger en personlig overbevisning og har et særligt drive. Der er ikke tvivl om, at ledelsen har  
     den vigtigste rolle i forhold til at skabe rum til oplevelsesbaseret forretningsudvikling.
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•   Medarbejderne er blevet inddraget i og informeret om processen og tager ejerskab til processerne  
     og aktiviteterne. 

2.4.2 Kompetencer udefra og indefra

Det er et gennemgående træk, at virksomhederne er afhængige 
af enten at kunne mobilisere kompetencer internt i virksomheden eller trække på kompetencer ude-
fra i form af kunstnere, designere, fremtidsforskere etc., når de ønsker at skabe oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling. Det er overraskende, at så mange virksomheder henter ressourcerne indefra. 
Casestudierne viser således, at ideerne og de kreative ressourcer lige så ofte kommer indefra som i 
samarbejde med kreative partnere. 

Det er naturligvis umuligt at sige, hvad der er bedst, da det afhænger af formålet med processen og 
hvilke ressourcer, virksomheden har til rådighed. Samtidig vælger mange virksomheder en kombina-
tion af egne og eksterne kompetencer. 

Hvis vi ser på de virksomheder, der primært skaber udviklingen 
ved at trække på eksterne samarbejdspartnere, er der en række 
tværgående erfaringer at hente både i form af styrker og ud-
fordringer.

Styrker ved at samarbejde med eksterne kompetencer:

•   Eksterne kreative samarbejdspartnere giver et blik udefra og kan 
     sætte virksomhedens problemstillinger i perspektiv, som hos  
     Quilts of Denmark, hvor en billedkunster hjalp virksomheden til  
     at finde sin identitet. Som Direktør Hans Erik Schmidt siger:  
     ”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 billedkunst- 
     neren os”.

•   Samarbejde med eksterne kreative ressourcer betyder også,  
     at virksomhedens ressourcer kan bruges på kerneforret- 
     ningen, som eksempelvis hos Jydsk Barberblade-Fabrik, der  
     samarbejdede med en designer om at gøre en vinduesskraber  

”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

”Designbureauet styrede processen. Det synes jeg, som lille virksomhed er guld 
værd. Som direktør har man jo 117 andre ting også”.

Margit Sigaard, Salg- og Administrationsdirektør, Jydsk Barberblade-Fabrik
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     til en bedre oplevelse for kunden. Her udtaler Salg- og Admin- 
     istrationsdirektør Margit Sigaard at: ”Designbureauet styrede  
     processen. Det synes jeg, som lille virksomhed er guld værd.  
     Som direktør har man jo 117 andre ting også”.

Udfordringer ved at samarbejde med eksterne kompetencer:

•   Samarbejde med kreative ressourcer kræver projektstyring og  
     forventningsafstemning i forhold til  både proces og resultater.  
     Eksempelvis oplevede Motorola i Aalborg udfordringer i forhold til  
     styring af processen, som Teknisk Direktør Flemming Eriksen  
     siger: ”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 kreative 
     indledende fase!”.

•   Samarbejde med kreative kræver stor åbenhed fra begge sider,  
     da der ofte er helt forskellige værdier og forretningsmodeller i  
     de to verdner. Derfor skal der enten være en i virksomheden,  
     som er villig til at lære at kommunikere med de kreative (det  
     gælder naturligvis også den anden vej), som hos Jyske Bank,  
     der samarbejdede med en computerspilproducent om at ud- 
     vikle et spil til kompetenceudvikling af medarbejderne. Her  

     udtaler Udviklingskonsulent Morten Kjær: ”Der skal særlige       kompetencer til at samar-
bejde og kunne skabe synergi til en       anden faglighed. Alternativt skal der være en ”brobygger- 
     person”, som kan facilitere samarbejdet.”

Andre virksomheder har i højere grad satset på at gøre brug af medarbejdernes ressourcer ud fra 
en tanke om, at medarbejderne kender virksomheden og typisk har gode ideer til, hvordan man kan 
udvikle virksomheden. De virksomhedscases, hvor der primært er skabt udvikling ved at trække på 
egne medarbejdere, viser følgende tværgående erfaringer: 

Styrker ved at bruge medarbejdernes ressourcer:

•   Det giver troværdighed, når medarbejderne er direkte involverede i at skabe oplevelser, som  
     eksempelvis ARLA Foods har erfaret i deres arbejde med at skabe oplevelser for kunderne i form  
     af events, som giver medarbejderne mulighed for at møde kunderne i øjenhøjde. Som Sponsorchef  
     Jesper Jæger udtaler: ”[...] vi drømmer stadigvæk om at os alle her i huset, 200 personer, tager ud  
     og laver en særlig event for børn [...]”.

•   Medarbejderne rummer ofte store kreative ressourcer, som kan danne udgangspunkt for  
     oplevelsesbaseret forretningsudvikling som hos Lauritz.com, hvor de hele tiden udvider paletten af  
     oplevelsesbaserede aktiviteter. Her er erfaringen, at de kreative projekter udenom kerneforretningen

”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 kreative indledende fase!”.

Flemming Eriksen,Teknisk Direktør, Motorola.

”Der skal særlige kompetencer til at samarbejde og kunne skabe synergi til en 
anden faglighed. Alternativt skal der være en ”brobygger-person”. som kan facili-
tere samarbejdet.”

Udviklingskonsulent Morten Kjær, Jyske Bank

 ”[...] vi drømmer stadigvæk om at os alle her i huset, 200 personer, tager ud  
og laver en særlig event for børn [...]”.

Jesper Jæger, sponsorchef, ARLA Foods
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     drives af medarbejdernes lyst og innovationstrang, og at medarbejdernes faglighed og kompe- 
     tencer bruges i nye sammenhænge. Samtidig er det også medarbejderne, der skal bære ideerne  
     og aktiviteterne videre, efter udviklingsfasen er overstået.

Udfordring ved at bruge medarbejdernes ressourcer:

•   Hvis der er tale om gennemgribende forandringer, er det vigtigt, at det er en del af virksomhedens  
     overordnede strategi, da man ellers risikerer, at medarbejderne ikke bakker op om indsatsen. 
     Medarbejderne skal involveres og informeres så meget som muligt – især hvis der er tale om oplev- 
     elsesbaseret forretningsudvikling i forhold til organisationen, hvor medarbejderne efterfølgende  
     skal tage de nye processer til sig. 

2.4.3 Drivkræfter

Analysen viser, at en af de afgørende drivkræfter for oplevelsesbaseret forretningsudvikling er en 
hård konkurrencesituation, hvor virksomhederne konstant presses til at udvikle deres forretnings-
grundlag og organisation på nye måder. 

Men den grundlæggende drivkræft er, at virksomhederne tror på værdien i at satse på oplevelser 
enten ved at styrke og udnytte deres egne og medarbejdernes kreative ressourcer eller ved at indgå 
samarbejde med eksterne, kreative partnere. 

Drivkræfterne kan opdeles i henholdsvis interne og eksterne drivkræfter. De interne relaterer sig til 
virksomhedens interne forhold, organisation og ledelse, mens de eksterne relaterer sig til omverdenens 
påvirkning. Drivkræfterne kan opsummeres på følgende måde: 

Interne drivkræfter:

•   En engageret leder/ledelse, som tror på potentialet i at arbejde strategisk med oplevelser, og som  
     giver plads til den usikkerhed, der kan være forbundet med at kaste sig ud i noget nyt. Mange af  
     virksomhederne giver udtryk for, at det er en barriere, at det er så svært at kvantificere effekterne,  
     og at der derfor ofte er tale om, at ledelsen har en god ’mavefornemmelse’ omkring projektet.

•   Åbenhed og nysgerrighed for kreative processer på ledelsesniveau og rum til innovative idéer.

•   Kreative idéer fra medarbejdere eller ledelse og en organisation, der er i stand til at optage dem og  
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     forankre dem i konkrete aktiviteter, så de kommer videre end idéstadiet. 

•   Pres for fastholdelse og tiltrækning af arbejdskraft i en tid, hvor virksomheder i stigende grad skal  
     gøre sig attraktive overfor både nuværende og fremtidige medarbejdere. 
 Eksterne drivkræfter:

•   Hård konkurrence i branchen og behov for at differentiere sig i markedet.

•   Behov for innovation, produktudvikling og optimering af processer.

•   Øget fokus på nødvendigheden af en bevidsthed om kundens behov og udvikling af bedre kunde- 
     tilfredshed og –relationer.

•   Øget fokus på branding og behov for at have en stærk identitet og klare værdier.
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2.4.4 Resultater og effekter

Konklusionen på analysen af casestudierne er, at virksomhederne 
opfatter oplevelser som et effektivt værktøj til at adskille sig på og skabe udvikling i deres forretning. 
Virksomhederne igangsætter aktiviteter med oplevelsen i fokus i forventning om et afkast, som på 
kortere eller længere sigt kommer virksomheden til gavn. 

Analysen viser, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling har positive effekter, som kommer til udtryk 
på flere forskellige bundlinjer. Casematerialet peger således på, at virksomheder kan forvente resultater
ved at arbejde strategisk med oplevelser på en række forskellige områder. 

Konklusionen er, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling ikke nødvendigvis kan aflæses direkte på 
bundlinien blandt de valgte cases, men at effekterne tydeligst viser sig på en række ”mellembundlinjer”. 

Nogle virksomheder kan allerede i dag måle effekterne direkte på bundlinjen, mens andre har en 
forventning om at blive i stand til det i fremtiden. Der er dog bred enighed om, at det kan være svært 
at måle effekterne direkte på bundlinjen – primært fordi det er vanskeligt at isolere præcist, hvorvidt 
det er den oplevelsesbaserede forretningsudvikling, der slår igennem på bundlinjen, eller om det er 
en kombination af flere forhold. 

Fælles for stort set alle de studerede virksomheder er, at det i langt højere grad er på mellem-
bundlinjerne, at effekterne kan måles. Mellembundlinjerne kan opdeles i interne og eksterne, og de 
præsenteres overfor.
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•   Unik mulighed for at indgå i et delvist offentligt finansieret projekt omkring oplevelsesbaseret 
     forretningsudvikling. 

Interne effekter: 

•   Bedre fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere.
•   Lavere sygefravær blandt medarbejderne.
•   Fremmer innovationskultur. 
•   Skaber kompetenceudvikling og øget samarbejde mellem faggrupper.
•   Bedre intern kommunikation.

Eksterne effekter:

•   Styrket image, brand, synlighed og gennemslagskraft.  
•   Bedre differentiering fra konkurrenterne. 
•   Konkrete produkt- og serviceinnovationer.
•   Øget kundeloyalitet og –tilfredshed. 
•   Mulighed for at tage en højere pris.
•   Anerkendelse fra omverdenen i form af priser og presseomtale.
•   Interesse fra forskningsverdenen.

Alle virksomheder opnår naturligvis ikke alle effekter, men casematerialet viser, at der er en tendens 
til, at en effekt et sted i virksomhedens værdikæde smitter positivt af og giver effekt andre steder. 
I nogle virksomheder er indsatsen for oplevelsesbaseret forretningsudvikling for eksempel med til 
at udvikle et miljø og en kultur, der giver plads til kreative processer. Det giver dynamik til en fortsat 
udvikling af et oplevelsesbaseret tankesæt i virksomheden, men det smitter også af på det interne 
arbejdsklima og det eksterne image.

Oplevelsesbaseret forretningsudvikling kan med andre ord være medvirkende til at sætte en positiv 
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3. Regionale initiativer



           Mange danske og internationale regioner ønsker at styrke virk-
somhedernes brug af oplevelser og kreative kompetencer, og mange regioner har allerede lavet initia-
tiver, der understøtter de ”klassiske” oplevelsesindustrier. Men der er en bemærkelsesværdig mangel 
på global god praksis, som kan vise, hvordan regioner kan arbejde med at styrke brugen af oplevelser 
i det brede erhvervsliv. 

Selvom casematerialet på de regionale initiativer er forholdsvis begrænset, så viser disse cases, at 
det kan faktisk lade sig gøre at skabe varige forbedringer hos virksomhederne gennem oplevelser. 
Eksempelvis viser forskning i kreative alliancer – udført i regi af en svensk kreativ alliance – at disse 
alliancer har skabt en værdi i de 25 virksomheder, som har gennemført programmet, på 30 mio. SEK i 
øget konkurrencekraft primært gennem øget PR og faldende sygefravær. 

De seks cases, der gennemgås i dette kapitel kan underbygge, at Danmark har gode muligheder for 
at opbygge særlige kompetencer inden for rådgivning og udvikling af virksomhedernes brug af oplev-
elser, da vi har en række erfaringer og forskellige initiativer, som vi kan bygge videre på i udviklingen 
af fremtidige regionale initiativer. 
 

3.1 Seks regionale initiativer

Vi har valgt betegnelsen ”regionale initiativer” – også hvor én eller 
flere kommuner har været involveret i etableringen af et initiativ, eller hvor ét eller flere ministerier 
står bag initiativet. Benævnelsen regional er for at betone, at initiativerne retter sig mod det lokale 
eller regionale niveau. 

Ofte har de regionale initiativer haft fokus på at koble kunstnere med virksomheder – såkaldte 
kreative alliancer – for at skabe kreative processer i virksomhederne. En kreativ alliance kan være, 
hvor en billedkunster arbejder med at gøre kunst til en integreret del af virksomhedens produkt 
eller hvor en multikunstner og en komponist har indrettet flere rum i en virksomhed for at styrke 
virksomhedens innovationskraft. Det er også den type af regionale initiativer, man i Danmark har den 
længste erfaring med at drive. Vanskeligere er det at finde regionale eksempler, hvor der på andre 
måder arbejdes med virksomheders brug af oplevelser. Og ofte er erfaringerne med at drive denne 
form for samarbejde af kortere varighed end de erfaringer, der er med at drive de kreative alliancer.

Kapitlet bygger på seks cases fordelt på kreative alliancer og andre typer initiativer. 

Kreative alliancer: 

•   Nordjyske Kreative Alliancer
•   InnovationsAlliancer
•   Skådebanan i Västra Götaland regionen i Sverige 

Andre initiativer: 

•   Bornholmske Designsmede
•   Food College Denmark
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•   Projektet ”Nye veje til vækst”

Nedenfor analyseres først de kreative alliancer efterfulgt af de øvrige initiativer. Kapitlet afrundes 
med nogle tværgående overvejelser om regionale initiativer.

3.2 Kreative alliancer

Som regel er en kreativ alliance kendetegnet ved, at en virksomhed og en kunstner arbejder sammen 
om en problemstilling, hvor en organisation – enten ved brug af eksterne konsulenter eller projekt-
ledere - skaber koblingen og efterfølgende faciliterer samarbejde. I nogle tilfælde er problemstill-
ingen defineret på forhånd som eksempelvis et ønske om forbedring af virksomhedens interne 
kommunikation eller afklaring af virksomhedens værdier. I andre tilfælde starter samarbejdet uden 
en prædefineret problemstilling. Eksempelvis kan en kreativ alliance handle om, at en billedkunstner 
hjælper en virksomhed med at afklare dens identitet eller en danser arbejder med medarbejdernes 
opfattelse af deres arbejde gennem iscenesættelse af bestemte arbejdsprocesser.  

De kreative alliancer er relativt ens og de analyseres derfor på tværs ud fra følgende temaer: 

•   Baggrunden for initiativet
•   Samarbejdsformer med den kreative leverandør
•   Organisering af de kreative alliancer
•   Effekter
•   Læringspunkter 

3.2.1 Kunstnere som kilde til problemløsning

Bag etableringen af kreative alliancer ligger den grundlæggende 
idé, at kunstnere gennem deres arbejde kan tilføre virksomheder nye kreative og innovative idéer til, 
hvordan de kan imødekomme bestemte udfordringer eller løse særlige problemer. 

I Nordjyske Kreative Alliancer finder vi et godt eksempel på, at man fra regional side har ønsket at 
styrke virksomhedernes brug af kreative kompetencer for at skabe udvikling og innovation i virk-
somheder, der normalt ikke arbejder med kreative metoder eller processer. Projektet har netop haft 
til formål at udforske det potentiale, der ligger i at skabe samarbejde mellem små og mellemstore 
virksomheder og kunstnere i Region Nordjylland. Gennem projektperioden har regionen erfaret, at 
der er et marked for de kreative samarbejder, men at samarbejderne fortsat ikke kan fungere uden 
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offentlig støtte.  
Virksomhedernes motivation for at deltage i de kreative alliancer 
er, at de har været på udkig efter nye løsninger på deres problemer. 
De kender de løsninger, som klassiske konsulenter kan tilbyde, 
og flere af dem efterspørger et nyt blik på deres udfordringer. 
Det kan være udfordringer i form af at skabe sig et nyt marked, 
bevare det eksisterende, problemer med identitet og image samt 
udfordringer med klart og kommunikativt at differentiere sig 
overfor kunderne. Flere virksomheder fremhæver, at styrken ved 
at samarbejde med kunstnere er, at de ikke er erhvervsfolk, og at 
de kan se på virksomheden med andre øjne.

I Skådebanan i Västra Götaland regionen finder vi et godt eksempel på, at virksomhederne ser nye 
muligheder ved at samarbejde med kunstnere. Som en virksomhed formulerede det:

”Vores hverdag er uhørt logisk og struktureret. Vi skal ganske enkelt træne os til at anvende andre 
dele af hjernen. Både så vores medarbejdere bliver mere kreative. Og så vi som organisation kan 
tage vare på og honorere nye idéer. Og her kan kunstnerne bidrage på en måde, som de klassiske 
konsulenter ikke kan.” Eva Degerlund, HR direktør Flexlink og medlem af det rådgivende udvalg for 
Skådebanan. 

3.2.2 Samarbejde mellem virksomheder og kunstnere

Et typisk samarbejde i en kreativ alliance er, hvor én kunstner 
bliver koblet til én virksomhed ved, at en brobyggende organisation matcher de to. I nogle tilfælde er 
der en konkret udfordring eller et konkret behov hos virksomheden, som definerer samarbejdet. 
I andre tilfælde starter samarbejdet med, at kunstneren og virksomheden åbent taler om, hvordan de 
bedst kan samarbejde. Den brobyggende organisation kan efterfølgende – og i varierende grad
 – facilitere samarbejdet. Ofte forløber samarbejdet over seks til tolv måneder, hvor kunstneren er én 
dag om ugen i virksomheden. Det konkrete samarbejde består som regel af en blanding af workshops, 
sceancer, hvor medarbejdere har været udførende kunstnere, og forestillinger eller udstillinger, hvor 
resultatet af samarbejdet vises. 

I InnovationsAlliancer finder vi et eksempel på, at det er væsentligt at sikre en facilitering bl.a. ved 
at sikre et godt match mellem virksomheden og kunstneren. Der hvor samarbejdet ikke fungerede, 
fandt projektlederen en anden kunstner, der kunne indgå i samarbejdet. Erfaringerne i Innovations-
Alliancer peger på, at de mest effektfulde samarbejder var, der hvor projektlederen også var med til 
de indledende møder mellem kunstneren og virksomheden. Erfaringerne fra Skådebanan viser også, at 
det er meget vigtigt at facilitere samarbejdet mellem kunstner og virksomheder helt frem til den sidste 
del af samarbejdet. I Skådebanan er projektlederen fra sekretariatet i Skådebanan med til mange 
indledende møder mellem kunstneren og virksomheden og helt frem til den afsluttende aflevering af 
projektet. 

”Vores hverdag er uhørt logisk og struktureret. Vi skal ganske enkelt træne os 
til at anvende andre dele af hjernen. Både så vores medarbejdere bliver mere 
kreative. Og så vi som organisation kan tage vare på og honorere nye idéer. Og her 
kan kunstnerne bidrage på en måde, som de klassiske konsulenter ikke kan.”

Eva Degerlund, HR direktør Flexlink og medlem af det rådgivende udvalg for 
Skådebanan. 
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3.2.3 Organisering og finansiering

De to danske eksempler på kreative alliancer er organiseret på hver sin måde. Nordjyske Kreative 
Alliancer brugte eksterne proceskonsulenter til at varetage koblingen mellem ti virksomheder og 
ti kunstnere i projektperioden 2007-2008, som primært blev finansieret af EU midler. Innovations-
Alliancer blev derimod både igangsat og gennemført af samme organisation, idet organisationen 
NyX, som er en selvejende institution etableret af Kultur- og Erhvervsministeriet i 2002, selv stod for 
at gennemføre faciliteringen af de 19 alliancer.

Organisering og finansiering af 
Nordjyske Kreative Alliancer

Projektet Nordjyske Kreative Alliancer er et innovationsprojekt 
under ApEx og Kulturaftale Nordjylland med Aalborg kommune som juridisk ansvarlig. Projektet blev 
drevet af en styregruppe, der samarbejdede med et hold proceskonsulenter, som havde 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 var: 
Kulturaftale Nordjylland, Region Nordjylland, NOEA, Professionshøjskolen University College Nordjylland 
og ApEx. 

Nordjyske Kreative Alliancer blev 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 ca. 30.000 kroner som indgangsbeløb, samt hvad dertil kom i 
form af udgifter til materialer etc. Indgangsbeløbet svarer 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. 
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Organisering og finansiering af 
InnovationsAlliancer

             NyX var i samarbejde med Tuborgfondet ansvarlig for gennem-
førelsen af InnovationsAlliancer, som skete 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 samt et advisory 
board bestående af forskellige eksperter med viden og erfaring om organisationsudvikling, innovation-
sprocesser og kunstneriske kompetencer, som mødtes 3-4 gange om året og udgjorde den jury, der 
skulle nominere og udvælge vinderen af InnovationsAllianceprisen 2004.

Det samlede budget for InnovationsAlliancer var på 2,8 millioner, hvoraf Tuborgfondet bevilligede to 
millioner kroner. De fem deltagende regioners medfinansiering var hver 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 varede. 
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Erfaringerne fra den svenske case – Skådebanan – viser, at organiseringen af kreative alliancer har 
stor betydning for en varig succes for de kreative alliancer. I Skådebanan arbejder et fast sekretariat 
bestående af ti medarbejdere både med at sikre kontakten til kulturlivet og at sælge ydelser til 
virksomheder. Endvidere udarbejder de løbende tilfredshedsundersøgelser blandt de virksomheder, 
der bruger deres ydelser. Dermed opbygges der solide erfaringer med at facilitere samarbejder. 
Eksempelvis arbejder én medarbejder fuldtid med at sælge deres kreative alliance projekter og med 
at facilitere dem helt frem til projektafslutning. 

Desuden er styrken i Skådebanan, at der er mange forskellige typer finansiering. Dels er alle de lokale 
og regionale kulturinstitutioner medlemmer af Skådebanan, hvilket skaber et bredt medejerskab 
blandt mange aktører til det samlede projekt. Dels hentes hovedparten af finansieringen fra de 
ydelser, som Skådebanan tilbyder, hvilket skaber et stærkt markedsfokus i de ydelser, der tilbydes, 
og der er derfor stor vægt på opsøgende salgsarbejde fra sekretariatets side. 

Formål, organisering og finansiering 
af Skådebanan

Skådebanan (som betyder scene) har en regional opgave fra 
staten, der består i at udvikle mødet mellem kultursektoren og arbejdspladser i den private og 
offentlige sektor i Västra Götaland. Der er ni Skådebanan over hele Sverige, og de administreres gen-
nem Riksskådebanen, der hører under Statens Kulturråd. Det er kun Skådebanen i Västra Götaland, 
der har udviklet et stærkt samarbejde med det private erhvervsliv. Det er her, 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 
i Västra Götaland regionen ønsker at ændre deres navn for at kunne brande sig stærkere i forhold 
deres erhvervssamarbejde. 

Organisering:

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. Samtidig 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 aktiv-
iteterne i Skådebanan og medvirke til at identificere nye og innovative samarbejdsformer og –part-
nere fra kultur- og erhvervslivet. Flere af virksomhedsrepræsentanterne har aktivt brugt ydelserne i 
Skådebanan.

Sekretariatet: Der er ti ansatte i sekretariatet fordelt på fire grupper: Kultur-, proces-, salgs- og le-
delsesgruppen. Siden 2001 er sekretariatet vokset fra to til ti ansatte. Mange af de ansatte har både 
en kreativ og akademisk uddannelse. Desuden har mange af dem arbejdet i det kreative og kunst-
neriske miljø i regionen. 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. 
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9 Vi har dog ikke haft mulighed for at se den samlede evaluering, da den 

   ikke er færdiggjort.

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 samarbe-
jde med erhvervslivet og offentlige aktører, kommer en stigende del af finansieringen fra de ydelser, 
som Skådebanan tilbyder. Dermed er 65% af omsætningen ekstern finansiering, og 35% 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. Desuden er der 150 
lokale og regionale medlemmer, der udbyder kulturtilbud som fx teatre, museer, kulturhuse, orkestre. 
De regionale medlemmer betaler 4500 SEK for et medlemskab, og de lokale medlemmer betaler 650 
SEK. 

3.2.4 Det kan betale sig

Nordjyske Kreative Alliancer er netop afsluttet og effekterne hos 
de deltagende virksomheder har været overvejende positive. NyX har i forbindelse med deres 19 
kreative alliancer gennemført en analyse af virksomhedernes udbytte ved samarbejde med kunst-
nere. Heraf fremgik, at virksomhederne vurderer den gennemsnitlige værdi af en alliance til 1,35 mio. 
kr. efter det første år 9. 

De bedste resultater var, når samarbejdet havde fokuseret på produktudvikling og salg, men også in-
den for personaleudvikling og organisationsudvikling var der varige positive effekter. Endelig pegede 
virksomhederne på flere mere ”bløde” effekter, såsom afklaring af virksomhedens identitet, styrkelse 
af dens evne til nytænkning, nedbrydning af faggrænser og glade medarbejdere. 

I regi af Skådebanan er der systematisk siden 2004 blevet gennemført målinger på effekter hos 
virksomheder, der indgår i kreative alliancer – eller AIRIS projekter (Artits in Residence), som de hedder 
i Skådebanan. Effektmålingerne har påvist, at sygefraværet falder, samarbejdsklimaet og den interne 
kommunikation forbedres væsentligt, medarbejderne bliver mere kreative og virksomhederne får PR 
og presseomtale gennem deres samarbejdsaktiviteter med kunstneren. Samlet set dokumenterer 
forskningen, at de kreative alliancer har skabt en værdi i de 25 virksomheder, som har gennemført 
programmet, på 30 mio. SEK i øget konkurrencekraft. Mere bløde effekter har været, at virksomhed-
erne får et nyt syn på sig selv, og at samarbejdet med kunstnerne legitimerer en kreativ og innovativ 
tankegang i virksomheden. 

Forskningen i AIRIS projekterne viser også, at de største effekter findes blandt virksomheder med 
under 50 ansatte. Samtidig er effekten af et samarbejde bedre, hvis kunstneren kun skal arbejde 
fysisk i én lokalitet af virksomheden, og ikke på flere adresser. Og endelig vil allerede innovative 
virksomheder have den største værdi ud af et samarbejde.
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3.2.5 Læring

En meget central udfordring ved de kreative alliancer er den 
meget omfattende facilitering, der skal udføres for at sikre samarbejdet mellem virksomheden og 
kunstneren. Særlig vigtig er faciliteringen i opstartsfasen af samarbejdet, hvor der skal skabes tillid 
mellem de samarbejdende partnere. Denne fase kan bestå af møder mellem de deltagende partnere, 
hvor facilitatoren er med til at afklare spørgsmål og er med til at bygge bro mellem de to verdener, 
der mødes. Der er meget langt mellem en kunstners kreative verden til virksomhedens bundlinje- og 
resultatorienterede verden. Og umiddelbart har ingen af de to parter erfaring med at samarbejde 
med hinanden.

Derfor er succesfulde kreative alliancer også afhængige af, at kunstnerne har en vis forståelse for 
virksomheders logik og deres behov for at kunne se hurtige resultater af et samarbejde. I Skådebanan 
gennemfører sekretariatet en egentlig ansættelsesproces af de kunstnere, der skal samarbejde med 
virksomheder. Kunstnerne skal skrive en ansøgning, hvor de begrunder hvorfor de vil samarbejde med 
en virksomhed. De bliver testet i deres interesse for samarbejde og deres kommunikative evner. 
Endelig får kunstneren en fiktiv case, hvor kunstneren skal komme med forslag til, hvordan vedkom-
mende vil løse udfordringen. Samlet set får Skådebanan dermed udvalgt kunstnere, der er interesserede 
i at samarbejde med virksomheder, og som har kompetencerne til at indgå i et samarbejde. 

En professionel organisation, der agerer som brobygger mellem den kunstneriske verden og virk-
somhederne, er afgørende for, at kreative alliancer kan blive en succes. Skådebanan har et fast team 
af medarbejdere, som gennem en årrække har faciliteret samarbejder og opbygget erfaring med de 
komplicerede delprocesser, der er i et samarbejde. Samtidig har sekretariatet udviklet et fleksibelt 
udbud af ydelser, så de kan sælge forskellige kulturydelser til virksomheden afhængigt
af dens behov.  

Endelig peger de tre cases på, at udviklingen af de kreative alliancer bedst sker ved, at der udarbejdes 
løbende evalueringer og effektmålinger af samarbejdet. På den måde kan sekretariatet eller organi-
sationen bag den kreative alliance justere i ydelserne overfor virksomheder, og dokumentationen er 
med til at styrke salgsarbejdet overfor virksomhederne. 
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3.3 Andre initiativer inden for oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling

I dette afsnit belyser vi tre andre regionale initiativer, som arbejder 
med oplevelser i forhold til at udvikle og styrke virksomheder. De tre eksempler er organiseret på 
hver sin måde og er interessante, fordi de viser andre modeller end de kreative alliancer i forhold til at 
arbejde med oplevelser i virksomheder.

Hver af de tre cases – Bornholmske Designsmede, Food College Denmark og ”Nye veje til vækst” 
– gennemgås med vægt på formålet med initiativet, organisering, finansiering, og læringspunkter.

3.3.1 Bornholmske Designsmede

Formålet med projektet var at skabe vækst i den bornholmske smede- og maskinbranche gennem 
øget innovation på produktsiden og udvikling af et nyt slutbrugermarked for de involverede virk-
somheder. Motivationen bag projektet var desuden at ændre smede- og maskinfaget til i højere grad 
at være kreativt tænkende i forhold til oplevelser og individuelle kundeløsninger.

Projektet bestod af tre faser:

1.   Kortlægning af ressourcer og marked
2.   Strategi og produktudvikling 
3.   Samarbejde om markedsføring og salg

Projektet stoppede undervejs i processen. Derfor var der ikke en fælles udvikling i den bornholmske 
smedebranche, og heller ikke et samlet salgsfremstød blandt de medvirkende smedevirksomheder. 
Enkelte af smedevirksomhederne tilbyder i dag individuelle og mere kreative løsninger til kunder, som 
måske kan tilskrives, at der er sket en innovation i den enkelte virksomhed som følge af den bevidst-
gørelse, projektet medførte. 

Set fra smedevirksomhedernes synspunkt kan det være svært at imødekomme et stigende krav og 
forventning til innovation og oplevelsesøkonomi, når ens primære fokus er på produktionsapparatet. 
Skal man skabe vækst i industrier som den bornholmske smedebranche ved hjælp af redskaber som 
oplevelser, er erfaringen, at det er nødvendigt, at der en projektleder, der kan følge projektet endeligt 
til dørs, for det har virksomhederne ikke ressourcer eller viden til. 
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Bornholms Erhvervscenter var tovholder på projektet og havde en projektleder ansat. Derudover 
deltog to ledere af bornholmske smedeværksteder, Dansk Metal, Teknologisk Institut og 3-4 øvrige 
smede- og maskinværksteder. 

Bornholmske Designsmede var en del af et overordnet projekt, som hed “Bornholm i Kultur- og 
Oplevelsesøkonomien”, som løb fra maj 2005 til februar 2006. Projektet ”Bornholm i Kultur- og 
Oplevelsesøkonomien” kostede 500.000 kroner. Erhvervs- og Byggestyrelsen betalte de 75% og de 
sidste 25%, svarende til 125.000 kroner, blev dækket af det daværende Fritids- og Kulturudvalg og 
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg med hver 62.500 kroner.

3.3.2 Food College Denmark

Formålet med etableringen af Food College Denmark er at koble 
erhvervslivet - i dette tilfælde fødevarebranchen - med videninstitutioner for at skabe fokus på udvikling 
af oplevelser, tværfaglighed og netværk hos virksomheder, studerende og forskere. 

Food College Denmark har tre kategorier af opgaver: 

•   Kompetenceudvikling via kurser til lærere og elever på især tekniske skoler og til almindelige borgere.  
     Kurserne har oftest fokus på oplevelser i og design af mad, molekylær gastronomi, gastronomi- 
     historie og udvikling. 

•   Etablering af konkrete forskningsprojekter mellem Aalborg Universitet og fødevarebranchen med  
     fokus på smag, design og oplevelse. 

•   Pilotprojekter, konferencer og forskellige events, som gennemføres for at styrke relationer mellem  
     erhvervet, håndværket og forskningen.

Food College Denmark har haft god succes med at skabe enkelte gode samarbejder på tværs af 
studerende og erhvervsliv, hvilket både virksomheder og studerende har haft positive erfaringer med. 
Dog er der en stor udfordring i at få skabt de rette kontakter mellem kreative studerende og mindre 
fødevarevirksomheder, idet de mindre virksomheder ofte har svært ved at afse ressourcer til kreative 
samarbejder, hvor det endelige output ikke nødvendigvis er fastdefineret på forhånd. Derfor er projektet 
stærkt afhængig af projektmidler, idet virksomhederne ikke selv kan afsætte den nødvendige finansier-
ing eller ressourcer. 
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Food College Denmark er et offentligt initiativ igangsat af Culinary Institute på Aalborg Tekniske Skole 
og Institut for Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. Food College Denmark blev dannet i 2005 
på baggrund af aktstykkemidler ansøgt i Vækstforum i det gamle Nordjyllands Amt. Der er to andre 
parter i konsortiet, som er Nordsøen (det tidligere Nordsøcenter i Hirsthals) og den erhvervsdrivende 
fond Fiskens Hus Danmark. 

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 projektperi-
ode 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.

3.3.3 Nye veje til vækst

Projektet ”Nye veje til vækst” har til formål at sætte fokus på 
oplevelsesbaseret forretningsudvikling i virksomheder i Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner.  
Projektet retter sig mod to målgrupper. For det første virksomheder i kommunerne, som gennem 
et vækstgruppeforløb over 4-6 måneder skal udvikle forskellige redskaber til at skabe vækst og 
forbedre deres konkurrenceevne ved hjælp af oplevelser. Og for det andet det lokale og regionale 
erhvervsfremmesystem, der skal opkvalificeres i forhold til nye rådgivningsudfordringer set i lyset af 
oplevelsesøkonomiens potentialer. 

Projektet blev i april 2008 indledt med en undersøgelse af danske eksempler på virksomheders stra-
tegiske brug af oplevelser, hvilket resulterede i et casekatalog. I august rekrutterede projektet delt-
agere til det første vækstgruppeforløb for produktions- og fremstillingsvirksomheder, som forløber 
fra oktober 2008 - april 2009. Virksomhederne tilbydes som medlemmer af et vækstgruppeforløb 
konkrete udviklingsforløb. Forløbene består af undervisning, workshops om oplevelsesbaseret forret-
ningsudvikling og tilkøb af konsulentbistand. Formålet med forløbet er, at virksomheden skal udvikle 
konkrete oplevelsesprodukter eller –ydelser fx nye designs, nye markedsføringstiltag, nye events i 
forhold til medarbejderne og nye servicekoncepter. De nye produkter eller ydelser skal præsenteres 
overfor kunder, fokusgrupper og medarbejdere på den sidste workshop. Målet er dermed, at forløbet 
omsætter en oplevelsesidé til et oplevelsesprodukt.
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Desuden retter forløbet sig meget målrettet mod kompetenceudvikling af erhvervsfremmesystemet:

•   Målrettede workshops for det lokale og regionale erhvervsfremmesystem for at afklare, hvad  
     oplevelsesbaseret forretningsudvikling er og hvordan, man kan arbejde med oplevelser som  
     værdiskaber, som en del af erhvervsfremmesystemets tilbud.

•   Udvikling af værktøjer, der kan hjælpe erhvervsrådgivere, når de skal vejlede virksomheder bl.a.  
     med en casesamling med god praksis fra virksomheder, der har arbejdet med oplevelsesbaseret  
     forretningsudvikling og et selvanalyse værktøj.

•   Deltagelse fra erhvervsfremmeaktører i alle vækstgruppeforløb med virksomheder, hvor de agerer  
     som virksomhedernes sparringspartnere mellem de enkelte workshop.

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 udviklings-
konsulent 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 overens-
stemmelse 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. kr. fra Silkeborg, Skanderborg og Favrskov kommuner, mens virksomhederne betaler 1,5 
mio. kr. i alt 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 konsulent-
bistand med krone til krone medfinansiering inden for en ramme af 58.000 kroner.  

En del af projektet er at måle på, om virksomheder får udviklet konkrete oplevelsesprodukter gennem
deres vækstgruppeforløb. Dermed måles der ikke kun på, om virksomhederne er tilfredse med 
forløbet. Men da der endnu ikke er afholdt nogle vækstgruppeforløb, er det ikke muligt at vurdere 
effekterne af projektet. Blandt virksomhederne har der dog været så stor interesse for at deltage i 
projektet, at der er flere tilmeldte til det første vækstgruppe forløb, end der er plads til. 
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                          3.5 Regionale initiativer på tværs

Generelt har de virksomheder, som har deltaget i et regionalt initia-
tiv, været positive overfor at være med. Men erfaringerne fra hovedparten af de regionale initiativer viser 
også, at virksomhederne ikke kommer af sig selv og banker på for at komme med. Derfor er det en 
forudsætning for et vellykket regionalt initiativ, at der laves opsøgende arbejde overfor virksomheder, 
hvor der er fokus på, hvilke positive effekter virksomhederne kan få ud af at deltage i projektet.

Når virksomhederne er med i et projekt, er der behov for en effektiv facilitering af projektet. Eksempelvis 
peger erfaringerne med de kreative alliancer på, at et effektivt møde mellem kunstner og virksomhed 
ikke sker af sig selv. Det er to meget forskellige verdener, der mødes. Derfor er der behov for en facili-
tering af hele samarbejdet. Facilitering bør omfatte både den tidlige idéfase, hvor projektet afklares, 
der skal afstemmes forventninger, det præcise samarbejdsprojekt skal afklares og samarbejdsprojektet 
skal fastholdes frem til endelig aflevering.

Som de seks cases viser, så kan et regionalt initiativ trække på forskellige former for kreative leverandører.
Udover de kunstneriske leverandører – i de kreative alliancer - viser de regionale initiativer også andre 
måder at inddrage forskellige leverandører af oplevelser i virksomheder. Bornholmske Designsmede 
brugte i lille skala designere og på samme måde – om end i noget større omfang – inddrager ”Nye 
veje til vækst” også designere, grafikere og kommunikationsbureauer, mens de ”kreative leverandører” 
fra Food College Denmark er studerende og forskere. 

Lige meget hvilken leverandør af oplevelser, som indgår i samarbejdet med virksomheden, er der to 
grundlæggende kompetencer, som leverandørerne skal have for at kunne indgå i et effektivt samarbejde:

•   De skal have lyst til og indsigt i at samarbejde med en virksomhed.

•   De skal have en grundlæggende forståelse af, hvad det vil sige at arbejde med oplevelser i det  
     brede erhvervsliv. 

Ser vi på tværs af de seks regionale initiativer, kan vi konkludere følgende: 

•   Der er en stor udfordring i at sikre, at leverandørerne har de nødvendige kompetencer i forhold til  
     at indgå i et samarbejde med virksomhederne.

•   Der er et markant behov for at få dokumenteret og evalueret de gennemførte projekter, i forhold  
     til at sikre udvikling og professionalisering af området. 

•   Der er behov for løbende konceptudvikling og test af ydelserne, fordi det er afgørende at de, der  
     arbejder med at facilitere samarbejdet kan opbygge og trække på viden om, hvordan man mest  
     effektivt skaber et samarbejde ved for eksempel at kunne pege på dokumenterede effekter af  
     virksomhedernes konkrete udbytte ved at indgå i et kreativt samarbejde. 
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       7

4. Sådan bliver Danmark   
     oplevelsesøkonomiens  
  kraftcenter 



Virksomhedseksemplerne viser, at der er rationale i at arbejde 
med oplevelser som redskab i forretningsudviklingen. I mange virksomheder er oplevelser kilden til 
helt nye dimensioner i produkt- og organisationsudvikling. Andre steder er oplevelser en sekundær 
ting, men fungerer som den katalysator, der kan skabe nybrud i virksomhedernes arbejdsprocesser 
- og dermed være en væsentlig komponent i virksomhedernes nødvendige udviklingsproces.
Eksemplerne viser, at virksomhederne prioriterer ressourcerne til at arbejde strategisk med oplevelser 
– og at resultaterne er så positive, at de anbefaler andre at gøre det samme.

Derfor kan det synes paradoksalt, at det trods alt er ret få virksomheder, der arbejder bevidst
med oplevelser som redskab. Forklaringen må ligge i, at det især er de store, ressourcestærke
virksomheder som føler sig rustede til opgaven, mens de små og mellemstore føler sig på dybt
vand.

Kapitel 3 viste da også, at der kun er spæde erfaringer med oplevelsesbaseret forretningsudvikling 
og at det er svært at indfange solide eksempler på offentlige initiativer, som har styrket den form 
for forretningsudvikling. De fundne eksempler viser primært eksempler på store virksomheder mens 
SMV’erne har været vanskelige at aktivere og skabe resultater hos. Erfaringerne viser, at der er mulig-
heder, men også store barrierer – både økonomiske og processuelle.

Dokumentationen bag denne rapport stiller offentlige erhvervsfremmeaktører overfor et dilemma: 
På den ene side er der uden tvivl erhvervsmæssigt rationale i at styrke oplevelser som redskab i 
virksomhederne, på den anden side er det vanskeligt at finde den rigtige opskrift, som skaber mål-
bare resultater. Derfor er det dybest set et politisk spørgsmål: Har Danmark råd til at overlade en så 
væsentlig komponent til tilfældighederne?

De internationale tendenser viser, at mange andre lande og regioner søger at italesætte temaet. 
Men det er mere ord end indhold: Kreative erhverv og andre erhverv er fortsat opdelt i søjler uden 
tværgående indsatser. Her ligger måske et særligt incitament for danske erhvervsfremmeaktører: 
Hvis vi formår at omsætte intentioner til handling, har vi mulighed for at blive first movers – og 
dermed sætte trumf på vores fortsatte bestræbelser på at være særligt dygtige til kreative og 
innovative udviklingsprocesser og arbejdsformer.

Først som sidst er det vigtigt, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling ikke bliver opfattet som 
en ny søjle i erhvervspolitikken. Det er derimod en naturlig tilføjelse, som kan medvirke til at skabe 
tværgående sammenhæng og dermed understøtter, at Danmark fremstår som internationalt 
førende på området: Det land som faktisk formår at realisere oplevelsesøkonomien som erhvervslivets 
konkurrencekraft.

I dette kapitel diskuteres om og hvordan offentlige policies kan gøre en forskel.
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4.1 Oplevelser som vækstmotor

Eksemplerne bag denne rapport viser, at virksomhederne opnår 
en række resultater af at bruge oplevelser som redskab i forretningsudvikling. Midlerne varierer og ef-
fekterne viser sig inden for så forskellige områder som bedre udviklingsprocesser internt og eksternt, 
større kundeloyalitet, større medarbejderloyalitet og lavere sygefravær.

Virksomhederne har typisk svært ved at sætte præcise mål på både, hvor meget de har investeret, 
og på hvad de har fået ud af indsatsen. Alligevel er det karakteristisk, at virksomhederne samstem-
mende anbefaler andre at kaste sig ud i at tænke og bruge oplevelser som redskab i forretningsud-
viklingen.

Når offentlige initiativer kan spille en rolle skyldes det, at oplevelser kan medvirke til at skabe nybrud 
i virksomheder, som katalysator for nye arbejds- og innovationsprocesser. Mange, især små og mel-
lemstore, virksomheder oplever det som vanskeligt at skabe nybrud, fordi de har begrænsede res-
sourcer, kendskab og kompetencer til at tage nye redskaber og fagområder ind. Det gælder mange 
redskaber, fx ny teknologi, lean og altså også oplevelser. Derfor er der brug for at udbrede kendskab, 
erfaringer og ekspertise til flere virksomheder. Oplevelser kan være et redskab på linie med andre, 
som understøtter danske virksomheders unikke karakteristika og konkurrenceevne. Hvis vi griber 
chancen, kan Danmark være first mover – først med at gøre oplevelsesbaseret forretningsudvikling til 
en integreret del af virksomhedernes strategiske udvikling.

For at Danmark kan blive first mover og realisere potentialet, kræves det, at virksomhederne og erhvervs-
fremmesystemet i højere grad tager oplevelser til sig som en mulighed. Man kan sige, at oplevelser skal 
være en del af det, der karakteriserer dansk erhvervsliv – på linie med evnen til at arbejde tværfagligt, 
løsningsorienteret og mindre hierarkisk. Det vi taler om er, at oplevelser som redskab skal ligge på 
rygraden. Eller som mange af virksomhederne bag denne rapports casestudier siger: Det skal være 
en del af vores mindset.

Hvad er det da for barrierer, der skal overkommes? Virksomhedseksemplerne indikerer, at de store 
virksomheder har kompetencer og ressourcer til at arbejde med oplevelser, men for SMV’erne er det 
betydeligt vanskeligere at tage oplevelser ind som redskab.
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Det der adskiller virksomhederne som kan, fra de der ikke kan, er tilsyneladende ikke vilje, men deri-
mod kendskab og kunnen; Konklusionen er, at der mangler kvalificeret vejledning og specialiserede 
faciliteringskompetencer:

•   Der mangler kompetencer internt i virksomhederne. Mange virksomheder er mere trygge ved at  
     investere i kendte redskaber – ny teknologi eller markedsføring – end i at tænke i oplevelser.

•   Der mangler kendskab til muligheder og perspektiver. Hvad får man som virksomhed ud af at arbejde  
     med oplevelser? Og hvor går man hen; Hvor findes de relevante oplevelsesleverandører?

•   Der mangler en indgang til professionel vejledning og facilitering – hvor henvender man sig som  
     virksomhed? Det offentlige rådgivningssystem er ikke rustet til opgaven: Oplevelsesbaseret for- 
     retningsudvikling er ikke en del af kompetencerne og produkterne på hylderne, og derfor kan der  
     ikke gives professionel vejledning.

Spørgsmålet er derfor, hvordan offentlige initiativer kan styrke virksomhedernes brug af oplevelses-
baseret forretningsudvikling og gøre det til en udbredt del af virksomhedernes mindset? 

Der skal her peges på to grundlæggende veje:

•   Videnspredning

•   Professionalisering og en opgradering af vejledersystemet
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4.2 Anbefalinger til videnspredning

Der er behov for at udbrede forståelse og kendskab til oplevelses-
baseret forretningsudvikling. Det må foregå gennem en række forskellige kanaler, som udfoldes i det 
følgende.

4.2.1 Bred formidling - De gode eksemplers kraft

Visionen for den brede formidling er at skabe opmærksomhed og kendskab ved at formidle de
gode eksempler fra andre virksomheders arbejde med oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Midler:
•   Formidling til virksomheder gennem artikler i dagspresse, nyhedsbreve, fagtidsskrifter mv., hvor  
     erfaringerne fra de gode eksempler spredes.

•   Formidling gennem organisationer. Tænkning og virksomhedseksempler sat på dagsordenen hos  
     erhvervsorganisationerne – både nationalt og lokalt.

4.2.2 Videnopsamling og –spredning

Visionen for videnopsamling og spredning er, at Danmark markerer
sig og bliver anerkendt som internationalt førende på området.

Midler:
•   Der er behov for fortsat at opsamle viden og eksempler samt for at monitorere effekter af oplevelser. 
     Da erfaringer og dokumentation er sparsom, er der stort behov for at systematisere viden på  
     området. På europæisk plan er der generelt meget fokus på oplevelseserhvervene, mens oplevelser  
     i øvrige erhverv er mere italesat end egentlig adresseret; derfor har vi i Danmark mulighed for at  
     markere os som internationalt knudepunkt på området. Det vil passe godt ind i de samlede visioner  
     for dansk erhvervsliv, som formuleret af Danmarks Vækstråd.

•   Der er behov for forskning i de specifikke redskaber og kompetencer, som gør kunstnere og andre  
     kreative bidragydere kvalificerede til at indgå i oplevelsesbaseret forretningsudvikling.
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•   Der er behov for koordination for at sikre videnopsamling og erfaringsudveksling. Der er mange  
     initiativer, centre og institutioner i Danmark, som fokuserer på oplevelsesøkonomi - ApEx, Danvifo  
     og NyX for blot at nævne nogle. Hver for sig måske fornuftige initiativer, men der savnes kontinuitet,  
     kritisk masse og gennemskuelighed. Der bør sikres videnudveksling og erfaringsopsamling på tværs. 

•   Casestudier, eksempler og viden fra de igangværende initiativer skal bringes i spil ved at sikre  
     spredning af erfaringerne. Mange brancheorganisationer vil være i en god position til at sprede  
     budskaber. Endvidere er der en lang række brobyggende organisationer, som faciliterer projekter  
     i samspil med forskning, uddannelser og virksomheder og som kan medvirke til at bygge oplevelser  
     ind i konkrete udviklingsprojekter. Der bør gennemføres et aktivt arbejde for at skabe netværk og  
     videnspredning til disse.

4.3 Anbefalinger til facilitering af oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling

Det offentlige erhvervsservicesystem er tæt på de enkelte
virksomheder og har dermed som sin fornemste opgave at identificere problematikker og mulige 
løsningsveje. Derfor skal erhvervskonsulenterne klædes på til forståelsen af oplevelsesøkonomi som 
kilde til kreativitet og nybrud i det etablerede erhvervsliv.
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4.3.1 Professionelle oplevelsesvejledere

Visionen er, at oplevelsesbaseret forretningsudvikling skal være 
en aktiv del af erhvervsservicesystemets professionelle rådgivning til virksomhederne. 

Midler:
•   Der bør etableres et netværk af vejledere med speciale i oplevelsesbaseret forretningsudvikling,  
     som skal:
     - Skabe viden og synlighed om, hvordan virksomheder kan arbejde med oplevelsesbaseret  
    forretningsudvikling.
     - Give kvalificeret sparring med virksomhederne om muligheder og behov.
     - Yde matchmaking med kreative leverandører – herunder sikre en hensigtsmæssig facilitering af  
   samarbejdet.
    - Facilitere udviklingsprocesser. Oplevelsesrådgiverne skal kunne arbejde med forskellige niveauer     
  af oplevelser, altså både med små projekter og komplekse projekter for mere erfarne oplevelses    
  virksomheder.

•   Oplevelsesrådgiverne bør være lokalt placerede for at sikre forankring, kendskab og kontaktflade  
     til virksomhederne. De lokale vejledere har den brede kontakt med virksomhederne og vil typisk  
     være bedst til at identificere virksomheder, hvor det er oplagt at tænke i oplevelser. Det kan fx  
     være personer i den eksisterende erhvervsservice, som efteruddannes med oplevelsesbaseret 
     forretningsudvikling som speciale.

•   Oplevelsesrådgiverne skal også bidrage til den bredere forankring i lokalområdet ved at bidrage til, 
     at oplevelsesbaseret forretningsudvikling integreres i lokale uddannelser, iværksætter- og  
     inkubationsmiljøer. Oplevelsesvejlederne skal være opsøgende ift. rådgivere, brancheorganisa- 
     tioner, klyngeorganisationer og uddannelsesinstitutioner, lokale, regionale og nationale initiativer  
     og således også understøtte videndeling og –opsamling. Interaktionen med det eksisterende  
     rådgiversystem er essentielt.

•   Uddannelsen af oplevelsesvejledere kan ses som et add-on til den eksisterende erhvervsservice,  
     hvor der hos udvalgte medarbejdere bygges oven på eksisterende rådgivningskompetencer. 
     Uddannelsen kunne med fordel samtænkes på tværs af landet og omfatte:
     - Læringsprocesser: Workshops mv. - hvordan kan oplevelser bruges? 
     - Udarbejdelse af værktøjer – pjecer og cases. 
     - Oplevelsesbaseret værkstøjskasse: Overblik over programmer og ekspertise, som kan aktiveres,  
      når vejlederen står overfor en relevant virksomhed.
     - Gruppen bør under uddannelsen og efterfølgende fungere som et netværk, som dels mødes  
     med henblik på fortsat erfaringsudveksling, dels har mulighed for at trække på kontakter og  
    ekspertise på tværs af netværket. Dels for at kunne supplere hinanden.
    - Netværket af oplevelsesvejledere bør understøttes af en samlet kortlægning og screening af  
 kreative kompetencer – en kortlægning som udbygges kontinuerligt.
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•   Uddannelse af ”oplevelsesfacilitatorer”. En dedikeret indsats i rådgivningssystemet fungerer kun,  
     hvis der samtidig er adgang til folk der kan facilitere processerne. Det viser al dokumentation fra  
     de regionale cases i kapitel 3.

•   Uddannelserne med relation til oplevelser bør have et samlet tjek for at se, om de matcher det  
     fundamentale behov for at kunne facilitere processen.

4.4 Hvem løber med bolden?

Afslutningsvis skal det pointeres, at det er afgørende, at netvær-
ket af oplevelsesvejledere og -facilitatorer bliver tænkt sammen med indsatsen for videnopsamling 
og –spredning. For at kunne realisere potentialet er nålestik ikke nok; Der kræves en omfattende 
indsats, som skaber en udbredt forståelse af oplevelser som redskab samt en opgradering af den 
samlede styrke af rådgivere og facilitatorer. Kun på den måde kan vi sikre sammenhæng i indsatsen 
og dermed understøtte, at Danmark fremstår som internationalt førende på området: Det land som 
faktisk formår at realisere oplevelsesøkonomien som erhvervslivets konkurrencekraft.

Med en så omfattende arena kommer vi næppe udenom, at det koster penge over en længere 
årrække, hvis indsatsen skal bære frugt. Men penge alene gør det ikke: Det kræver også et commit-
ment på tværs af aktører. Umiddelbart er det logisk, at nationale aktører tager initiativet. Men det 
er ikke nok, at én aktør tager bolden: Der skal flere på banen. Mange uddannelsesinstitutioner og 
kommuner har fokus på oplevelser. Alle regionerne prioriterer oplevelsesøkonomien i de Regionale 
Partnerskabsaftaler. Alle må være med til at tage initiativ og ansvar, hvis opgaven skal løftes.
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Bilag 1: Metode



Kvalitativ tilgang

Tilgangen til analysen har været eksplorativ, fordi oplevelses-
baseret forretningsudvikling er et nyt felt, som ikke har været undersøgt tidligere. Analysen er 
baseret på kvalitativ metode i form af casestudier baseret på research og personlige interviews 
med repræsentanter for 22 virksomheder og seks regionale, offentlige initiativer, som rummer både 
offentlige aktører, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De 22 virksomheder er udvalgt fra en 
bruttoliste, som blev kvalificeret undervejs. 

Vi har valgt den kvalitative metode, fordi der er en række måleproblemer knyttet til en kvantitativ 
undersøgelse af oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Det skyldes først og fremmest, at der 
i analysen er tale om en kompleks sammensætning af virksomheder på tværs af brancher, som 
beskæftiger sig med oplevelsesbaseret forretningsudvikling på vidt forskellige måder og kalder det 
forskellige ting. Samtidig kan det være svært at isolere de kvantitative effekter af oplevelsesbaseret 
forretningsudvikling, og det er langt fra alle virksomheder, der har opstillet konkrete måleparametre. 
Den kvalitative tilgang har den styrke, at analysen er en empirisk undersøgelse, som giver viden om 
fænomenet oplevelsesbaseret forretningsudvikling med udgangspunkt i ’virkeligheden’.

Caseudvælgelse

Analysen bygger på to kategorier af cases 10 : 

•   Virksomhedscases, som på forskellig vis udgør gode eksempler på oplevelsesbaseret forretnings- 
     udvikling.

•   Offentlige projekter eller initiativer, hvor formålet er eller har været at understøtte aktiviteter, som  
     skaber et øget fokus på oplevelser og samarbejde med kreative kompetencer fra oplevelses- 
     erhvervene i det brede erhvervsliv.

Forud for udvælgelsen af casene blev der udviklet et sæt udvælgels-
eskriterier for at sikre størst mulig relevans, bredde og læring. Virk-
somhedscasene er derfor valgt udfra en bruttoliste og er cases, som 
mange virksomheder enten kan sammenligne sig direkte med, eller 
som har nogle særlige karakteristika, som virksomheder – også fra 
andre brancher – kan spejle sig i. Der er således virksomheder fra mange 
brancher, som dækker både produktion, operationel service, videnser-
vice og handel. 

Casene er herudover valgt ud fra, om virksomhederne har eller har haft aktiviteter, i forskellige led af 
deres værdikæde, som blev forenklet til en fælles værdikæde jf. figur B1.1.

  10 Se bilag 2 for en samlet liste over cases og interviewpersoner.

B1.1 Forenklet værdikæde

Udvikling &
Produktion

HR, organisation & ledelse

Produkt &
service

Salg &
markedsføring

Service &
add-on
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Tesen var, at økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser kan ske på flere forskellige måder i en 
virksomhed, og at oplevelser kan bruges aktivt i ét eller flere led i en virksomheds værdikæde. 

Endelig er virksomhedscasene udvalgt, så der er bred variation og virksomheder som: 

•   Har forskellig størrelse.

•   Sikrer geografisk spredning.

•   Har forskellig modenhed i forhold til brug af oplevelser i forretningsudviklingen, så at der er  
     virksomheder, som har både kort og lang erfaring med at arbejde strategisk med oplevelser.

•   Repræsenterer både den realistiske case og den store inspiration. Det vil sige , at der både er  
     realistiske cases på den måde, at de er ’nede på jorden’, og andre virksomheder umiddelbart vil  
     kunne forholde sig til dem. Samtidig er der også inspirationscases, som i praksis kræver mange  
     midler at føre ud i livet for andre virksomheder, men som illustrerer en god ide, som eventuelt kan  
     skaleres op og ned. 

•   Anvender medarbejdernes kreative kompetencer og virksomheder, der samarbejde med eksterne  
     kreative kompetencer.

•   Oplever forskellige former for effekter af de forskellige indsatser og aktiviteter. 

De regionale cases er udvalgt på baggrund af en vurdering af, om initiativerne har fokus på temaer, 
der falder inden for oplevelsesbaseret forretningsudvikling i form af forretningsudvikling og forbedring 
af innovationsevnen i en eller flere brancher gennem inddragelse af oplevelser, design eller andre 
kreative kompetencer. Casene er endvidere udvalgt ud fra et kriterium om, at de forskellige aktører 
omfatter både virksomheder, videninstitutioner og andre offentlige instanser.

I forhold til eksempler på offentlige initiativer skal det bemærkes, at det har været en udfordring at 
finde relevante cases både nationalt og særligt internationalt, hvilket understreger, at det er et nyt 
felt, hvor der stadig er begrænsede erfaringer at hente. Det understreger relevansen af specifikt at 
undersøge virksomhederne, da det er på dette niveau, at langt de fleste erfaringer bliver gjort nu, 
og som kan anvise relevante indsigter til, hvad der fremmer oplevelsesbaseret forretningsudvikling.
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Proces 

Der har været nedsat en styregruppe omkring projektet, som 
både har givet input til den endelige projektformulering og til selve analyseforløbet. Styregruppen 
har været samlet til syv styregruppemøder, hvoraf det ene møde var en workshop omkring analysens 
foreløbige konklusioner. Styregruppen har undervejs prioriteret og besluttet projektets retning. 

Styregruppen bestod af: 

•   Carsten Mogensen og Claus Svenstrup fra Region Nordjylland
•   Finn Pedersen fra Djursland Erhverv
•   Vibeke Dyrvig fra Region Midtjylland
•   Jens Albertsen fra Vejle Kommune
•   Flemming Torp fra Region Syddanmark
•   Lars Høeberg fra Århus Kommune
•   Lars Tomlinson fra Region Sjælland
•   Bente Liss Hartbøl fra Region Hovedstaden
•   Gregers Pilgaard fra Silkeborg Kommune
•   Kasper Lindgaard, Sigrid Dahlerup, Karen Brosbøl Wulf og Simon Manza Øster fra Økonomi- og  
     Erhvervsministeriet 

Som led i projektet har der været afholdt workshops i samarbejde med fokusanalysens sponsorer i 
alle regioner. Formålet med workshoppene har først og fremmest været at forankre analysen lokalt 
hos forsknings- og videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og erhvervslivet og skabe opmærk-
somhed omkring oplevelsesbaseret forretningsudvikling. De forskellige workshops har også givet 
input til analysen i form af kvalificeret diskussion af begreber, udvikling af analyseramme samt  
drøftelse af relevante cases og rammebetingelser.
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Bilag 2: 
Oversigt over cases og
interviewpersoner



Virksomhed Hovedsæde (by) Interviewperson

ARLA Foods  Viby  Jesper Jæger, Sponsorchef

AstraZeneca  Albertslund  Charlotte Zarp-Andersson, Kommunikationschef

BoConcept Århus  Kenneth Barsballe, Retail Manager

Cementfabrikken Sælvig Samsø Lisbeth P. Sørensen, Medindehaver

Coloplast Denmark Humlebæk Henrik Leisner, Udviklingschef

DFDS Seaways København Carsten Jensen, Underdirektør Passagertransport

Holmegaards Glasværk Holmegaard Henry Kierkegaard, Direktør Holmegaard Entertainment A/S

HP Nielsen – Inspiration Roskilde Henrik Reisby Nielsen, Adm. Direktør

Jysk Barberblade-Fabrik Aalborg Margit Sigaard, Salgs- og administrationsdirektør

Jyske Bank Silkeborg Jesper Engsig, Direktør

KVIK Køkkener Vildbjerg Jens Lange, International salgs- og marketingsdirektør

Lauritz.com Herlev Mette Rode, Kreativ direktør

LEGO  Billund Tormod Askildsen, Senior Director, LEGO Community Development

Max Bank Næstved Hans Verner Larsen, Direktør

Middelfart Sparekasse Middelfart Jeppe Schyth Olsen, Marketingchef

Petersen Tegl Broager Jørn Enderlein, Direktør

Pressalit  Ry Dan Boyter, Direktør, Pressalit Group, Thomas Mandrup, Seniorleder, 
   Corporate Communication 
Rahbekfisk Fredericia Nicolai Hansen, Salgs- og marketingdirektør

SCA Packaging Denmark Grenå Peter Malbek, Udviklingschef, Flemming Larsen, DesignCentrechef,  
   Annemette Reinholt Skou, Product Manager, 
   Vital Petfood Group A/S (kunde hos SCA), Anthony Bjerregaard, 
   Udviklingschef for kursuscenter CV2

TrygVesta Forsikring Ballerup Yngvar Sigmund Skar, Udviklingschef Business Lab og Bethina  
   Røge, Innovatør og dramaturg,  Business Lab

Quilts of Denmark Vamdrup   Hans Erik Schmidt, Direktør

Volkswagen/Semler Gruppen Brøndby                    Henrik Hagen, Koncern Kommunikationschef Semler Gruppen

Regionale intiativer:

Virksomhedscases:

Regional case  Interviewpersoner

Bornholmske Designsmede  Breno Thorsen, Virksomhedskonsulent Væksthus Hovedstadsregionen, Bornholm.  
 Tom Asmussen, Projekt- og udviklingschef. Bornholms ErhvervsCenter Ingvard Kure, Direktør,  
 Trio Nexø, Lars Knudsen, Indehaver, Brødrene Anker, Hasle

Food College Denmark  Anna Marie Fisker, Projektleder, Food College Denmark og lektor, Arkitektur og Design, A 
 alborg Universitet, Tenna Doktor Olsen, Projektassistent, Food College DenmarK N.H. Lindhardt,  
 Mejeriejer, Åbybro Mejeri, Niklas Pedersen, Studerende, Arkitektur og Design, Aalborg Universitet,   
 Lise Krebs, Studerende, Arkitektur og Design, AalborgUniversitet

InnovationsAlliancer Jørgen Lund Møller, Direktør, Kattegatcentret, Jesper Ellegaard, Direktør, Ellegaard A/S,
 Julius Nørbo, Direktør, NyX.

Nordjyske Kreative Alliancer Claus Svenstrup, Formand, Styregruppen for Nordjyske Kreative Alliancer Søren Holdensen,  
 Murermester Søren Holdensen A/S. Flemming Eriksen, Teknisk Direktør, Motorola, Tom Have,     
 Proceskonsulent, Nordjyske Kreative Alliancer

Nye Veje til Vækst Jeppe Keller Jensen, Udviklingskonsulent, Strategi & Udvikling, Silkeborg Kommune 

Skådebanan Västra Götaland Hans C Löwlund, Udviklingsdirektør i Svensk Handel og formand for bestyrelsen i Skåde- 
 banan Västra Götaland. Pia Areblad, leder af Skådebanan Vastra Götaland Kultur og Arbetsliv.,  
 Eva Degerlund, HR direktør Flexlink og medlem af det rådgivende udvalg for Skådebanan
        Michael Eriksson, forsker, IMIT fra Chamlers Tekniska Högskola, Mikael Werner, Change &  
        Benefit Manager – Lead Advisor CQM AstraZeneca
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