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1 Indledning 
Behovet for et effektivt samarbejde mellem kultur- og offentlige institutioner er 

nærliggende i konteksten af oplevelsesøkonomiens fremkomst og i lyset af den 

globale arbejdsdeling. Det har rapporter fra forskellige aktører gjort opmærksom på 

de senere år, og en lang række netværksinitiativer i feltet mellem kultur- og 

erhvervslivet har set dagens lys. Endnu har ingen aktører indfriet visionsrapporternes 

forventninger om et velfungerende, bredt og innovativt samarbejde på tværs af skellet 

mellem kulturen og kapitalen. 

Forretningsområdet mellem kultur- og det offentlige erhvervsliv er præget af 

manglende overskuelighed og håndgribelig værdiskabelse. Det er her vi forhåbentligt 

kommer ind i billedet. Vi vil prøve at bygge bro mellem det offentlige og kulturlivet, 

med udgangspunkt i begge verdener i stedet for at fokusere på et af områderne. 

Igennem denne opgave vil vi beskrive, hvordan vi vil løse denne problemstilling og 

vise hvordan vi er kommet frem til de løsningsmodeller og kompetencer, vi bidrager 

med, for at kunne klare denne opgave.  

2 Proces 
Vi vil i dette afsnit gennemgå hele forløbet i faget Entrepreneurship i 

Oplevelsesøkonomien, med specielt fokus på de tidspunkter i forløbet hvor PROUDs 

holdninger eller ideer har ændret sig. Vi vil derefter afslutte afsnittet med en 

begrundelse for, hvor vi er i processen nu og hvilken ide, vi er kommet frem til.  

2.1 Sammensætningen 
PROUD blev sat sammen ud fra de individuelle formuleringer, vi havde sendt til 

lærergruppen inden første undervisningsgang. Denne formulering skulle indeholde 

udtalelser om vores personlige og faglige udgangspunkt for at tilmelde os faget og en 

beskrivelse af de kompetencer og mål, vi mente at kunne bidrage med i en gruppe. Ud 

fra disse beskrivelser mente Lærergruppen, at vi passede godt sammen under 

betegnelsen ”Projekt og udvikling.”  

Vi skulle herefter finde en fælles sammenhængskraft og identitet, samt hvor vi 

lå i samfundet som kommende virksomhed. Dette løste vi via et skema med vores 
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kompetencer, viden og områder, som vi kunne sammenføre i en arbejdsarena. 

Derefter lavede vi en brainstorm, som skulle finde sammenhængen mellem disse. Ud 

af dette møde fandt vi frem til at vi havde nogle gode kompetencer inden for kultur- 

og erhvervslivet, der senere kunne danne grundlag for eventuelle arbejdsområder. 

Dermed fik vi uddybet vores identitet og ændrede vores gruppenavn til PROUD. 

2.2 PROUDS plads i den danske arbejdsarena 
Vi skulle herefter yderligere uddybe, hvor vi mente PROUD kunne begå sig som 

virksomhed, og hvad vi forstod ved begrebet oplevelse. Disse problemstillinger skulle 

give PROUD en bedre idé om vores identitet og indsnævre vores mål imod en 

forretningsidé og kernekompetence.  

Ud fra en grundig analyse af vores placering i forhold til værdikæden, 

konkurrencefaktorer, danske klynger, udviklingstendenser, fælles baggrund og en 

brainstorm over begrebet oplevelse, fandt vi frem til, at vi ville prøve at skabe en 

bedre sammenhæng mellem det danske erhvervsliv og den kulturelle verden. Vi 

mente alle, at vi kunne bruge vores forskellige akademiske fagligheder til at skabe en 

bedre fælles forståelse af disse to verdener, som kunne bruges til en forretningsidé. 

2.3  Anomalier og indsnævring af område 
Efter at have fundet en forretningsarena, skulle vi indsnævre vores målsætninger mod 

en mere målrettet idé. Til det fik vi nogle teoribaserede værktøjer så som vores sociale 

verden, anomalier, det strategiske vindue og krydsappropriering m.m. (begreberne 

uddybes senere). Disse begreber brugte vi til at fortolke vores forretningsidé og fandt 

frem til, at vi ville beskæftige os med en sammenførelse af kunstverdenen og det 

offentlige erhvervsliv. Vi mente, at vi kunne iscenesætte oplevelser i den offentlige 

sektor ved at inddrage kunstnere til at ændre på problematiske områder (som vi ville 

analysere os frem til via vores akademiske evner). Herudover opsøgte vi materiale om 

forskellige eksisterende virksomheder og artikler inden for et lignede område for at få 

inspiration og viden om den arena, vi ville beskæftige os med.  Vi kunne derefter 

udarbejde en mere målrettet idé, som kunne bruges i et specifikt område. 

Vi valgte at beskæftige os med plejesektoren, da vi mente, der var et godt 

potentiale for at involvere folk fra kunstens verden til at skabe oplevelser og lave 



 
 

 

 

 

6 

ændringer i en offentlig virksomhed. Vi videreførte så denne målsætning, til at 

udforme en specifik plan for hvordan vi kunne gå ind på et plejehjem og lave en 

kvalitativ analyse. Ud fra analysen kunne vi så finde problematiske områder i 

plejehjemmet, som vi kunne få kunstnere til at finde ændringer og løsninger på. 

2.4 Den endelige ide 
Efter at have konkretiseret vores idé, har vi fundet frem til, at PROUD skal stå for at 

føre det offentlige erhvervsliv og kulturen sammen. Denne idé vil vi starte med at 

udføre inden for plejesektoren (på et specifikt plejehjem). På dette plejehjem vil vi 

lave en kvalitativ undersøgelse og ud fra det indsamlede data lave en analyse af, 

hvilke problematiske områder kunstens verden kan bidrage med positive ændringer 

til. Herefter vil vi præsentere disse områder til et spredt felt af kunstnere, der 

efterfølgende skal melde tilbage med deres tilgang til projektet.  

Vi vil nu igennem denne opgave præcisere, hvordan vi vil håndtere denne 

vision, og hvordan vi har fundet frem til vores forretningsplan. Udover dette vil vi 

hver især bidrage med teoretiske redskaber fra hver vores akademiske baggrund.  

2.5 Problemformulering 
Vi vil udforme problemformuleringen ud fra problemstillinger vi tager op i de enkelte 

afsnit gennem opgaven. Disse problemstillinger vil så blive besvaret i hver af de 

enkelte afsnit i delkonklusioner, og samlet i den endelige konklusion i afsluttende 

kapitel. 

I afsnit 3 vil vi foretage nogle metodiske overvejelser over opgaven som helhed 

og dens enkelte afsnit. Formålet hermed er at blive bevidste om de forskellige 

begrænsninger og muligheder som vores anvendte metoder giver, og samtidig 

understrege vigtigheden af at være åbne og entrepreneurielle. Afsnittet skal derfor ses 

som en refleksiv stillingstagen til vores tilgang til projektarbejdet og de deraf 

følgende konsekvenser. 

I afsnit 4 analyserer vi vores egen gruppeproces ud fra nogle 

gruppepsykologiske problemstillinger – hvornår er man en gruppe og hvornår er man 

et team? Og hvad er forskellen? For at anskueliggøre hvem PROUD er, har vi fundet 
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det relevant at inddele gruppenprocessen i to planer, der kan belyse hvordan 

gruppedannelsen har fungeret og ikke mindst, hvem PROUD er i dag.  

I afsnit 5 vil vi beskrive Prouds indledende entrepreurielle proces. Afsnittet skal 

handle om Prouds anomalier og hvad der forstås ved en anomali i entreprenuriel 

forstand. Afsnittet skal være en redegørelse for, hvordan vores anomalier er kommet i 

spil på en konstruktiv måde, som er afgørende drivkraft for Prouds vision i 

oplevelsesøkonomien, og vil afslutningsvis give en beskrivelse af anomalierne.  

Vi vil vise sammenhængen mellem fornemmelsen for anomalier og 

entrepreneurship, der stammer fra italesættelsen af de såkaldte historieskabende 

færdigheder i Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, democratic action and the 

cultivation of solidarity (1997) af Spinosa et.al, og der vil i afsnittet lægges op til 

operationaliseringen af forandringsbegreberne fra selvsamme metode i afsnit 8.1 

I afsnit 6 vil vi se på hvordan konkurrencesituationen ser ud for vores niche, og  

på hvilke forhold, som signalerer at branchen er attraktiv eller ikke. 

Vi vil også se på hvordan vi indtræder i forretningsarenaen, og hvilken strategi vi skal 

følge for at nå vores mål. 

• Er der øvrige barriere ud over de markedsorienterede som kan hindre vores 

indsats? 

• Hvordan løser vi eventuelle barriere? 

• Findes der økonomisk teori vi kan inddrage i forståelsen af denne proces? 

Derudover vil vi i afsnit 6 se på begrebet oplevelsesøkonomi. Dette vil vi gøre 

hovedsagligt for at få defineret hvilke ting udtrykket dækker over, og herved opnå en 

dybere indsigt i de centrale områder af oplevelsesøkonomien, som sætter os i stand til 

at udnytte mulighederne bedre. Målet er således først at få styr på hvad en oplevelse 

kan siges at være, og derefter se hvad der sker når oplevelsen kobles med økonomien. 

Endelig vil vi se på hvordan situationen for oplevelsesøkonomien ser ud i Danmark, 

og hvor PROUD vil markere sig i denne kontekst.  

I afsnit 7 vil vi uddybe de anomalier der er nævnt i afsnit 5. Disse anomalier var 

set i forhold til den offentlige sektor, og bygger på en interesse for at sammenføre 
                                                 
1Spinosa, Charles et.al.: Disclosing new worlds, MIT Press, 1997. 
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kultur- og erhvervslivet. I kraft af de strategier vi i forbindelse med vores 

forretningskoncept har lagt, vil vi nu lave nogle nye og mere specifikke anomalier. 

Disse vil være mere udspecificerede end anomalierne vi fremlagde i forbindelse med 

den offentlige sektor i afsnit 5, men bygger stadig på samme interesse for 

sammenførelse af kultur og erhverv inden for den offentlige sektor. Vores valgte case 

er plejesektoren, og vores anomalier er derfor knyttet til denne institution og 

plejesektoren.  

I afsnit 8 vil vi se på hvordan vi kan håndtere de problemstillinger anomalierne 

har stillet op. Fra at have lokaliseret uhensigtsmæssige praksis- og forståelsesformer 

handler dette afsnit om forandringsmuligheder. De spørgsmål vi skal besvare i det 

følgende afsnit drejer sig om, 1) hvilke metoder der kan bringe os ud af anomaliens 

utilfredsstillende tilstand og 2), hvilke forandringer vi derpå kan nå frem til? I vores 

overvejelser over mulige forandringer i plejesektoren vil vi benytte os af metoderne til 

entrepreneuriel forandring; rekonfiguration, artikulation og rekonfigurering, der er 

skal tænkes i forlængelse af anomalierne. Afsnittet illustrerer de tanker vi har gjort os 

med henblik på at anvende praksis- og forståelseformer fra kultur- og kunstverdenen i 

plejesektoren. 

I afsnit 9 vil vi uddybe hvordan vi vil håndtere vores analyse af kunstverdenen 

og plejesektoren. Vi vil gennemgå den kvalitative undersøgelse, som skal bruges til at 

indsamle data på et plejehjem, og begrunde brugen af denne. Herudover vil vi vise 

hvordan vi vil kode det indsamlede data, så vi kan lave en analyse af plejehjemmet 

med udgangspunkt i PROUDs akademiske tværfaglighed. 

Vi vil også se på hvordan PROUD anskuer kunsten og kunstneren, og hvordan 

vi med afsæt i de anskuelser vil inddrage kunsten i vores forretningsidé. I denne 

inddragelse spiller vores anomalier igen en vigtig rolle, ligesom vores definitioner på 

oplevelsen her vil blive sat i relation med vores kunstopfattelse. På den måde skal 

kapitlet læses som en metodisk afklaring, der falder i to dele: en der omhandler vores 

ståsted rent teoretisk og en, der handler om vores konkrete tiltag i 

virksomhedsøjemed. 
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3 Tværfaglighed og metode 
Nærværende opgave er et produkt af et samarbejde på tværs af faggrænser. PROUD 

er en sammensat gruppe af individer med vidt forskellige faglige baggrunde. Dette 

tværfaglige samarbejde medfører nogle metodiske konsekvenser. Et af formålene ved 

dette kursus har netop været at fokusere på og udnytte tværfagligheden i et kreativt 

entrepreneurielt arbejde:  

”Grundtanken er, at man for at agere entreprenant må udfordres på sin faglighed af 

andre fagligheder, og at de fleste entreprenante aktiviteter kræver en kombination af 

fagligheder. For at indfri dette mål er det således nødvendigt at udfordre den enkelte 

studerendes faglighed og bringe forskellige fag- og vidensområder i spil.”2  

I PROUD er der individer fra tre forskellige institutter, og det er klart, at vi 

derfor ofte kommer med forskellige syn på og tilgange til opgaverne. Et faktum vi har 

bestræbt os på at udnytte mest muligt indenfor de givne rammer.  

3.1 Tværfagligt samarbejde 
Nøgleordene for os har været overblik, åbenhed og tillid. Overblik da det er krævende 

at overskue så forskellige felter fra så mange forskellige vinkler. Alle har sin tilgang 

til problemstillingerne, og når vi som gruppe skal udtale os samlet, er vi nødt til at 

finde et fælles ståsted. Det kræver, at vi først danner os et overblik over de forskellige 

holdninger og inputs, og forholder dem til hinanden. I den forbindelse er åbenhed 

overfor hinandens ytringer tvingende nødvendigt, og det har da også vist sig i løbet af 

processen, at tværfaglighed helt sikkert kan være en styrke. Omvendt er det også 

nødvendigt med tillid, og at man tror på sine gruppemedlemmers spidskompetencer 

og lader dem specielt komme til orde indenfor deres faglige område. Metodisk er det 

derfor vores opfattelse, at et tværfagligt samarbejde udnytter de mange vinkler, som 

man kan få på tingene, men også at dem, der har en baggrund indenfor det givne felt, 

får lov til at træde i karakter. En anden tilgang man kunne have benyttet var en mere 

udfordrende, hvor man konsekvent arbejder med noget, som man ikke havde prøvet 

før. Det ville kræve, at man satte sig ind i nye ting, og derfor måske kunne komme 
                                                 
2Citat fra kursusbeskrivelsen til faget Entrepreneurship i Oplevelsesøkonomien fra 
[www.aula.au.dk/claroline/course_description/?cidReg=CL817a]. 
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med nye vinkler, og således måske kunne være mere innovative og anderledes i sine 

idéer. Ulemperne ved denne metode er dog, at det for det første er enormt 

tidskrævende, samt de bredere faglige indsigter ikke vil komme til sin ret.  

Vi valgte derfor den første løsning, hvor opgaverne til en vis grad blev løst af 

den med umiddelbart bedst indsigt i feltet3. Konkret har det udmøntet sig i en fælles 

diskussion af opgavens disposition og problemstillinger, hvor de overordnede afsnit 

blev fastlagt. Herefter brainstormede vi i fællesskab over hvert enkelt afsnit og fik på 

den måde sat nogle pinde på, som knyttede sig til den givne problemstilling. Dette 

afspejlede samtidig vores forskellige syn på sagen. Med dette på plads stod vi med en 

detaljeret, tværfaglig disposition, som vi herefter uddelegerede til de personer, som vi 

syntes var mest egnede. På den måde fik vi både iscenesat vores forskellighed, men 

også udnyttet vores personlige kompetencer. Endelig sparede vi en masse tid i forhold 

til at skulle sætte sig ind i helt fremmede stofområder. 

3.2 Metodiske overvejelser i forhold til opgavens underafsnit 
I forhold til opgavens enkelte afsnit er der dog også nogle metodiske problematikker, 

som vi kort vil dvæle ved, inden vi går videre. Helt naturligt har vi også afgrænset 

vores undersøgelsesområder flere steder både tematisk og teoretisk. Betydningerne af 

dette vil vi også kort komme ind på i det nedenstående.  

Det første gælder afsnittet, om hvad PROUD er for en gruppe, og hvad vi kan. 

Her er det åbenlyse kritikpunkt, at det som gruppe kan være svært at analysere sig 

selv uden at blive for farvet i sin redegørelse. Vi kan selvsagt ikke træde ud af den 

gruppesammenhæng, som vi er i og betragte os selv udefra. Det er et faktum, som er 

svært at omgå. Så i stedet for at forsøge at gøre det, vil vi arbejde ud fra 

forudsætningen om, at vi er integreret i analysefeltet. 

Det efterfølgende afsnit handler om vores indledende anomalier. PROUDs 

tilgang til den entrepreneurielle fase er ikke en økonomisk, teoretisk afdækning af 

vores muligheder i oplevelsesøkonomien, som fx. en markedsanalyse ville være, men 

                                                 
3En anden grund til, at vi har valgt den første tilgang, er, at vi er stødt på nogle rent formelle 
begrænsninger med hensyn til studieordninger. Eksempelvis skal bidragene fra vores medlemmer fra 
Æstetik og Kultur indeholde både noget æstetisk og noget kulturelt. Dette gør, at de eksempelvis ikke 
ville kunne stå for at afdække de økonomiske perspektiver. 
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snarere en tværfaglig proces med baggrund i en fænomenologisk opfattelse af 

verden4. Med henblik på at ville forandre praksis- og forståelsesformer i det 

oplevelsesøkonomiske felt, har vi forsøgt at se de åbne rum5 i oplevelsesøkonomien i 

optikken fra vores anomalier. Metoden er således ikke begrænset af et ensidigt fokus 

på økonomisk rentabilitet, men trækker i stedet på de tværfaglige indsigter og styrker. 

Først i næste afsnit vil visionen og målsætningen motiveret af anomalierne stå sin 

prøve i relation til de økonomiske perspektiver. 

Dette gøres ved, at vi sætter fokus på vores forretningsidé, og på hvad 

oplevelsesøkonomien betyder generelt og for os som virksomhed. Vi følger her 

økonomen Grants introducerende bog i forhold til forretningsarena, vision, mål, 

strategier, barrierer osv. Dette skyldes, at han inddrager og ser kritisk på flere 

økonomiske teorier, og på den måde kan skabe et nuanceret grundlag for vores 

forretningsidé. Et udgangspunkt for Grant er Porters Five Forces, men da disse giver 

et meget statisk billede, inddrager han også ressourcebaserede og spilteoretiske 

modeller for at gøre det mere dynamisk. Idéen er således at komme med et lidt 

bredere perspektiv på positionerings- og strategiområdet. Desuden har vi valgt at 

inddrage forskellige teorier omkring forandringsimplementering.  

I ovenstående afsnit har vi også en del med et specifikt fokus på 

oplevelsesøkonomien. Her har vi valgt at splitte begrebet op og starte med at se på 

oplevelsens egenart. I undersøgelsen af oplevelsesbegrebet har vi således begrænset 

os til en klassisk erkendelses-  (Heidegger) og æstetikteoretisk (Kant + det sublime) 

tilgang. Denne afgrænsning bruger vi som inspiration til at forsøge at fastlægge nogle 

grundlæggende træk ved oplevelsen. Meget andet og nyere teori (psykologi, 

receptionsteori etc.) og empiri (brugerundersøgelser, observationer) kunne have været 

inddraget, men det har vi undladt for at holde fokus på opgavens formål, som er en 

beskrivelse af PROUDs vision indenfor oplevelsesøkonomien. Håbet er, at vi via den 

korte metodiske refleksion over oplevelsen kan vise, at det i vores optik ikke blot er 

                                                 
4Fænomenologi: læren om det, som viser sig for en bevidsthed. 
5Åbne rum (”Disclosive Spaces”): et organiseret netværk af praksis- og forståelsesformer, der kan være 
alt fra en professionsverden til en overordnet kultur (fra Spinosa et.al.). 
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en overfladisk økonomisk fidus, men snarere et komplekst felt med mange 

muligheder for entrepreneuren.   

I det efterfølgende afsnit om PROUDs anomalier i forhold til plejesektoren er 

det helt centrale metodiske problem, at vi ikke har haft tid til at komme ud og samle 

empiri om området og lave vores egne analyser. Vi er dog ikke på helt bar bund, da vi 

har fundet relevante og aktuelle forskningsresultater og inputs fra andre steder, som vi 

kan støtte os til. Vi er derfor også opmærksomme på, at vi sætter vores lid til andres 

arbejde, og på den måde lader eksisterende materiale understøtte vores anomalier. 

Styrken ved metoden er modsat, at der rent faktisk på området er igangsat større 

forskningsprojekter, der er mere dybdegående i de forskellige problemstillinger, der 

udgør vores anomalier, end vi umiddelbart vil have mulighed for at være.  

En anden vigtig bemærkning i denne forbindelse er, at vi ikke har lavet et 

modspil i form af en lignende undersøgelse af kulturverdenen. En kommende 

realisering af vores projekt vil naturligvis forudsætte en sådan undersøgelse. Grunden 

til, at det ikke er med i vores opgave, er, at vi ikke på samme måde har kunnet støtte 

os til andres forskningsresultater. En væsentlig årsag hertil er, at vi for første lægger 

op til en meget individuel engagering af kunstnerne. Kunsten skal med egne ord 

modtages på kunstens præmisser, og vi vil derfor være nødt til at lave et omfattende 

pionerarbejde for at belyse, hvordan kulturverdenen hænger sammen i Danmark. 

Dette arbejde vil kræve en stor del empiri og dataindsamling, som vi på nuværende 

tidspunkt ikke har haft tid til. Desuden er eksisterende projekter som eksempelvis 

NYX (et forum for kultur og erhverv) bundet op på større projekter og mere 

etablerede kunstnere, end vi som udgangspunkt vil arbejde med i PROUD. 

  I næste afsnit med vores overvejelser over mulige forandringer i plejesektoren 

benytter vi os af metoderne til entrepreneuriel forandring, der tænkes i forlængelse af 

anomali-begrebet hos Spinosa et.al., dvs. rekonfiguration, artikulation og 

rekonfigurering. Færdighederne er ikke udtryk for en analytisk tilgang til et marked, 

men en bestræbelse på at genskabe eller skabe mening i forskellige samfundssfærer – 

i vores tilfælde i plejesektoren. Metoden er ikke styret af en monetær værdiskabelse, 

men ser alle former for meningsfulde ændringer som værdiskabelse.  
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Næste afsnit går på reelle løsningsforlag til vores etableringsidé. En af idéerne 

er at benytte kvalitativ forskning på et plejehjem til at indsamle data. Denne data skal 

efterfølgende analyseres og bruges til at finde den helt rigtige aktør fra kunstverdenen 

til at arbejde med de fundne problemstillinger. Vi har valgt at bruge kvalitativ 

forskning som indsamlingsredskab, grundet at metoden også medtager personernes 

følelser for deres situation og omgivelser. Det ville være svært at finde ud af 

årsagerne og ændringer i en undersøgelse lavet ud fra spørgeskemaer, da denne ville 

give et overordnet billede af testpersonernes holdninger, men ikke vil gå i dybden 

med deres individuelle meninger, følelser og sansninger. PROUD har derfor 

muligheden for at finde områder, som vi ikke selv ville have bemærket, og således 

måske inddrage kunstens verden i andre rammer end først antaget.  

I næste afsnit viderefører vi æstetikteorien fra afsnittet om oplevelsesøkonomien 

i en beskrivelse af PROUDs inddragelse af kunsten. Her har vi yderligere valgt at 

benytte en rapport fra Statens Humanistiske Forskningsråd, der beskæftiger sig med 

æstetikkens udbredelse til nye samfundsområder. Et gennemgående træk ved den 

anvendte litteratur har været, at den ikke har kunnet sætte mere konkrete ord på, hvad 

de æstetiske strategier kan. Den udfordring vil vi derfor forsøge at tage op i afsnittet.  

3.3 Delkonklusion 
Samlet afspejler de metodiske overvejelser vores tværfaglige tilgang til projektet – et 

faktum, som vi forsøger at udnytte bedst muligt. Målet er at gøre tværfagligheden og 

de deraf følgende anomalier til udgangspunkt for vores entrepreneurielle virksomhed. 

Ligeledes vil vi sørge for et solidt teoretisk fundament, som også kan være med til at 

skabe nye og mere nuancerede syn på vores fokusområder. Akilleshælen ved vores 

projekt er, at vi mangler vores egen empiri, men ved at inddrage andres og desuden 

være opmærksomme på dette faktum er tesen, at vi alligevel kan komme langt i kraft 

af de mange gode arbejdsredskaber, som vi inddrager undervejs. Endelig skal dette 

afsnit ikke ses som udtømmende for overvejelser over metode. Hvor det er fundet 

relevant vil vi undervejs i opgaven yderligere diskutere ovenstående problematikker 

løbende. 



 
 

 

 

 

14 

4 PROUD på flere planer – analyse af gruppeprocessen 
En central del af arbejdsprocessen gennem semestret har at gøre med dannelsen af 

PROUD som gruppe. Derfor er der ved semestrets ende også god grund til at 

reflektere et øjeblik over, hvordan gruppedannelsen har fungeret og ikke mindst, 

hvem PROUD er i dag.  

Fra første færd slog vi i oplæggene på, at PROUD opfatter sig selv som en 

gruppe – men en gruppe, hvis styrke består i respekten for og understregningen af, at 

den er sammensat af seks individer med temmelig forskellige faglige baggrunde. Bl.a. 

skrev vi i vores første præsentation af PROUD, at vi: 

"…er en gruppe, der ikke vil forcere en sammenhængskraft, men tværtimod lade kraften 
opstå og blive stærkere gennem semestrets samarbejde.  

…består af fem individer, der deler interessen for projektarbejde og projektudvikling.  

…leder stadig efter en fælles identitet. 

…kan trække på så forskellige faglige styrker som multimediekendskab, økonomisk 
snilde, litterær belæsthed, æstetisk sans, kulturteoretisk indsigt og 
organisationsanalytiske evner."6   

Vores fokus på individet og gruppen på samme tid er både nødvendigt og på sin 

vis undergravende. Nødvendigt, fordi en (selv)bevidsthed om vores forskellige styrker 

og svagheder udgør en vigtig del af dynamikken og præmissen for gruppen. Fare for 

at være undergravende, fordi selve definitionen på 'at være en gruppe' bl.a. afhænger 

af, at alle opfatter sig selv som en gruppe med et fælles mål7. Processen fra at være 

fem (og senere seks) personer, der var blevet sat mere eller mindre tilfældigt sammen 

som en gruppe, til faktisk at føle sig som en gruppe - med alt hvad det indbefatter af 

fælles identifikation og fælles mål, en gruppe- og arbejdsstruktur og en gensidig 

psykologisk bevidsthed om hinanden - er interessant på to planer. På det ene plan 

eksisterer PROUD som en almindelig studiegruppe, der skal fungere i de rammer, 

som universitetet har sat, og hvor mål og delmål hedder tekstforståelse, oplæg, faglig 
                                                 
6Citat fra vores løsning på første gruppeopgave. Se 
[http://www.aula.au.dk/courses/CLd294/document/GruPROUD_-
_PROjekt_og_UDviklingppe_4_groupdocs/Opgave2/Proud_opg2.ppt?cidReq=CL817a] (fra d. 20/9-
06).  
7Lennéer-Axelson, Barbro & Ingela Thylefors: Arbejdsgruppens psykologi, København, 1983, s. 31.  
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udvikling, eksamen osv. På det andet plan er PROUD en virksomhed under 

etablering, hvor rammerne og målene formuleres dels af os seks, der udgør 

virksomheden, og dels af den virkelighed og det marked, som PROUD skal agere i. 

Opdelingen i de to planer, mener vi, er frugtbar i forhold til en analyse af, hvor langt 

vi på nuværende tidspunkt er nået som gruppe – studiegruppen PROUD og 

virksomheden PROUD er nemlig ikke nødvendigvis på samme stadie i den udvikling. 

 For at begribe sin egen gruppedynamik er der god grund til at ty til 

organisationsteorien og forskellige gruppepsykologiske teoridannelser, der kan 

præsentere et par brugbare begreber for gruppekulturer og gruppeprocesser. Til 

forskel fra teoretikerne har vi ikke mulighed for at observere os selv udefra for at give 

en objektiv analyse af vores grundlæggende antagelser, kommunikation, 

rollefordeling m.m.. Vi vil derimod, med vores toplansopdeling in mente, primært 

hæfte os ved gruppens dannelse samt en smule ved de forskellige stadier, man kan 

inddele vores gruppeproces i. 

4.1 Den skabende begivenhed 
En af organisationsanalysens grundlæggere, professor i organisationspsykologi Edgar 

Schein skriver, at "[...] alle grupper starter med en eller anden 'skabende begivenhed': 

1. en hændelse i miljøet […] eller 2. en 'skabers' beslutning om at bringe en gruppe 

mennesker sammen med et eller andet formål, eller 3. en annonceret begivenhed eller 

fælles oplevelse, som har tiltrukket en række individer"8. PROUDs opståen kommer 

netop af en udefrakommende 'skabers' beslutning, nemlig lærerteamets inddeling af 

grupper på baggrund af en kort, skriftligt præsentation af hver enkelt studerende. På 

den baggrund giver det mening at tale om gruppen som en 'fremmedgruppe' i 

modsætning til en 'arbejdsgruppe', der typisk består af personer, som har fundet 

sammen om et stykke arbejde ud fra forskellige indstillinger og ambitioner. 

Fremmedgruppen derimod er startet fra nul og med medlemmer, der er nye for 

hinanden9, og som derfor skal gøre et større stykke arbejde for at lære hinanden at 

kende og etablere en gruppeidentitet.  

                                                 
8Schein, Edgar H.: Organisationskultur og ledelse, København, 1986, s. 187. 
9Lennéer-Axelson, Barbro & Ingela Thylefors, s. 37-40.  
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Vi kan bruge fremmedgruppe-definitionen til at understrege den uklarhed, der i 

starten herskede om, hvad der egentligt var formålet med faget og gruppearbejdet som 

sådan – en uklarhed, der netop ifølge diverse teorier er afgørende for, hvorvidt man 

føler sig som en fælles enhed - som en gruppe. Gruppens måde at gribe utrygheden og 

uklarheden an på var i første omgang at tage hul på det sociale aspekt af 

gruppesamarbejdet gennem en præsentationsrunde med udgangspunkt i det skrevne 

oplæg, samt en hurtig aftale om at mødes til fredagsøl den kommende fredag.  

En præsentation kan selvsagt forløbe mere eller mindre formelt, og i retrospekt 

kunne vores tiltag til gruppens andet møde måske virke en smule 

grænseoverskridende og direkte på nogle. Her skulle alle formulere nogle alternative 

og positive 'kerneværdier' om sig selv (ex. inkluderende, impulsiv, oplevelseslysten, 

modig m.m.), samt sætte ord på egne gode egenskaber, hvilket ikke altid er let overfor 

folk, man ikke kender. Opgaven lagde dog grunden til den overvejende tillidsfulde, 

åbne og diskussionsvenlige atmosfære, der i vores egne øjne har præget resten af 

semesterets gruppearbejde og på den måde blev kulturskabende for PROUD som 

gruppe og 'miniorganisation'.  

På mange måder var rammerne for denne stadsfæstning af gruppen allerede sat 

til det første møde, hvor en mindre, lidt tilfældig begivenhed kom til at spille en vigtig 

rolle: nemlig formuleringen af gruppens navn. Fra lærerteamets side var vi sat 

sammen under overskriften 'Projekt og udvikling' – hvilket til det første møde blev til 

en ordlegende kommentar om, at vi burde kalde gruppen for 'PROUD – PROjekt & 

UDvikling'. Schein skriver netop om det første stadie i en gruppes udvikling, at "For 

at gruppen skal begynde at forstå sin egen fornemmelse af 'at være en gruppe', er en 

eller anden nødt til at formulere, hvad der er blevet oplevet, og hvad det betyder"10. 

Igen i tilbageblik kan vi se, hvordan beslutningen om navnet kom til at farve gruppens 

selvfølelse og identitet i starten. Bl.a. indeholder navnet en lidt komisk bogstavelig 

opsamling af den tilfældige (?) indledende gruppe-sammensætning - der nu foregiver 

at udgøre en sammentømret enhed. Samtidigt giver navnet PROUD et stikord til, 

hvordan man fremover skal anskue sit tilholdssted, sin gruppe – som noget, man kan 
                                                                                                                                            
 
10Schein, s. 191. 
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være ’stolt’ af. Endeligt kan man sige, at det stolte navn kom til at spille en rolle i 

gruppens forhold til lærerteamet i kraft af den lettere ironiseren (som på sin vis tog 

lidt afstand til lærergruppens navngivning), samt den videre formulering af hvad 

PROUD så var. Som man kan se i dette afsnits indledende citat (taget fra gruppens 

første fremlæggelse), formuleres det bl.a., hvordan PROUD lidt opportunistisk vælger 

at distancere sig til opgaven om at sætte ord på 'gruppens sammenhængskraft'. I denne 

distance kan man aflæse, hvordan gruppen opfatter sig som afhængig af 

underviserteamet (i organisationsteorien; lederen11), men samtidig ønsker at 

demonstrere en vis modstand mod at indordne sig – en modstand, der er medvirkende 

til at konstituere identiteten som selvstændig gruppe.  

4.2 Gruppe versus team 
I vores optik med de to forskellige gruppeplaner, finder vi det meningsfuldt at sige, at 

vi i denne grundlæggende fase af gruppedannelsen fik etableret en studiegruppe ved 

navn PROUD, hvor den første usikkerhed, kommunikation og normdannelse blev sat 

på plads. Til gengæld kan man på dette stadie ikke tale om, at virksomhedsgruppen 

PROUD var i gang endnu, til trods for at der fra undervisernes side var lagt op til en 

sammensmeltning af gruppeidentiteten og virksomhedsidentiteten. En vigtig 

forudsætning for at opfatte sig som entrepreneur og som virksomhedsenhed må være 

at tænke og handle selvstændigt, og på dette stadie definerede vi os stadig i høj grad i 

forhold til de eksterne 'ledere' (underviserne) og de stillede opgaver. Desuden havde 

vi på dette tidspunkt endnu ikke haft muligheden for at vise hinanden, hvad vi 

egentligt kan. En anden forudsætning ligger i at opfatte gruppen som et team, hvilket 

Katzenbach og Smith (to forfattere bag en af de mest velansete bøger om teams og 

teamwork) mener, er noget andet end en gruppe:  

"En arbejdsgruppe yder sit bidrag gennem det samlede, uafhængige og enkeltvise bidrag 
fra hver af dens medlemmer som enkeltpersoner. Den er summen af alle dens dele. Den 
deler ikke arbejdet, fordi der er intet ægte fælles arbejde. Der er heller intet fælles formål 
eller mål eller arbejdsmåde. Og når dette ikke findes, kan der heller ikke være fælles 
ansvar"12.  

                                                 
11Ibid, s. 194. 
12Katzenbach & Smith: Teams at the top ( – her citeret fra arbejdspapir fra konsulent Per Bøjlund, s. 5) 
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Arbejdsgruppens ledelse er besluttet ud af et eksternt hierarki og ikke et internt behov, 

mens teamet bl.a. er kendetegnet ved at have et fælles formål og en fælles 

arbejdsmetodik, som de betragter sig selv som fælles ansvarlige for13. I forhold til 

PROUD som virksomhed handler det netop om, at gruppen i begyndelsen for det 

første endnu ikke havde formuleret sit arbejdsfelt og mål, men i høj grad heller ikke 

følte den forpligtelse og indlevelse i PROUD, som man naturligt har, når der for alvor 

står noget på spil (forstået som penge og omdømme osv.) Sat lidt på spidsen, dækker 

ovenstående beskrivelse til gengæld meget godt, hvordan studiegruppen PROUD 

handler i rammerne af 'et eksternt hierarki', og hvor hver enkelt person f.eks. bidrager 

med sin faglighed og arbejdsmåde til en samlet opgave, som ender ud som summen af 

delene. 

 Spørgsmålet er så, om PROUD i dag oplever sig som et team og som en 

virksomhed, for hvem der snart står noget på spil? Hvor langt er PROUD nået i sin 

gruppeudvikling? I Arbejdsgruppens Psykologi finder man på side 41 en figur14, der 

skitserer en klassisk gruppeproces fra indledningsfasen over konfliktfasen til 

modenhedsfasen, hvor målene er klare og kommunikationen tydelig:  

 

                                                 
13Ibid. 
14 Lennéer-Axelson, Barbro & Ingela Thylefors, s. 41. 
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Forsøger vi at spejle PROUD i denne model, vil det for alvor blive tydeligt, hvordan 

der er forskel på studiegruppen og virksomhedsgruppen. Studiegruppen har på mange 

måder bevæget sig gennem mange af figurens faser: Fra lettere eufori i starten, da de 

første idéer kom på bordet, og vi følte sammenhørigheden vokse ('Hvedebrødsdage' + 

'Integration') over en afmatning, stilstand og regression omkring midtvejspapiret, hvor 

idéerne gik lidt i ring og energi var lav til nu, hvor den afsluttende opgaveskrivning 

kræver høj kommunikation, veldefinerede roller og fælles modenhed omkring 

projektet. 

Virksomheden PROUD på sin side er efter vores egen mening nået knap så 

langt. Måske befinder vi os her stadig midt i en integrationsfase, hvor der arbejdes 

med rollefordelingen og -forståelsen samt formuleringen af den dyberegående team-

spirit. Selvom opgaveskrivningen har affødt flere indholdstunge diskussioner om 

virksomhedens fokusområder, metodetilgange og arbejdsdefinitioner, har vi endnu 
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ikke befundet os i en direkte konfliktsituation eller en stilstand. Det kunne man 

derimod forvente at møde, når PROUD skal ud at afprøve teorien i praksis. 

Det er netop i forhold til denne selverkendelse af gruppens formåen at 

ovenstående analyse skal læses. At kende til sin egen gruppedynamik og have 

reflekteret over sit ståsted må være det første udgangspunkt for at kunne gå ud og 

analysere andres. 

5 Anomalien og den røde tråd 
Dette afsnit handler om PROUDs anomali, og hvad der i denne forbindelse forstås 

ved en anomali, når den indgår i en entrepreneuriel tankegang. Afsnittet redegør for, 

hvordan vores anomalier er kommet i spil på en konstruktiv måde som afgørende 

drivkraft for PROUDs vision i oplevelsesøkonomien og giver desuden en generel 

beskrivelse af anomalierne. Sammenhængen mellem fornemmelsen for anomalier og 

entrepreneurship stammer fra italesættelsen af de såkaldte historieskabende 

færdigheder i Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, democratic action and the 

cultivation of solidarity (1997) af Spinosa et.al.15 I stedet for en markedsorienteret 

tilgang til og forståelse af entrepreneurship formulerer forfatterne entrepreneurship 

som en form for historieforandring med baggrund i anomalier. Metoden er således 

ikke en økonomisk-teoretisk tilgang til afdækningen af vores muligheder i 

oplevelsesøkonomien, som fx en markedsanalyse, men snarere en tværfaglig proces, 

hvor alle gruppemedlemmer har kunnet bidrage. Det vil sige, at alle har medvirket til 

innovationsdelen og skabelsen af en rød tråd. Metoden er desuden ikke begrænset af 

et ensidigt fokus på økonomisk rentabilitet. Det er først i det efterfølgende afsnit 6, at 

visionen og målsætningen – motiveret af anomalierne – skal stå sin prøve i relation til 

mere gængs økonomisk teori. Detaljerne i metoden vender vi tilbage til nedenfor, men 

helt overordnet har den bredtfavnende tilgang til entrepreneuriel tankegang passet ind 

i vores tværfaglighed. Det vil man givetvis også kunne gennemskue i vores konkrete 

anomalier, der er centreret omkring praksis- og forståelsesformer i kultur- og 

erhvervslivet. Anomalierne er beskrevet sidst i afsnittet og lægger op til anvendelsen 

                                                 
15Spinosa, Charles, et.al: Disclosing New Worlds – Entrepreneurship, democratic action and the 
cultivation of solidarity, MIT Press, 1997. 
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af forandringsbegreberne fra ”Disclosing New Worlds” i afsnit 8, der handler om 

udformningen af mulige pilotprojekter.  

5.1 Ordbogsanomalien  
Anomalien er en afvigelse fra reglen.16 Noget, der skurrer imod sædvanen – i hvert 

fald som vi opfatter sædvanen. Denne grundlæggende forståelse af anomalien er 

dækkende men utilstrækkelig til at forstå betydningen af anomalien i den 

entrepreneurielle tilgang, vi har benyttet os af. Den afgørende forskel fra 

ordbogsdefinitionen til den entrepreneurielle forståelse skal findes i 

forandringskraften, der kan generes fra anomalien. Anomalien kan være 

udgangspunktet for at forandre verden, siger forfatterne til Disclosing New Worlds,  

men hvor ofte har vi ikke oplevet noget, der afveg fra reglen og bare ladet det passere 

– og dermed måske også muligheden for at skabe forandring og innovation, hvis man 

tager en entrepreneuriel vinkel? Det gør forfatterne til Disclosing New Worlds først og 

fremmest, og derfor er det så væsentligt for dem – og for os – at kunne holde fast i 

anomalien. Problemet er, ifølge forfatterne, at vi ikke er særlig gode til at holde fast i 

anomalier, og det hænger sammen med, at vi ikke helt har forstået, hvordan verden 

fungerer.17 

5.2  Åbne rum (Disclosive spaces) 
For at kunne holde fast i anomalien er vi nødt til forstå, at den berører os på en 

fundamental måde, siger forfatterne. Udgangspunktet for denne erkendelse er 

Heideggers ontologi.18 Omdrejningspunktet i Heideggers grundfilosofi fra Sein und 

Zeit (1927) er, at skellet mellem objekt og subjekt ikke eksisterer, dvs. mennesket 

allerede er i verden som en del af den. I sine praksis- og forståelsesformer oparbejder 

mennesket en art forforståelse for verden.19 Spinosa et. al. definerer et sådant 

organiseret netværk af praksis- og forståelsesformer som et disclosive space – et 

åbent rum – der kan være alt fra en proffessionsverden som teaterverdenen eller 

sportsverdenen eller en overordnet kategori som fx kultur. Begrebet disclosive space 
                                                 
16Politikens Forlag: Nudansk Ordbog, 1996, s. 66. 
17Spinosa et. al., 1997, s. 6. 
18Ibid., s. 17-22 – I dette afsnit introduceres ligeledes det heraf følgende begreb – disclosive space. 
19Afsnittet om oplevelsesøkonomi i afsnit 6 indeholder en uddybning af Heidegger. 
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(åbne rum) er tænkt som en rammesætning af vores forståelse af verden, så vi kan se 

os selv og den måde, vi behandler ting på i verden, som rumlig frem for abstrakt og 

distanceret. Vi går til verden med en forforståelse netop i kraft af vores praksis- og 

forståelsesformer, snarere end vi møder verden og derpå deducerer den. Forestil dig 

fx, at du, når du kører bil, konstant skulle analysere og deducere hvert enkelt sving og 

regne ud, hvor mange grader rattet skulle drejes. Det skal du heldigvis ikke, for vores 

almindelige hverdagslige tilgang til verden er baseret på, at vores praksis- og 

forståelsesformer allerede giver os en meningsfuld forståelse af verden. Vi går, i 

Disclosing New Worlds’  terminologi, rundt og lukker rum op med vores praksis- og 

forståelsesformer. Det er den hverdagslige omgang med verden; at åbne rum med sin 

forforståelse. Entrepreneuren og dermed også PROUD forsøger at højne følsomheden 

overfor de åbne rum og praksis- og forståelsesformerne.  

5.3 Identitet (Style – gotta’ have it...) 
Uden style (identitet), der koordinerer og skaber sammenhæng i menneskets praksis- 

og forståelsesformer, er det uhyre vanskeligt at holde fast i anomalien – det, der er 

utilfredstillende i et åbent rum.20 Style’s betydning er, ifølge forfatterne, at den 

”enables practices to be transferred from situation to situation”.21 Dybest set betyder 

det, at der er et koordineret, sammenhængende og derfor meningsfuldt (frem for 

arbitrært, vilkårligt og meningsløst) mønster i praksis- og forståelsesformerne – en 

identitet. På dansk er det hensigtsmæssigt både at forstå begrebet style med 

udgangspunkt i den psykologiske definition af et menneskes bevidsthed om sin egen 

eksistens og særlige karakter og som lighed mellem noget i detaljer, udformning, 

forløb osv.22  

Man kan på denne baggrund sagtens irriteres over noget i bestemte situationer – 

det kalder Spinosa et.al. en standard anomali. Men den anomali, vi leder efter i vores 

entrepreneurielle proces, er den, der opstår i spændingsfeltet mellem praksis- og 

forståelsesformerne samt det, der giver mening til dem, identiteten.23 At kunne 

                                                 
20 Ibid., s.19-20. 
21 Ibid., s. 22. 
22 Politikens store Fremmedordbog, s. 340. 
23 Ibid., s. 23. 
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fastholde denne meningsbrydende anomali udgør første skridt i den historieskabende 

eller entrepreneurielle proces. 

5.4 Så gik de forbi en anomali – igen! 
Vil man gå uden om anomalien, skal man, ifølge forfatterne, blot gøre en af to ting. 

Den første er at gå til verden med den modernistiske, kartesianske forestilling om et 

adskilt subjekt og objektforhold. 24 Her distancerer man sig fra og afpassionerer sit 

forhold til verden og ikke mindst anomalierne. Disclosing New Worlds giver 

eksemplet med ægteparret, der nok kan fornemme, at gnisten i ægteskabet er væk, 

men rationelt og med den sunde fornuft forgæves forsøger at finde ind til problemets 

kerne – hvordan de er kommet væk fra den meningsfulde praksis- og forståelsesform, 

deres ægteskab oprindeligt var baseret på.25 De distancerer sig fra problemet og 

træder ud af det åbne rum – jf. disclosive space. Den anden tilgang er den 

postmodernistiske, hvor anomalien slet ikke registreres, fordi postmodernisten, sat på 

spidsen, lever for forandringen. Som forfatterne diagnosticerer postmodernismen, så 

er den en tilstand, hvor mennesket bevæger sig væk fra at have en meningsfuld basis. 

Det sker, fordi vi har udviklet fleksible tilgange til verden, så vi kan ”make the most 

of whatever situation we are in while we are in it”.26  

5.5 Luk vinduet, der er en anomali herinde! 
Hvordan bliver man så god til at fastholde anomalierne? Som sådan er Disclosing new 

Worlds ikke en guide til entrepreneurship, men forfatterne fortæller os alligevel, at 

”the best way to explore disharmonies [anomalier]...[.]...is not by detached 

deliberation but by involved experimentation”.27 Den vigtige del af sentensen er 

involved experimentation – resten er i forlængelse af tankerne om den modernistiske, 

kartesianske tilgang: Man skal være sensitiv og engagereret overfor det, der skurrer 

imod ens identitet. I stedet for at affærdige eller bortforklare en følelse af usikkerhed 

eller irritation, skal man få følelsen til at manifestere sig og træde frem foran sig; man 

skal træde ind i de åbne rum – jf. disclosive spaces. For Martin Luther King bestod 
                                                 
24 Ibid., s. 8-12, begrebet kartesiansk kommer af forbindelsen til Descartes filosofi. 
25 Ibid., s. 23. 
26 Ibid., s. 20. 
27 Ibid., s. 24. 
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det eksempelvis i, at den teknokratiske antiegalitet i det amerikanske samfund stred så 

voldsomt imod hans opfattelse af egalitet og forståelse af menneskeret, at han måtte 

gøre noget ved denne anomalitet.28 Anomalien afstedkommer således en form for 

tilskyndelse eller motivation, idet den til en vis grad gør os usikre og utrygge. Med en 

opmærksom fremgangsmåde rettet imod vores praksis- og forståelsesformer kan vi 

forsøge at få anomalien til at træde frem.  

5.6 Opsummering og vores ide om entrepreneurship   
Teorien om entrepreneurship er ikke nogen konkretiserbar proces eller en guide til at 

finde muligheder og skabe innovation. Den kræver en rumlig tilgang til verden, der 

udfordrer vores generelle hang til analytiske redskaber. Den fordrer derudover en 

sammenhæng i ens praksis- og forståelsesformer, op i mod hvilken en anomali kan 

træde frem. Det opmuntrende er, at alle tilsyneladende kan tænke entrepreneurielt, 

fordi vi alle som sådan kan håndtere verden. Entrepreneurerne formår bare at højne 

deres tilgang til verden ved at afstå fra at bortforklare anomalier med sund fornuft 

eller som almindelige afvigelser fra reglen og ved at takle anomalierne som noget, der 

fundamentalt strider mod deres måde at tænke og begå sig på. I tider med store 

opbrud, som USA i 1960’erne, forstår de entrepreneurielle at håndtere usikkerhed og 

meningsløshed og formulere en vej ud af opbruddet. De skaber kort sagt historie. 

Så langt er PROUD endnu ikke nået. Vores entrepreneurielle proces er nået til 

registreringen af de anomalier, vi fornemmer. Vi kan på nuværende tidspunkt blot 

konstatere, at vi i vores entrepreneurielle proces har taget udgangspunkt i os selv frem 

for i en teoretisk og skematisk tilgang. Ved at skærpe opmærksomheden for vores 

anomalier forventer vi at se muligheder for at skabe forandring, som vi selv mener er 

relevant. Dvs. fremmane en rød tråd, som samtidig kan motivere os. 

Anomalien er som nævnt i indledningen kun den første af de entrepreneurielle 

færdigheder. I afsnit 8 præsenteres og eksemplificeres begreberne rekonfiguration, 

artikulation og krydsappropriering, der først og fremmest er fremgangsmåder til at 

håndtere anomalien i praksis- og forståelsesformerne. 

                                                 
28 Ibid., s.141-142. 
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5.7 PROUDs anomalier 
PROUDs anomalier udtrykker noget, der irriterer os både i den personlige sfære og 

inden for vores respektive faglige felter. Vi har først og fremmest fundet praksis- eller 

forståelsesformer, som vi ønsker forandret, fordi de støder eller begrænser os. At 

anomalierne fortrinvsvis kommer fra vores forskellige fagområder kan betyde, at 

tværfagligheden har sat vores egne praksis- og forståelsesformer i perspektiv. Vores 

allerførste anomali var således en oplevet dikotomi mellem kultur- og erhvervslivet, 

der kunne udspringe af, at forskellige fagligheder på dette tidlige tidspunkt stødte 

hovederne sammen. I takt med udviklingen i gruppen – hjulpet på vej af benspænd i 

form af nye opgaver – har vi fået brudt dikotomien op i forskellige anomalier, der 

potentielt kan anvendes til at opløse dikotomien. Det er værd at bemærke om vores 

anomalier, at de efter at have været igennem den økonomiske analysekværn i afsnit 6 

er blevet reartikuleret i afsnit 7 med et delvist anderledes fokus.  

5.7.1 Anomali - Kunst og kulturlivet og erhvervslivet med særligt henblik 

på det offentlige 

Vi mente indledningsvis, at den helt grundlæggende anomali var, at kulturlivet og 

erhvervslivet ikke ser hinanden som potentielle partnere. Det mener vi sådan set 

stadig, men vi har forsøgt at nedbryde denne dikotomi ved at betragte hvert felt for sig 

selv og undersøge anomalierne i henholdsvis kultur- og erhvervslivet. Idet 

afdækningen af anomalierne har et anstrøg af ikke-akademisk metode over sig, har vi 

forsøgt at kontekstualisere og underbygge vores anomalier. 

5.7.2 Anomalier vedrørende kunst- og kulturlivet 

Kunst og kultur ses ofte som noget overflødigt, en luksusvare, et prestigesymbol. 

Dette kan skyldes kunstens mæcenstruktur, hvor mæcener til næsten alle tider har 

garanteret kunstens eksistens og udførelse – oftest med slet skjulte dagsordener. 

Denne mæcenstruktur er i dag overtaget af offentlige tilskud og fonde, der subsidierer 

kunsten. Danskernes holdning er i dag, at der generelt bruges for mange penge på 
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kulturelle formål, 29 og argumentet lyder, at støtteordningerne blot viser, at kunsten 

ikke kan overleve af sig selv. Dette utilitaristiske/økonomiske tankesæt, hvor kunsten 

skal bedømmes på sin nytteværdi, beskriver en del af vores anomali. Vi mener, at 

kunsten har en værdi, som ikke kan gøres op monetært, og at den monetære forståelse 

af kunst er uhensigtsmæssig. 

Et andet aspekt er de historiske avantgardebevægelsers italesættelse tidligt i det 

tyvende århundrede af, at kunsten havde distanceret sig fra livspraksis. Den stigende 

perfektionering af udtrykket indenfor de enkelte kunstarter resultererede – lidt 

forsimplet – i det velkendte L’art pour l’art udtryk – kunst for kunstens skyld. 

Avantgardebevægelserne reagerede på denne tilstand i kunsten – en anomali – som vi 

ikke vil tage æren for – med flere forsøg på at reintegrere kunsten i livspraksis og 

dermed give den en værdi for den brede befolkning i deres praksis- og 

forståelseformer.30 Det er endnu ikke lykkedes helt som avantgarden forestillede sig 

det, men diskussion om kunstens rolle i verden foregår vedvarende – blandt andet i 

denne opgave. Man kan med rette argumentere for, at den stigende æsteticering af 

hverdagen involverer en inddragelse af kunstens praksis i livspraksis. Men for os, som 

for avantgardebevægelserne, er disse bestræbelser kendetegnet ved, at kulturen oftest 

underordnes samfundets logik og fratages sine egne uforsonlige elementer. Kunstens 

manglende integration i livspraksis er ligeledes en del af vores anomali, men det 

gælder en integration, hvor kunsten ikke spændes for den økonomiske hensigts vogn, 

som fx Adorno kritisk beskriver det på sin egen kantede facon i Kulturindustri – 

Oplysning som massebedrag (1944).31  

Institutionaliseringen af kunsten på kunstmuseerne og ved de æstetiske fag har 

også bidraget til opfattelsen af kunst som noget overflødigt og elitært ved at 

rammesætte kunsten som noget særskilt og særegent. Heraf kommer den generelle 

opfattelse, at kunst er svært at forstå, noget elitært, der kræver fortolkning og er en 

individuel oplevelse. Kulturlivet betragtes som en arrogant, lukket kreds af udøvere, 

                                                 
29Bille, Trine, et al.: Danskernes kultur- og fritidsaktiviteter 2004 – med udviklingslinjer tilbage til 
1964, AFK forlaget, 2005, s. 284. 
30Bürger, Peter: Theory of the Avantgarde, University of Minnesota Press, 1984, s. 15-35. 
31Adorno, Theodor & Horkheimer, Max: Oplysningens Dialektik – filosofiske fragmenter, Samlerens, 
2001, s. 179-239. 
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kritikere og forskere. Forståelsen af kunstens manglende nytteværdi, den manglende 

integration i livspraksis og kunstens utilgængelighed er første del af vores anomali. 

På den anden side opfattes det som hipt at være kunstner eller boheme, men 

efter vores opfattelse plager det kunsten, at opfattelsen er baseret på et romantisk syn 

på kunstneren som et guddommeligt inspireret individ. Alligevel er rollen som 

boheme blevet delvist mainstream, mener i hvert fald Richard Florida.32 Kunstner- og 

bohemelivsstilen opfattes som mytisk, kreativ og henlagt til de spændende steder i 

verden. Kunstneren fremstilles ofte som det romantiske geni, der lever det frie (nogle 

gange økonomisk fattige) liv og altid lige kan opfinde en fantastisk verden til et 

computerpspil eller slynge nogle guddommelige vers i kredsløb om sin elskede (som i 

Baz Luhmans Moulin Rouge, Marc Fosters Finding Neverland - listen er lang...).33 

Det er et romantisk syn på kunstneren som et guddommeligt inspireret geni, der føjes 

til kunstverdenen og understreger dens ry som en tilsyneladende utilgængelig verden 

for udenforstående.  

Men det helt overordnede mål er at gøre kunstverdenens kreative potentiale 

mere tilgængeligt. Dvs., at vores anomali generelt set kan sammenfattes som det 

uhensigtsmæssige og paradoksale i, at en række praksis- og forståelsesformer 

rubriceret under kunst- og kulturlivet fortsat fastholdes i et socialt subsystem som 

værende uden nytteværdi og selvopholdelseskraft, fordi samfundet ikke kan måle 

kunstens værdiskabelse ud fra andet end et monetært synspunkt. I vores arbejde med 

anomalierne vil man derfor som en rød tråd kunne se, at vi lægger vægt på at 

medtænke kunst- og kulturlivets praksis- og forståelsesformer, så snart vi ser en 

mulighed for det. 

5.7.3 Erhvervslivet m. særligt henblik på den offentlige sektor 

Arbejdet er en tidsrøver, og stress er blevet en folkesygdom.34 Et kort indblik i Institut 

for Folkesundheds forskning viser, at 44 % af alle danskere i dag føler sig stressede i 

                                                 
32 Florida, Richard: Den Kreative Klasse – og hvordan den forandrer arbejde, fritid, samfund og 
hverdagsliv, Klim 2005, s. 223. 
33 Gads  Forlag: Gads Litteraturleksion, 1999, s. 285. 
34http://www.foa.dk/sw343765.asp. 
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dagligdagen.35  

Arbejdet bliver en identitet og et prestigesymbol, hvilket forstærker udbredelsen 

af stress, fordi mennesker ensidigt fokuserer på deres arbejdsliv. 

For nogle bliver arbejdets betydning altdominerende i kraft af dets fravær. For andre 
antager arbejdet en altdominerende og uoverskuelig karakter, som invaderer deres 
hverdag og personlighed.36 

At arbejdet skal tillades at have denne effekt på danskerne, er et element af 

vores anomalitanker om erhvervslivet. 

I forlængelse heraf fornemmer vi, at italesættelsen af værdier i virksomhederne 

reelt set fungerer således, at det er virksomheden, der taler og ikke individet. De flotte 

tryksager med virksomhedens værdier skal ses i lyset af det ulige magtforhold mellem 

ansat og virksomhed – og gerne i forlængelse af arbejdslivets betydning for den 

enkelte – og med det for øje, at fokus er kortsigtet og reelt set er på budgetter og 

bundlinier. Derudover synes al udvikling at ske på kurser og ikke så meget i det 

daglige arbejde. Til vores anomali kan tilføjes, at erhvervslivet måske nødvendigt, 

men ensidigt, er bygget op omkring et fundamentalt kortsigtet fokus på profit. 

Dernæst irriterer det os, at arbejdslivet overvejende er tilrettelagt for a-

mennesker og struktureret efter timeplaner. Men det er blot ét aspekt af et problem, 

der stikker meget dybere og truer den offentlige sektor. Dette uddybes med særligt 

henblik på plejesektoren i afsnit 7 men kort fortalt så plages mange stillinger i det 

offentlige af et dårligt ry, lav løn, meget stress, få udviklingsmuligheder, 

uinspirerende og ensformige arbejdsgange. Mange arbejdsområder er derfor i stigende 

grad bemandet af en ældre arbejdsstyrke, fordi ingen unge føler sig tiltrukket af 

udsigterne til at arbejde i den offentlige sektor. I regeringens debatpjece om 

kvalitetsreformen sættes fokus på problemet med manglende hænder i det offentlige.37  

Det kan synes paradoksalt i relation til vores irritation over det dominerende, 

monetære fokus forståelse i det private erhvervsliv, at vi kan irriteres over, at den 

offentlige sektor ikke i tilstrækkelig grad synes at være i stand til at udnytte 
                                                 
35http://www.si-folkesundhed.dk/Forskning/Sundhedsvaner/Stress.aspx. 
36Olesen, Henning Salling: ”Bøjelighed eller tilbøjelighed - træer og levende mennesker 
 i ” Tidsskrift for arbejdsliv nr. 3, 2003, s. 81. 
37http://www.kvalitetsreform.dk/multimedia/Pjecen.pdf s. 21. 
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ressourcerne optimalt. Vi mener dog, baseret på vores personlige erfaringer med 

arbejde i det offentlige, at det bunder i et incitamentsprobem i forhold til penge, 

mange møder og meget bureaukrati. Det nærmer sig måske en fordom, hvilket vi er 

bevidste om, men derfor er der også inkoorporeret et analytisk element til afdækning 

af de reelle problemstillinger i vores tilgang til plejesektoren, som den beskrives i 

afsnit 9.  

Koordinerer man vores opfattelse af det ensidige fokus på profit og budgetter i det 

private erhvervsliv med irritation over den manglende økonomiske ansvarlighed i det 

offentlige, må man nødvendigvis konkludere, at vi ender med at irriteres over, at der i 

samfundet som helhed mangler et balanceret forhold til det økonomiskes betydning. 

Dernæst peger vores irritation over det stigende stressniveau i samfundet og det 

tilsyneladende uholdbare arbejdsmiljø i det offentlige på en anomali i forholdet 

mellem arbejdsplads og menneske. Når nu arbejdet betyder så voldsomt meget i vores 

identitetsdannelse og derfor vores psykiske tilstand, hvorfor tolererer vi så et åbentlyst 

misforhold mellem tilrettelæggelsen af arbejdet og de menneskelige behov? 

5.7.4 Opsummering af anomalierne 

Ovenstående anomalier er de mest afgørende anomalier i forhold til vores afdækning 

af muligheder. Vi vil derfor holde fast i dem og bruge dem som modspillere i 

udarbejdelsen af vores idegrundlag. De grundlæggende anomalier er kort 

opsummeret, 1) at kunst- og kulturlivet har et kreativt potentiale og en indstilling til 

værdi og værdiskabelse, der er fremmed for samfundet som helhed, og 2) at 

erhvervslivet og den offentlige sektor tilsammen har et ubalanceret forhold til 

økonomisk værdiskabelse, og at mennesket til sidst kommer i en klemme mellem 

rotteræset og en unødvendig høj grad af bureaukratisering. Der tegner sig vagt 

konturerne af en dikotomi mellem kunst- og kulturlivet og erhvervslivet og den 

offentlige sektor, men på baggrund af opsummeringerne af anomalierne tyder det på, 

at man ved at overføre praksis- og forståelsesformer fra det ene felt til det andet 

måske kan etablere en win-win situation. Det er udgangspunktet for vores 

idegrundlag, der som forretningskoncept vil blive mejslet ud i de følgende afsnit. 

Afsnit 6 repræsenterer en analytisk tilgang til idegrundlaget, der skal klæde ideerne 
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strategisk på og give dem retning. Vi er overbeviste om, at vi med 

forretningsstrategiske redskaber ikke trækker tæppet væk under vores idegrundlag 

men netop med dem som fundament kan oparbejde et unikt forretningskoncept. 

5.8 Delkonklusion 
Konklusionen må blive en konstatering af, at den entrepreneurielle proces, vi har 

igangsat via en afgrænsning og afsøgning af vores anomalier, har åbnet for et 

idegrundlag, der har udfordret os til at forandre praksis- og forståelsesformer i 

henholdsvis kunst- og kulturlivet og i erhvervslivet. Desuden har vi via vores 

førnævnte anomalier opdaget, at vi implicit har karakteriseret forholdet mellem kunst- 

og kulturlivet og erhvervslivet som et modsætningsforhold. En mulig løsning på 

denne dikotomi kan vise sig at være at overføre praksis- og forståelsesformer fra det 

ene felt til det andet. Denne tankegang vil vi bibeholde som en rød tråd. 

6 Forretningsområde og positionering 

Som omtalt i vores anomali er der ting, som irriterer os både i den kulturelle verden 

samt det offentlige. Vi vil herfor i følgende afsnit fremsætte en forretningsplan for at 

ændre på disse anomalier. Afsnittet vil starte bredt med en fremadsigtet vision og 

stille og roligt her efter snævre sig ind til en mere kortsigtet tilgang til markedet. I 

dette afsnit vil vi også komme med en dybdegående beskrivelse af 

oplevelsesøkonomien, som vi ser som det helt centrale for vores forretningsidé. 

Desuden vil vi komme med en grundig analyse af de forhold, som spiller ind i 

forbindelse med etableringen af vores virksomhed. 

6.1  Vision 
For at have et grundlag at bygge en langsigtet og fremadrettet strategi har PROUD 

defineret sin vision. Visionen skal ses, som det mål, vi ønsker at nå velvidende, at der 

er en lang vej dertil.   

PROUDs vision:  

• Vi vil gøre de offentlige institutioner mindst lige så attraktive at arbejde i som 

de private virksomheder. Vi vil løfte, den store udfordring, som de offentlige 
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institutioner står over for. Midlet skal være via oplevelsesøkonomi og dennes 

muligheder.  

• Vi vil i vores arbejde med det offentlige inddrage kunsten og se kritisk på, 

hvilken kunst som med fordel kan inddrages. Både kunst, kulturliv og 

samtidig de offentlige institutioner skal alle efter kontakt med PROUD nå et 

højere niveau, end de tidligere har været på. 

• Vi vil være nytænkende, revolutionerende og skabe præcedens for de 

offentlige institutioner. Samtidig vil vi ændre den generelle holdning i 

samfundet omkring de offentlige institutioner og disses medarbejdere, men 

samtidig også medarbejdernes syn på sig selv og deres funktion. 

Visionen er meget langsigtet, og for at den skal kunne opfyldes, er der en række 

mål, som vi skal nå. Først og fremmest skal vi etablere os på markedet, og hvordan vi 

præcist har valgt at træde ind på markedet, vil vi i de følgende afsnit beskrive. Efter 

en etablering på markedet er første milepæl at gøre vores forretning bæredygtig. Med 

bæredygtig forstås, at vi på sigt skal kunne leve af vores forretning og gerne med et 

overskud.  

6.2 Oplevelsens anatomi og den tilknyttede oplevelsesøkonomi. 
Omdrejningspunktet for dette forløb har været oplevelsesøkonomien, og hvordan vi 

som gruppe kunne arbejde entrepreneurielt indenfor dette felt. For at skabe noget 

indenfor området er det dog nødvendigt at stoppe op og reflektere over begrebet 

oplevelsesøkonomi, for at forstå hvad det indebærer og refererer til. På den måde kan 

vi skabe et solidt fundament for den videre udvikling ved at have en nuanceret 

forståelse af oplevelsesøkonomien og oplevelsens anatomi som sådan.  

Set udefra er begrebet oplevelsesøkonomi en sammentrækning af to vidt 

forskellige områder indenfor vores traditionelle opdeling af vidensområder. På den 

ene side er der oplevelsen, som knytter sig til den humanistiske verdensanskuelse med 

æstetik, psykologi og filosofi som de mest nærliggende forskningsområder. På den 

anden side er der den økonomiske del med et mere varemæssigt og statistisk 

perspektiv på verden. Oplevelsesøkonomien opstår altså i krydsfeltet mellem to 
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forskellige syn på verden. Vi vil nu undersøge begrebets indbyggede dialektik ved at 

starte med en undersøgelse af oplevelsesbegrebet, og bagefter se på hvad der sker, når 

feltet overføres til økonomiens verden. Det skal indledningsvis dog påpeges, at de to 

ikke nødvendigvis skal ses som modsætninger, men at det i denne forbindelse dog kan 

være frugtbart at adskille dem. 

Grunden til, at vi gør så meget ud af oplevelsesøkonomien her, er naturligvis 

også, at PROUDs virksomhedskoncept i høj grad indskriver sig i denne kontekst. Ved 

at arbejde med en kobling mellem den offentlige sektor og kulturlivet, sætter vi 

således fokus på, hvordan oplevelser kan være med til at skabe en merværdi indenfor 

de offentlige institutioner. Ligeledes mener vi, at en inddragelse og et samarbejde 

med kunsten og kulturen forudsætter, at man sætter sig ind i hvilke givne præmisser, 

de arbejder under.  

6.2.1 Hvad er en oplevelse? 

For at undersøge hvad en oplevelse er og kan, er det nødvendigt at bevæge sig dybere 

ned i komplicerede humanistiske videnstraditioner. Oplevelser knytter sig til således 

til den menneskelige erkendelse og fortolkning samt menneskets forholden sig til den 

ydre verden. Vi har på den måde to sider, som mødes i form af oplevelsen – nemlig 

noget ydre, udenfor mennesket og menneskets perception, fortolkning og erkendelse 

på den anden side. Alene dette skel kan dog være en kunstig konstellation, ved at der 

teoretisk set ikke kan siges at være noget ydre uden noget indre. Sagt på en anden 

måde kan der ikke være en stol, uden at der er én, der tænker det og ser det som en 

stol [uddyb evt. med noget Luhmann, socialkonstruktivisme/ positivisme el. 

lignende]. 

Ser vi nærmere på menneskets væren i verden kan vi finde relevant inspiration 

fra den tyske filosof Martin Heideggers (1889-1976) teori om væren. Groft opridset, 

så indvarsler Heidegger med Sein und Zeit (1927) en filosofisk grundteori om 

mennesket, der adskiller sig fra tidligere tiders psykologiske, historiske og sproglige 

tilgang. Gennem en spørgen til væren, mener Heidegger, at vi kan komme frem til en 

fundamental forståelse af, hvad det vil sige at være menneske i verden. Han vil fjerne 

enhver snak om subjekt og objekt til fordel for en væren og en til-væren. På den måde 
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bliver fortolkning en begivenhed, der altid finder sted og forståelsen bliver ” […] en 

grundlæggende måde at forholde sig til verden på.”38 Forståelse er altså tosidet, men 

ikke opdelt, eftersom det drejer sig om både verden og væren-i-verden. Forforståelsen 

spiller med, hvad enten man vil det eller ej. Valget står derfor ikke mellem subjektiv 

forforståelse eller forudsætningsløshed, men mellem at være sig sin forforståelse 

bevidst eller ej. Med Heidegger samles menneske og objekt i et komplekst felt, hvor 

mennesket er placeret i en verden, som det altid forholder sig til og fortolker på i en 

stræben efter at opnå forståelse og erkendelse.  

Men hvad har det så med en oplevelse at gøre? For at svare på dette spørgsmål 

mener vi først og fremmest, at det er nødvendigt med en afgræsning af oplevelsen 

fra erfaringen. Hvor Heidegger grundlæggende taler om al menneskelig erfaring, så 

er oplevelser modsat kun en lille del af hele denne masse af erfaringer. Oplevelsen er 

med andre ord en bestemt type erfaring, men hvilken? Her bliver grænserne straks 

meget flydende, idet at definitionen af, hvad en oplevelse er, ofte er subjektiv. 

Hverken teoretiske eller empiriske metoder vil således ikke kunne afdække området 

objektivt, da det er så komplekst og strækker sig over så mange forskellige felter. Vi 

vil alligevel forsøge at indkredse begrebet her, for at se hvordan oplevelsen adskiller 

sig fra den generelle erfaring.  

Et godt udgangspunkt for et arbejde med oplevelser kan findes i den filosofiske 

æstetikteori og i særlig grad til begrebet om det sublime – et begreb med rødder 

tilbage til den græske antik og Longinus (ca. 100 f.v.t). Hos Longinus betegnede det 

sublime dog hovedsageligt en speciel ophøjet skrivestil, hvorimod begrebet i 1700-

tallet mere kommer til at lægge sig mere op af noget erfaringsmæssigt i subjektet. 

Frontmændene er her Edmund Burke (i 1757) og især Immanuel Kant, der med bogen 

Kritik der Urteilskraft (dansk: Kritik af Dømmekraften) i 1790 er med til at 

grundlægge en nyere filosofisk æstetikteori. Hos Kant betegner det sublime en 

uoverensstemmelse mellem subjektets sind og verden. Det sublime er så at sige noget, 

man ikke kan erkende, men kun tænke sig til. Følelsen af det sublime er dog ikke 

                                                 
38Gulddal, Jesper & Møller, Martin (red. og oversættelse): Hermeneutik – En antologi om forståelse, 
Gyldendal, 1999, s. 30. 
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umiddelbar, idet at den først vækker ulyst hos subjektet (fordi noget i mig er for småt) 

og derefter lyst (fordi jeg kan tænke noget, der er større end mig). Konklusionen er 

således, at subjektets tænkning og idéer har overmagt over sanserne, og at det er dét 

sublimitet spiller på. Disse indsigter, mener vi, kan inddrages i arbejdet med 

oplevelser. Oplevelser overskrider netop det rent sanselige og bevæger sig ind i 

subjektet, hvor det kan vokse, ændre sig og genfortolkes. På den måde kan en 

oplevelse, der umiddelbart har været ubehagelig måske vise sig at ændre sig i 

subjektets kontemplation over det skete.     

Alligevel er det dog nødvendigt at skelne mellem gode og dårlige oplevelser. 

Den gode oplevelse er en, man har lyst til at fortælle om, og derved fastholde 

erindringen om det skete. Dårlige oplevelser kan man også ønske at italesætte, men så 

er det snarere for at distancere sig fra den. En anden måde at tackle dårlige eller 

ubehagelige oplevelser kan være ved fortielse og fortrængning.  

Gode og dårlige oplevelser har dog også fællestræk. Vi har den overbevisning at 

for at noget kan være en oplevelse, skal det indeholde en vis grad af ’unikhed’ og 

’anderledeshed’ i forhold til den erfaringsramme og forforståelse, som subjektet 

kommer med. Hermed ikke sagt at det skal være revolutionært og banebrydende, men 

blot at det skal rykke ved subjektets selvforståede erfaringshorisont. Dette var som 

nævnt ifølge Kant også en gældende præmis for det sublime, der netop afspejler en 

disharmoni mellem subjektet og det sansede. En konsekvens herved bliver også at 

gentagelse af oplevelsen medfører en afmatning af effekten hos subjektet. 

En anden egenskab, der kan være med til at indkredse oplevelsens anatomi, 

mener vi, er dens tidslige dimension. Vi mener, at en oplevelse opererer på flere 

tidslige niveauer, og at dette er en væsentlig del af selve oplevelsen. For det første har 

oplevelsen i sig selv en tidslig dimension, forstået som det, at den (potentielt) 

strækker sig over tid. Men også hos subjektet har oplevelsen en tidslig udstrækning 

som overordnet kan deles op i tre instanser: 

1. Før. Her er det forventningen og visheden om oplevelsen, der gør sig 

gældende. Dette niveau er ikke nødvendigvis til stede ved alle oplevelser. 

Modsat kan det i visse tilfælde næsten være en oplevelse i sig selv. 
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2. Nu. Her udfolder oplevelsen sig som begivenhed i samspil med subjektet på 

den ene eller anden måde. Subjektet reflekterer bevidst eller ubevidst over det, 

mens det foregår. Nu-stadiet udgøres altså af selve hændelsen og sansningen 

af denne. 

3. Efter. Her er oplevelsen overstået og subjektet reflekterer videre over det i 

retrospekt og deler gerne sin erfaring med andre. Her sker der således en 

italesættelse og erfaringen konstituerer sig.  

Disse tidsligheder knytter sig videre an til en anden vigtig del af oplevelsen, 

nemlig subjektets engagement. For at noget skal kunne rykke ved subjektets 

erfaringshorisont, mener vi ganske enkelt ikke, at det subjektet kan forholde sig 

passivt. En grad af indlevelse og (mental) aktivitet fra subjektets side i forhold til 

udfoldelsen af oplevelsen er således nødvendig for, at den mulige forståelseshorisont 

kan blive påvirket. Oplevelse afhænger på den måde også i høj grad af subjektets 

nærvær og engagement.  

Endelig mener vi, at rammerne for oplevelsen har stor betydning. Her skal 

rammer opfattes i bredeste forstand som alle de parametre, der omfatter, går forud for 

og efterfølger oplevelsen. Det er således ikke bare de fysiske rammer, der har 

betydning, men også ting som iscenesættelse, evaluering, markedsføring, omtale og så 

videre. I det hele taget indskriver oplevelsen og subjektet sig konstant i en lang række 

kontekster, som har betydning for det, man samlet kan kalde subjektets oplevelse.  

Set i sin helhed bliver oplevelsesbegrebet således en kompleks størrelse med 

forbindelser til ontologien, som arbejder med nogle af de dybeste spørgsmål omkring 

det at være menneske. Alligevel har vi dog indkredset nogle af de ting, vi netop 

mener, adskiller oplevelsen fra den generelle erfaring. Alle disse ting mener vi, at vi 

med fordel kan bruge aktivt i vores arbejde med oplevelser, hvilket vi vil komme 

nærmere ind på i afsnit 10 om PROUD og æstetikken. Ved at se på de underliggende 

strukturer bliver vi opmærksomme på nye muligheder og betydningsdannelser, 

således at oplevelsen ikke blot ses som en flad, spektakulær begivenhed, men som et 

møde mellem en verden og et subjekt med hver sine forudsætninger.  
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6.2.2 Oplevelsen og økonomien 

Billedet ændrer sig dog en anelse, når vi bevæger os videre til den 

samfundsøkonomiske gren, som oplevelsesøkonomien tilhører. Her knytter 

oplevelsesbegrebet sig snarere til en bestemt type økonomisk tankegang end til dybere 

erfaringsmæssige kontekst som beskrevet ovenfor. I bogen The Experience Economy 

(1999) beskriver forfatterne Pine og Gilmore oplevelser på denne måde: 

”Experiences are a fourth economic offering, as distinct from services as services are 

from goods, but one that has until now gone largely unrecognized. [...] When a 

person buys a service, he purchases a set of intangible activities carried out on his 

behalf. But when he buys an experience, he pays to spend time enjoying a series of 

memorable events that a company stages [...] to engage him in a personal way.”39 

I deres forståelse bliver oplevelsen således noget, der kan købes og sælges. 

Selve oplevelsen forbliver dog lidt vagt defineret gennem følgende udtryk: nyde 

(enjoy), mindeværdig (memorable), engagerende (engage) og personlig (personal). 

Pine og Gilmores oplevelsesforståelse stemmer på den måde godt overens med det, vi 

har beskrevet ovenfor, om end udlæggelsen forbliver overfladisk. 

Det korte af det lange er dog, at man som sælger kan løfte sin forretning til et 

højere stadie og dermed øge sin økonomiske vækst ved at tillægge disse attributter til 

sine varer og services. Pine og Gilmores grundeksempel på dette er, hvorledes prisen 

på en kop kaffe mangedobles, hvis kaffen ikke blot er en vare og en service, men i 

stedet indgår i en oplevelse. Når oplevelsen kombineres med økonomien, opstår der 

således uanede muligheder for værdiforøgning, hvor kun de kreative kræfter og 

iscenesættelsen potentielt sætter grænser. Her mener vi som nævnt, at det kan være en 

fordel at undersøge oplevelsesbegrebet grundigt, for netop at kunne se hvordan 

mulighederne indenfor det økonomiske marked er.  

                                                 
39Pine II, Joseph B. & Gilmore, James H.; The Experience Economy – Work Is Theatre & Every 
Business a Stage, Harvard Business School Press, 1999, s. 2. 
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6.2.3 Vilkår for oplevelsesøkonomien 

Men hvad er det så, der gør, at vi i den grad taler om, at oplevelsesøkonomien er over 

os? Pine og Gilmore nævner følgende hovedgrunde til, hvorfor oplevelsesøkonomien 

er på vej frem:  

• Teknologien, har ændret mulighederne for at levere oplevelser. 

• Øget konkurrence, hvor enhver virksomheds mulighed for at differentiere sig 

fra konkurrenterne er en komparativ fordel. 

• Den økonomiske udvikling, hvor forfatterne giver kaffebønnens økonomiske 

udviklingshistorie som belæg (fra materiale til vare til service til oplevelse). 

• Øget økonomiske overflod og velstand. 

Det er her vigtigt at understrege at Pine og Gilmores bog er skrevet ud fra en 

amerikansk kontekst, og at tendenserne naturligvis kan variere i forhold til nationale 

grænser. I Danmark kan vi dog tilslutte os strømningen, hvilket blandt andet afspejles 

af forskellige officielle regeringsrapporter, der fokuserer på, hvordan Danmark skal 

agere og medskabe denne ’nye’ økonomi. Et eksempel herpå er rapporten Danmarks 

kreative potentiale fra 2000 udgivet i samarbejde mellem erhvervs- og 

kulturministeriet. I denne opridses nogle ideer omkring Danmarks muligheder 

indenfor oplevelsesøkonomien. De vigtigste punkter er40: 

• Design er på vej til at blive en vigtigere konkurrenceparameter i den globale 

konkurrence. Den del af området, hvor virksomhedens designanvendelse 

tegnes af eksterne designrådgivere, oplever en eksplosiv udvikling (i 2000). 

• Kulturens rolle i markedsføringen er et af de bedst afprøvede områder af 

samspillet mellem kulturliv og virksomheder (hvor specielt mange 

kultursponsorataftaler kører efter formlen ’penge for eksponering’). 

• Der kæmpes ikke længere om markedsandel, men om ’share of mind’ eller 

’share of heart’. 

                                                 
40Erhvervs- og Kulturministeriet: Danmarks kreative potentiale – Kultur og erhvervspolitisk 
redegørelse 2000, 2000, s. 1-136. 
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• Stor vækst indenfor event-markedsføring (man skaber store kulturelle 

begivenheder omkring virksomheden og dens produkter). 

• Kunsten kan tilbyde organisationer en slags spejl til refleksion og 

selviscenesættelse – og dermed styrke organisationens udvikling. 

• Kunstens styrke viser sig ofte i virksomheder, der arbejder med værdibaseret 

ledelse og formidling af billedlige visioner for virksomhedens fremtid. 

Oplevelsesøkonomien spiller på den måde en central rolle i Danmark, og tesen er, at 

vi i kraft af vores veluddannede og kreative arbejdsstyrke, som nation skulle have 

gode muligheder. I Danmark har vi så at sige gode traditioner indenfor 

oplevelsesområdet, og ifølge rapporten er det bare med at få disse traditioner 

indlemmet i den nationale økonomi. Disse tendenser burde således være med til at 

skabe et gunstigt fundament for PROUD i kombination med den overordnede vision. I 

PROUD vil vi netop udnytte ’Danmarks kreative potentiale’ til at skabe bedre vilkår 

for den offentlige sektor. Samtidig vil dette naturligvis også være med til at styrke de 

kreative medspillere, således at alle (inklusive nationaløkonomien) vil få gavn af 

initiativet.  

6.2.4 Delkonklusion 

Konklusionen bliver, at vi i PROUD ser store muligheder indenfor 

oplevelsesøkonomien. For at kunne være en interessant og konkurrencedygtig aktør 

på denne scene er det dog nødvendigt at dykke dybere ned i, hvad oplevelser er, og 

hvad de kan. Herved er vi opmærksomme på præmisserne og kan måske nytænke og 

rekonfigurere nogle praksisformer. På den måde skaber vi et solidt grundlag for en 

forretning indenfor oplevelsesøkonomien, som udnytter både oplevelsens egenart, 

økonomiens vilkår samt oplevelsesøkonomiens vækstpotentiale.   

6.3 Markedsbeskrivelsen 
Vores anomalier er selvfølgelig motivationen for netop at arbejde med de offentlige 

institutioner og kunstverdenen, men som det kan læses i visionen, så forventer vi 

også, at vi rammer et felt, hvor der er muligheder for langsigtet profit. Vi vil følgende 
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gøre rede for, hvilket område vi operere i, samt de forhold, som bevirker, at vi tror på 

vores forretningside. 

6.3.1 PROUDs ide 

Som tidligere beskrevet vil vi føre oplevelsesøkonomien ind i de offentlige 

institutioner. Måden hvorpå dette gøres består af først og fremmest et dybdegående 

analysearbejde i virksomheden. Analysearbejdet vil blive foretaget af os og lægge 

grund til identifikation af mulige konflikter, ineffektive arbejdsgange, stress faktorer 

mv. På baggrund af denne analyse vil vi så inddrage de kunstnere, som vi i 

samarbejde med virksomheden kan komme med anderledes løsninger, ideer og 

metoder. Det er her vigtigt at holde for øje, at vi løser konkrete problemer og ikke i en 

omgang vil ændre hele organisationen. Vores fokus vil så være at sørge for, at der 

bliver evalueret både løbende og efter forløbet. Hvordan vi vil gribe analysearbejdet 

an anhænger af, hvilken type af offentlig virksomhed, som benytter vores 

kompetencer. Derfor vil vi senere i denne opgave komme med et konkret eksempel 

på, hvordan man indsamler data til sådan en analyse.  

6.3.2 Forretningsarenaen 

PROUD er en konsulentvirksomhed, der skal ses som et bindeled mellem offentlige 

institutioner og oplevelsesøkonomien. I forhold til værdikæden41 befinder vi os altså i 

service, som den primære aktivitet, men støtteaktiviteterne er vigtig del af den fulde 

pakke, som vi tilbyder. Vi kan rent principielt komme ud for at arbejde indenfor alle 4 

støtteaktiviteter enten individuelt eller i kombination med hinanden. 

I og med at vi har virke som konsulentvirksomhed, befinder vi os selvsagt i 

klyngen af konsulentvirksomheder. Vores forretningside kan ikke bindes op på en 

enkelt megatrend, men må ses som en kombination af flere. Kommercialisering af 

kulturen og individualiseringen må være de åbenlyse, mens privatiseringen af den 

offentlige sektor og den fornyede fokus på egne ressourcer må siges også at være en 

del af vores forretningsområde. 

                                                 
41Christensen, Jens: Entrepreneurship i vidensamfundet, Aarhus Universitetsforlag 2005, s.138-141. 
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6.3.3 Markedsattraktivitet 

For at påvise at vores ide rent faktisk er mulig at føre ud i livet, vil vi her gennem 

Porters Five Forces42 beskrive attraktiviteten i markedet. Først vil der komme en kort 

generel gennemgang af Porters 5 dimensioner. Her efter vil vi analysere 

dimensionerne i forhold til PROUDs nuværende situation. Analysen sker kronologisk 

efter vigtigheden i hver af de 5 parametre.43 Da vi søger en niche i konsulentområdet, 

er det vigtigt, at vi reflekterer over både den situation, som vi står i som 

konsulentvirksomhed, men også de forhold, der gør sig gældende for vores specifikke 

område. Denne analyse lægger også grundlag til den strategi, som vil bruge for at 

komme ind på markedet.  

Porters Five Forces 

Portes Five Forces er en statisk ombygget model ud fra en SCP (Structure Conduct 

Performance) tilgang. Den viser altså kun et snap shot af den branchesituation vi står 

over for. Porter bruger 5 dimensioner til at vurdere en givet branche eller marked. 

Den centrale del af Porters dimensioner er rivaliseringen i branchen blandt de agenter, 

som allerede er i branchen. Der er flere ting, som kan påvirke rivaliseringen. Vi kan 

blandt andet nævne antallet af agenter og størrelsen på dem, exit barriere, 

omkostningsstrukturen m.fl.. Ud fra denne analyse har han 4 øvrige forhold, som gør 

sig gældende. 

• Truslen om andre indtræder på markedet – Jo nemmere det er at komme ind 

på markedet des større er denne trussel. Denne trussel er mindre såfremt det 

kræver meget kapital at træde ind på markedet, der er skalafordele i branchen, 

de nuværende agenter har tilbøjelighed til at straffe nye spillere m.fl.  

• Trusler fra substitutter – Er der tilbøjelighed for forbrugeren til at substituere 

til andre produkter og de relative priser, er det, som man vurderer denne 

trussel på. 

                                                 
42Christensen s. 133-138 og Grant, Robert M.: Contemporary strategy analysis: Concepts, techniques, 
applications, Blackwell Publishing 4th edition, 2002, s. 64-95.  
43Ifølge Grant 
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• Købernes forhandlingsstyrke – Køberens forhandlingsstyrke afhænger dels af, 

hvor prisfølsom køberen er, men samtidig også hvordan køberens relative 

forhandlingskraft er. Forhandlingskraften ses som en kombination af 

størrelsen og koncentrationen af købere i forhold til sælgere samt købers 

information og evne til at integrere vertikalt. 

• Sælgernes forhandlingsstyrke – På samme måde som køberens 

forhandlingsstyrke så afhænger sælgeren forhandlingsstyrke af 

koncentrationen og størrelsen af sælgere i forhold til købere. Desuden er 

aktivspecificitet også en vigtig del af forhandlingsstyrken. 

Der er indtil flere kritikpunkter af Porter, hvoraf denne simplificering af en meget 

dynamisk verden er en af de mere centrale. Desuden har vigtigheden af Porters 5 

dimensioner været svært at vise empirisk. Til trods for denne kritik mener vi dog 

stadig, at Porter 5 dimensioner giver et godt overblik, som vi kan bruge i samspil med 

anden økonomisk teori. Vi har derfor valgt at beskrive de forhold, som vi finder 

interessante i forhold til vores branche.  

Trusler fra substitutter 
Den økonomiske struktur i den offentlige sektor afviger fra den private, da den i 

højere grad afhænger af vedtagne budgetter. Derfor vil der også være en bred skare af 

diversificerede virksomheder, som vil kæmpe om de finansielle midler, kommunen 

har til rådighed. Det er derfor forventeligt at antallet af substitutter er mange. 

Truslen om andre indtræder på markedet 
Konsulentbranchen er i en bred forstand nem at træde ind i. Dette skyldes, at 

kapitalkravene er forbundet med start af konsulentvirksomhed er lave, og at der er 

dårlige muligheder for at få skalafordele. Muligheder for hævn over en ny spiller på 

markedet er også minimale samtidig med, at der sjældent opnås absolutte 

omkostningsfordele ved tidlig indtrædelse. Eneste faktor, som taler for at indtrædelse 

kan blive vanskelig for nye agenter, er, at det kan være svært og dermed også dyrt at 

blive kendt på markedet, når der allerede er en eller flere kendte agenter. Alternativ 

kan man sige at ved, at vi træder ind, får vi en yderligere læring inden for både 

kunstens verden og de offentlige institutioner. Denne viden kan resultere i, at vi på 
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sigt får en kernekompetence indenfor netop denne niche, som kan være svær at 

kopiere. Herved opbygges en ”entry barrier”, som vil kræve tid og dermed også penge 

at efterligne, altså mindske truslen fra øvrige at indtræde på markedet. Dog skal man 

holde for øje, at de allerede etablerede konsulentvirksomheder i dag har så store 

kapitalapparater, at de sagtens ville kunne lave brancheglidning ind på vores niche. 

Konklusionen må være, at truslen for at andre indtræder på markedet, eller 

eksisterende konsulentvirksomheder træder ind i nichen er stor.  

Rivaliseringen i branchen 
Som tidligere nævnt så er der mange agenter i konsulentbranchen, og af dem er der en 

lille gruppe af meget store internationale virksomheder. Vi agerer altså i en branche, 

hvor diversiteten indenfor branchen er stor. Omkostningsstrukturen i 

konsulentbranchen er på kort sigt fast, men på længere sigt variabel. Dette skyldes, at 

langt størstedelen af omkostninger i en konsulentvirksomhed er lønomkostninger. Det 

vil sige, at kortsigtet vil rivaliseringen være stor, da omkostningerne er faste, og 

koncentrationen af agenter i branchen er betydelig. Modsatrettet kan det siges, at der 

ikke er nogen idiosynkratiske investeringer i branchen, og dermed ikke synlige exit 

barriere, hvilket taler for en mindre rivalisering i branchen. Vi har jo også slået os ned 

på en niche indenfor branchen, så umiddelbart er rivaliseringen på dette område lav. 

Købers forhandlingskraft44 
De offentlige institutioner har ikke så frit et råderum over deres individuelle økonomi, 

som man ser i de private virksomheder. Derfor burde dette bevirke, at de offentlige 

institutioner er meget prisfølsomme. Dette er i midlertidigt ikke tilfældet, da vores 

erfaring viser, at dem som køber ydelser/varer i de enkelte institutioner ofte vil have 

høj kvalitet og service uanset prisen. Holdning eller rettere sagt tendensen viser at når 

ansatte i offentlige institutioner køber varer eller tjenesteydelser, så har prisen en 

meget lille rolle. Det kan være flere årsager til dette fænomen, dog kan det siges, at 

grundet et ofte begrænset økonomisk råderum har de ansatte et incitament til at 

overskride deres budgetter for ikke at mindske deres råderum de efterfølgende år. Den 

                                                 
44Empirisk funderet fra viden i indkøbsfunktionen ved Århus Kommunes Magistrat for Sundhed og 
Omsorg 



 
 

 

 

 

43 

store konkurrence i konsulentbranchen trækker dog prisfølsomheden i den modsatte 

retning. 

Sælger forhandlingskraft 
Da vi er en servicevirksomhed har sælgers forhandlingskraft ingen betydning for 

vores forretning. Man kunne selvfølgelig argumentere for, at vi køber en ydelse 

gennem nogle kunstnere, som vi sælger videre til de offentlige institutioner med et 

markup. Selvom man tog dette syn, så ville sælgernes (underforstået kunstnernes) 

forhandlingskraft være lille, da vi er en aftager i forhold til en stor koncentration af 

kunstnere. Derfor må konklusionen være, at sælgers forhandlingskraft ikke har nogen 

påvirkning i forhold til markedets attraktivitet. 

Konklusionen på markedsattraktiviteten 

Konklusionen på vores analyse af markedet er, at det ikke umiddelbart virker som en 

særlig attraktiv branche, men der er dog visse træk, som gør den attraktiv. Vi er af den 

klare overbevisning, at såfremt vi vælger den rette strategi, så kan vi gøre vores niche 

meget profitabel. De forhold, som direkte taler imod attraktiviteten, er generelt for 

hele konsulentbranchen, og dem omgår vi mere eller mindre ved at satse på vores 

niche. I forlængelse heraf kan det siges, at da der ikke er nogen exitbarriere, så er det 

er nemt for os at teste markedet, og såfremt vores analyser har slået fejl hurtigt trække 

os ud igen. Vigtigheden af den rette strategi er som påpeget stor, og vi vil i det 

efterfølgende afsnit komme ind, hvordan vi har tænkt denne. 

6.4 Strategi 
I dette afsnit vil vi først og fremmest kort skitsere et teoretisk fundament for at lave en 

strategi. Efterfølgende vil en gennemgang af den strategi, vi har tænkt os at føre ud i 

livet, blive beskrevet. Denne strategi vil først og fremmest tage udgangspunkt i, 

hvordan vi vil træde ind i forretningsarenaen. Herefter vil vi komme med en 

diskussion af vores intenderede fremadrettede strategi fra vores indtræden på 

markedet og frem mod PROUDS vision. Slutteligt vil vi komme med vores tolkning 

af dette mulighedernes vindue, hvor lang tid det står åbent, samt hvad vi aktivt vil 

gøre for at forlænge denne åbning 
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6.4.1 Det teoretiske fundament 

Ifølge Grant er der tre obligatoriske byggesten45 bag enhver strategi: 

1. Langsigtede, simple og konsistente mål. 

1. En dybdegående forståelse af den konkurrencemæssige situation. 

1. Objektiv vurdering af ressourcer (udnyt stærke og beskyt svage sider). 

Ovenstående tre skal effektiv implementeres, for at strategien bliver succesfuld. Der 

er dog også andre forhold, som gør sig gældende, for at strategien bliver en succes. 

Strategien skal ses som det bindeled, der er mellem virksomheden og det eksterne 

miljø. I denne forbindelse ses virksomheden som en kombination af mål og værdier, 

ressourcer og kompetencer samt organisatorisk struktur og system, og det eksterne 

miljø er konkurrenter, kunder og leverandører. Virksomhedens strategi skal matche 

det eksterne miljø for at være succesfuld. 

 

De strategiske byggesten 

I forhold til Grants byggesten har vi tidligere i denne opgave berørt alle tre områder, 

men en uddybning findes dog nødvendig. I forhold til vores langsigtede, simple og 

konsistente mål har vi formuleret en vision for PROUD, men denne er svær målbar og 

derfor ikke konsistent. Derfor har vi formuleret en række mere præcise og nemmere 

målbare mål i forhold til vores virksomhed: 
                                                 
45Grant s. 11-16 
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• PROUD skal etableres på konsulentmarkedet og indenfor det 1 år have en 

samlet omsætning årligt på 250.000 kr46. Denne omsætning skal de 

næstfølgende år som minimum fordobles hvert år. 

• I det første skal vi starte og gennemføre minimum 4 projekter. 

• PROUD skal være inden for det første år være en økonomisk uafhængig 

virksomhed. 

Vi har nu opstillet en række mål, som kan danne et godt grundlag for vores valg af 

strategi. Udover de opstillede stringente mål har vi alle også personlig mål, om hvad 

vi individuelt vil have ud af denne virksomhed. Disse afspejler dog en hvis 

subjektivitet, og derfor inddrager vi dem ikke i vores direkte målsætning. 

Den anden byggesten ifølge Grant er en grundig og dybdegående forståelse for 

den konkurrencemæssige situation. Vi har ved hjælp af Porters Five Forces vurderet 

det marked, vi indtræder på. Om denne analyse er udtømmende og dybdegående nok 

er en subjektiv vurdering. Vi er af den overbevisning, at vi har behandlet de forhold, 

som er relevante i forbindelse med vores indtræden. Vi vil selvfølgelig løbende i 

opstartsfasen få yderligere viden omkring branchen, og derfor er det også vigtigt, at vi 

hele tiden holder for øje, at vores strategi muligvis skal modificeres efterhånden. 

Som tidligere beskrevet så har vi svært ved objektivt at vurdere vores ressourcer 

og kompetencer. Dette vanskeliggør vores tilgang til Grants tredje byggesten, da han 

lægger op til en objektiv vurdering af ressourcer, hvori man efterfølgende udnytter de 

stærke og beskytter de svage. I henhold til den ressource baserede teori47 deles 

ressourcer op i tre: 

• Håndgribelige – Alle fysiske og finansielle ressourcer  

• Uhåndgribelige ressourcer – Brand-navne og andre trademarks, teknologi, 

patenter, copyrights, trade secrets, know how 

• Menneskelige ressourcer – Ansatte og deres evner viden mv. 

                                                 
46Dette er et skøn, som vi mener er realistisk, dog uden at have empirisk belæg for størrelsen. 
47Grant s. 130-175 
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Da vi er en nystartet virksomhed uden egentlige håndgribelige ressourcer herunder 

også kapital, er alle vores ressourcer bundet i menneskelige ressourcer. Det bevirker, 

at vores strategi tager udgangspunkt i vores kompetencer, og udnytter dem, samtidig 

med den skal beskytte vores mangel på de håndgribelig og uhåndgribelige ressourcer. 

6.4.2 Strategi 

PROUDS strategi kan inddeles i to faser: 

• Etablering 

• Stadfæstelse og vækst 

Vi vil beskrive hver af de to faser og de diversificerende strategier, vi vil udføre for 

hver fase. Hovedvægten vil ligge på etableringsfasen, da det er den, som vi står 

overfor netop nu. Den efterfølgende fase vil kun bliver aktuelle såfremt etableringen 

lykkes. Hypotesen, om at etableringsfasen lykkes, gør selvfølgelig også grundlaget for 

strategien i den efterfølgende fase mere usikker.  

Etablering på markedet 

Da vi hverken har noget kapitalapparat eller på nuværende tidspunkt en mulig 

investor, finder vi det nødvendigt at starte i det små. Dette giver os samtidig en 

fantastisk mulighed for at afprøve vores koncept, og dermed vurdere om vores 

forventninger holder stik. Af samme grund har vi valgt at starte vores arbejde med en 

niche i vores allerede afgrænsede niche inden for konsulentbranchen. Det geografiske 

område er Århus og omegn, og den primære konsumentgruppe inden for dette område 

er plejehjem og lokalcentre. Dette harmonerer også godt med Grants fortolkning af 

den ressourcebaserede teori. 

Der er flere grunde til valget af netop den offentlige plejesektor i Århus, blandt 

andet at i den seneste tid har der været en del negativ omtale om plejesektoren. Vi har 

også en del anomalier omkring denne niche, som vi vil uddybe senere. Desuden har vi 

i plejesektoren i Århus Kommune allerede et bredt netværk både indenfor selve 

plejepersonalet, men også den ledelse, som træffer de overordnede beslutninger. 

Vi er i øjeblikket allerede i gang med at finde et lokalcenter, som er villig til at 

være casestudie for vores projekt. Målet med dette casestudie/opstartsprojekt er dels 
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at teste, om der er hold i den ide, vi har, men samtidig at have en reference at kunne 

falde tilbage på. Vi ved godt, at vi med stor sandsynlighed ikke får betaling for vores 

første projekt, men det har for så vidt heller ingen betydning. 

Vores tilgang til markedet er at starte som nonprofit organisation. De finansielle 

midler, vi skal bruge til aflønning af kunstnere og forhåbentlig os selv, vil blive 

fundet via sponsorater fra virksomheder og organisationer, simultant med at vi vil 

søge i både offentlige og private fonde. Da vi samlet har en stor teoretisk viden men 

knap så stor reel erhvervserfaring indenfor området, vil denne opstart være en god 

måde at tilegne os flere kompetencer, uden at de offentlige institutioner bliver berørt 

økonomisk. Samtidig får vi også opbygget en kunstnerdatabase, så vi har en stor 

differentieret masse af kunstnere, og vi derved har mange løsningsforslag til de 

problemer, vi analyserer os frem til. 

Efter 1-3 forhåbentlig succesfulde projekter vil vi så begynde for fremtidige 

kunder at tage betaling for den ydelse, vi giver. Der er problemer i forbindelse med 

denne strategi, da det kan være svært at begynde at tage penge for en ydelse, som 

tidligere har været gratis. Dog er vi af den opfattelse, at såfremt vores produkt er godt 

nok, så vil der opstå et afhængighedsforhold, og derfor vil betalingsvilligheden også 

være der. 

Stadfæstelse og vækst 

Efter vi er trådt ind på markedet og har skaffet os en base i Århus, skal vi ind i en 

fornuftig virksomhedsvækst. Samtidig er det også vigtigt at holde eventuelle 

konkurrenter ude af nichen, så vi selv får hele profitten. Grant bruger spilteorien til at 

vise mulige løsninger på holde konkurrenterne ude og beskriver følgende 4 

strategier48: 

• Afskrækkelse (Detterence) – Man kan fremsætte en trussel om at straffe nye 

konkurrenter, såfremt de træder ind på markedet. Denne trussel skal 

naturligvis være troværdig. 

                                                 
48Grant s. 108-111. 
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• Vedholdenhed (Commitment) – Man viser, at man er ligeglad med, hvad 

nuværende og nye konkurrenter gør, for at man bliver i branchen. 

• Ændre spillets struktur (Changing the structure of the game) – Man laver 

ændringer I branchen, så en lose/lose situation kan blive til win/lose eller 

måske endda win/win. 

• Signalering (Signaling) – Man misinformerer konkurrenter ved at signalere 

eksempelvis, at branchen ikke er rentabel at være i. 

Vi vil af ovenstående 4 strategier benytte signalering som midlet til at holde 

konkurrenterne fra fadet. Vi har tidligere omtalt, at det ikke umiddelbart ser ud til at 

være en særlig attraktiv niche, som vi vil operere i. Så selvom vi har stor succes, så 

signalerer vi, at nichen stadig ikke er attraktiv. I forbindelse med vores signalering 

kan mulige konkurrenter også se, at vi trods en dårlig branche vil blive. Gennem 

vores signalering viser vi altså også, at vi er ’committed’ til branchen. Dette vil 

forhåbentlig holde nogen fra at træde ind på vores område af konsulentbranchen og 

derved holde vores mulighedsvindue åbent lidt længere. At holde øvrige konkurrenter 

ude kan virke modstridende i forhold til vores ideologiske holdninger, men stadig er 

vi en virksomhed, som gerne skulle kunne overleve konkurrencen. Derfor ser vi os 

nødsaget til at holde konkurrenterne ude af markedet. 

I forhold til den sunde vækst så vil det være nærliggende at begynde at arbejde 

med de andre offentlige institutioner i Århus og omegn. Vi vil altså først udvide den 

strategiske base for derefter at fortsætte med en geografisk udvidelse. På sigt skulle vi 

gerne have kunder i hele landet, og herfra kan vi så arbejde os nærmere vores vision. 

6.5 Barriere 
Vi har allerede i beskrivelsen af branchen og de forhold, der er gældende i 

konkurrencesituationen, beskrevet en række barrierer, som vi står overfor. Dog har vi 

indtil videre undladt os fra den nok største barriere, nemlig den modvillighed, som de 

ansatte i de offentlige institutioner formodentlig vil have mod de tiltag, som vi sætter i 

værk. Det er derfor ekstrem vigtigt, for at vores virksomhed skal blive en succes, at 

arbejde med denne proces. Derfor vil vi komme med en række økonomiske teorier 
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omkring forandringsledelse, da vi her i samarbejde med kunstneren skal ligge vores 

vægt i implementeringen. Den økonomiske litteratur, vi inddrager, er hovedsageligt 

lavet i forhold til fusioner mellem virksomheder, men hovedpointerne er generelle og 

kan inddrages i vores overvejelser. 

6.5.1 Hunsaker og Coombs ni trins model 

Hunsaker og Coombs har foreslået en ni trins model, der beskriver det 

følelsesmæssige udviklingsforløb, der opstår for den enkelte medarbejder, når der 

sker radikale ændringer i virksomheden.49 Denne model vil være vores udgangspunkt 

til at forstå, hvad der sker med de ansatte i offentlige institutioner, når vi skal lave 

forandringen. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvor lang tid en medarbejder 

befinder sig i hvert stadie, men man gennemgår alle stadier i højere eller mindre grad. 

Det første stadie ved en forandring er en choklignende tilstand, hvor den ansatte 

forsøger at benægte, at forandringen sker. Når det efterhånden går op for 

medarbejderen, at der vil ske forandringer, rettes der en vrede imod de parter, som 

medarbejderen ser som de ansvarlige. Der vil efterfølgende begynde at opstå en frygt 

og usikkerhed omkring den fremtidige jobsituation, hvorfor medarbejderen ofte vil 

blive vred på sig selv for ikke at have forudset dette. Medarbejderen kan i den 

forbindelse føle sig snydt af virksomheden for alt det engagement og arbejde, som de 

selv føler, de har givet virksomheden. 

Efterhånden vil medarbejderen begynde at erkende, at de ting, der engang var i 

virksomheden, er væk, og ikke kommer tilbage, hvorfor de må acceptere den nye 

situation. Så længe medarbejderen ikke accepterer og forstår, at ethvert forsøg på at 

fornægte eller modarbejde den nye situation vil resultere i en ikke-produktiv adfærd, 

kan en ny og mere positiv tilgang ikke udvikle sig. Først når denne accept har fundet 

sted, vil forandringsprocessen kunne begynde, og virksomheden har mulighed for at 

opnå sine mål med samarbejdet.50 Det er derfor vigtigt, at ledelsen får medarbejderne 

så hurtigt som muligt igennem denne erkendelsesproces, så medarbejderne kan 

                                                 
49Cartwright, S. & Cooper, C.: Managing mergers, acquisitions and strategic alliances: Integrating 
people and cultures, 2nd edition, 1996, s. 40. 
50Cartwright & Cooper, s. 41. 
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begynde at samarbejde i stedet for at modarbejde virksomheden om at opnå deres nye 

fælles mål. 

1. Benægtelse – ”Det sker ikke” syndromet. 

2. Frygt – Hvornår sker og hvad sker der med mig? 

3. Vrede – Føler sig krænket og fornærmet af de ansvarlige. 

4. Sørgmodig – Sørger over alt det gode, som man havde tidligere. 

5. Accept – En positiv forståelse for, at tingene nu begynder at ændre sig. 

6. Befrielse – Forandringer er bedre end forventet. 

7. Interesse – Man begynder at føre sig mere sikker. 

8. Kan lide – Indser, at der er nye muligheder. 

9. Tilfredshed – Indser, at forandringer er til det bedre. 

I henhold til de faser enhver medarbejder gennemgår ses det, at der kan opstå stor 

modvillighed mod forandringer. Det vil selvfølgelig give problemer, og særligt hvis 

der opstår direkte modarbejdelse. Derfor er det vigtigt at inddrage medarbejderne i 

processen, hvilket også er meningen med vores projekt. Lorange og Roos har opstillet 

4 mål, som man er nødt til at følge for at implementere forandringer51: 

• Overvej hvilke krav medarbejderne har, hvis de i fællesskab skal samarbejde 

om at nå målene. 

• Forstå den politiske adfærd, der er i virksomheden. 

• Forstå de nydannede koalitioner, der er imod samarbejdet. 

• Reorganiser den interne struktur, så den støtter samarbejdet. 

Dette er dog en meget vanskelig opgave, da mange faktorer spiller ind, som gør det 

meget svært at forudsige disse forhold. PROUDs opgave i denne henseende er i 

samarbejde med kunstneren at reducere længden af de 4 første faser i ni trins 

                                                 
51Lorange, P. & Ross, J.: “Analytical steps in the formation of strategic alliances,” in Journal of 
Organizational Change Managements 4, s. 60-17, 1991. 



 
 

 

 

 

51 

modellen. Vi skal altså reducere den modstand, som medarbejderne kunne have både i 

forhold til hele processen, men også vores utraditionelle løsninger. Særligt i offentlige 

institutioner kan der være en konservativ tilgang de arbejdsgange, som man udfører, 

og vi ser forståelsen af forandringsprocessen som et vigtigt redskab til at ændre dette 

syn. 

6.5.2 Hvordan kan modstanden reduceres? 

I stort set alle situationer, hvor der sker ændringer i virksomheden, vil der opstå en 

modstand fra medarbejderne, som skyldes deres usikkerhed omkring deres fremtidige 

situation. Der kan dog gøres mange tiltag for at reducere denne modstand. Kotter er i 

forbindelse med sine studier kommet frem til, at de mest succesfulde 

samarbejdsaftaler gennemgår en forandringsproces med otte faser.52 Disse faser 

strækker sig typisk over en lang tidshorisont, hvorfor det kræver nøje planlægning og 

tålmodighed. Selvom virksomheden typisk befinder sig i flere af faserne samtidig, 

skaber det kun en illusion om hurtighed at springe nogle af trinene over, og det kan 

derfor på sigt aldrig skabe et tilfredsstillende resultat. Fejl i et af trinene kan have en 

ødelæggende effekt, sænke fremdriften samt tilintetgøre allerede opnåede resultater. 

Det er derfor altafgørende for en virksomhed, at den gennemgår og bearbejder alle 

disse trin for at kunne opnå den ønskede forandring. De 8 trin skal ikke ses som 

udtømmende, men som noget man under alle omstændigheder skal tage højde for. De 

8 trin er som følger: 

• Skab en følelse af nødvendighed. 

• Skab en magtfuld koalition, der kan guide virksomheden. 

• Skab en vision og strategi. 

• Kommuniker visionen og strategien. 

• Uddelegere magt til medarbejderne, så de kan agere i overensstemmelse med 

visionen. 

                                                 
52Kotter, J.: Leading change: Why transformation efforts fail, Boston Harvard Business School Press, 
1995. 
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• Planlæg og skab kortsigtede mål. 

• Konsolider forbedringer og forsæt udviklingen af forandringsprocessen 

• Institutionaliser de nye tilgange. 

Det første trin er helt fundamentale, da det kræver et tæt samarbejde mellem mange 

medarbejdere at få selve forandringsprocessen startet. Uden den rette motivation vil 

medarbejderne ikke have incitament til at samarbejde, og processen går dermed i stå. 

Kotter kommer frem til, at over halvdelen af alle virksomheder, der laver 

forandringer, ikke kommer igennem dette trin korrekt. 

For at komme videre til næste trin er det vigtigt, at ledelsen eller måske 

kunstneren skaber et behov hos medarbejderne, om at der skal ske forandringer. I det 

øjeblik medarbejdernes selv føler dette behov, er det nemmere at få dem til at 

samarbejde om at få implementeret forandringen. 

Store ændringer er helt umulige, hvis ledelsen ikke støtter op omkring 

forandringen. Det er dog ikke altid tilstrækkeligt, hvorfor det kan være nødvendigt at 

lave en koalition, der kan guide virksomheden hen imod det ønskede resultat. Denne 

koalition kunne være en kombination af enkelte medarbejdere, kunstneren, 

familiemedlemmer og endda også enkelt medlemmer af PROUD. 

Ligesom PROUD har lavet vision, mål og strategi er det også vigtigt i en 

forandring at gøre det samme. Dette gøres for, at medarbejderne har et klart 

udgangspunkt og klare mål at arbejde efter. Denne del af processen skal så 

kommunikeres til de ansatte, og denne kommunikation er meget central. 

Troværdig kommunikation er meget vigtigt for at kunne overbevise 

medarbejderne om, at visionen med samarbejdet er til det bedre både for 

virksomheden og medarbejderne. Kommunikation findes både i ord og i handlinger, 

hvor handlinger er det mest magtfulde middel. Kommunikation er dog ikke 

tilstrækkelig alene. Forandringer kræver også, at alle forhindringerne mod 

forandringerne fjernes.  

Hele implementeringsprocessen kan tage lang tid, og hvis der ikke er kortsigtede 

delmål, risikerer man at miste den drivende kraft i forandringsprocessen. Uden disse 

delmål er der for mange medarbejdere, der giver op eller aktivt går sammen med dem, 
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der altid har været imod forandringerne. Det vil sige, at det er vigtigt, at 

virksomheden selv aktivt gør noget for at skabe disse delmål og gevinster til 

medarbejderne. I PROUDs tilfælde er denne fase knap så central, da vore projekter 

ofte er af kortere varighed en eksempelvis en virksomhedsfusion. Derfor skal vores 

vægt ikke være så stor på denne fase.  

Sidste stadies mål er at forandringerne skal blive en del af den fremtidige 

virksomhedskultur. Når dette er sket, er det meget svært at falde tilbage til tidligere 

stadier. Dette er altså også en meget vigtig del af vores arbejde, og her vil vi sætte en 

stor indsats. Kotter taler om to forhold som kan hjælpe denne:  

• Det er vigtigt, at der gøres et bevidst forsøg på at vise medarbejderne, hvordan 

de nye tilgange, adfærd og attituder har hjulpet med til at forbedre 

præstationen.  

• Der skal bruges tilstrækkelig tid på at sikre, at personerne i den næste 

generation af ledelsen passer til den nye tilgang. 

Kotter har belyst en række forhold, som er vigtige, at vi inddrager i vores tilgang til 

implementeringen. Det er selvfølgelig også vigtigt, at vi får kunstneren til at tænke i 

samme baner, da en del af de faser, Kotter beskriver, vil være faser som kunstneren 

tager en stor del i. Modsætningsvis er vores tilgang meget nytænkende og utraditionel 

og en knap stor radikal ændring, som Kotter ligger op til. Alligevel giver Kotter en 

skitse til, hvordan vores tilgang kan blive. Den centrale del i Kotters model er 

kommunikationen. Hvordan vi har tænkt os at gribe vil blive beskrevet i det følgende 

afsnit. 

6.5.3 Kommunikation 

Som omtalt er kommunikation en vigtig parameter og Luft og Inghams53 har i den 

forbindelse beskrevet en model. Modellen giver et indblik i, hvordan personlige 

forhold forbedres ved at vurdere den måde, hvormed de giver og modtager 

                                                 
53Galpin, T. & Herndon, M.: The complete guide to mergers and acquisitions – Proces tools to support 
M&A integration at every level, Jossey-Bass publisher, 2000, s. 93. 
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information. Når der i en virksomhed sker forandringer vil informationen ifølge Luft 

og Ingham se ud som følger: 

 

Modellen er også kaldt The Johari Window, og den viser den deling af viden, der 

bliver udvekslet under kommunikationen. Grundpillen bag moddelen er at åben 

tovejskommunikation er målet. Det er altså vigtigt, at vi gennem hele processen af 

vores projekter holder fast ved at inddrage alle meninger og give frit lejde til at 

fremme åbenhed. 

En anden tilgang til kommunikation er ifølge Galpin og Herndon givet af flere 

principper54:  

• En effektiv kommunikation skal gøres til en topprioritet. 

• Kommunikationen skal være ærlig.   

• Empatien skal være proaktiv frem for reaktiv.  

• Alle informationer skal være konsistente og gentages i mange forskellige 

kommunikationskanaler 

                                                 
54Galpin & Herndon, s. 96. 
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• Alle virksomheder skal etablere mekanismer, der sikrer tovejs feedback. 

Kommunikation er altså en meget central del, når man har med forandringsprocessor 

at gøre. Derfor er det også en stor del af det arbejde, som står som en udfordring for 

os. Noget af denne opgave skal dog også lægges ud til kunstneren, men det er meget 

vigtigt, at vi sørger for, at kunstneren er bevidst om forandringsmodvilligheden i sin 

helhed. Samtidig skal vi selvfølgelig afveje det trade off, der kan være mellem 

kunstnerens frie rammer og bundetheden ved at lægge for stor vægt på. Dette er en fin 

balance, som vi skal afveje i hver kunde, som vi servicerer. 

6.5.4 Opsummering  

Konklusionen må være, at den del af forretningsarenaen, som vi agerer i, har en række 

barriere. Vi har i vores i afsnit 6.3 beskrevet, hvordan vi vil omgå de barrierer, som er 

ved at indtræde på markedet. I dette afsnit fokuserer vi så på den modstand, som 

fremkommer som følge af de utraditionelle forandringer vi – i samarbejde med 

diverse kunstnere – kommer med. Vi har lagt stor vægt på en økonomisk teori 

omkring dette emne, hvilket har givet os et godt indblik i nogle af de faser og 

problemer, som vi forventer at få i vores fremtidige projekter. Vi finder, at en vigtig 

måde at mindske modstanden mod forandringer er via kommunikation. 

Kommunikationen skal være åben, og det ligger også meget godt op til den måde, vi 

vil arbejde på i. PROUDs vision er, at udvikle både de offentlige institutioner og 

kulturverdenen, og derfor underbygger den økonomiske teori blot vores virksomheds 

vision. 

7 Anomalier – plejesektoren 
Et tilbagevendende irritationsmoment blandt medlemmerne i PROUD har været, at 

der i plejesektoren eksisterer nogle rutiner, tankegange og forståelsesformer, som vi 

mener ikke bidrager til forbedring af hverken arbejdsmiljø og beboerforhold. Vores 

førnævnte anomalier i forhold den offentlige sektor bygger på en interesse for at 

sammenføre kultur- og erhvervslivet. I kraft af de strategier vi i forbindelse med vores 

forretningskoncept har lagt, har vi nu lavet nogle nye og mere specifikke anomalier. 

Disse er mere udspecificeret end anomalierne, vi fremlagde i forbindelse med den 
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offentlige sektor i starten, men bygger stadig på samme interesse for sammenførelse 

af kultur og erhverv inden for den offentlige sektor. Vores valgte case er 

plejehjemmet, og vores anomalier er derfor knyttet til denne institution og 

plejesektoren. Anomalierne er: 

• Kvaliteten inden for ældrepleje bør forbedres, når det kommer til 

muligheder for kreativ udfoldelse, socialt samvær, in-put fra verdenen 

udenfor og opfyldelse af individets kulturelle behov og ønsker. 

• Medierne fremstiller både ældre og plejehjem negativt. 

• Der er mange fordomme i forhold til ældregruppen på plejehjem. 

• Der er manglende anseelse i at arbejde på plejehjem – hvorfor er 

plejehjemmet ikke en institution, som kan fremstå som en attraktiv 

arbejdsplads? 

• Flere frygter at ende på plejehjem og konfronteres med den 

institutionaliserede ensomhed. 

• De pårørende besøger ikke de ældre. 

Flere kommuner har forsøgt med kulturelle og kreative initiativer at nuancere 

hverdagen på de danske plejehjem. Men dette har ofte udfoldet sig i en arrangeret 

bustur, loppemarkeder, sangunderholdning, kortspil eller andre 

underholdningsaktiviteter. Men hvorfor ikke gøre de kulturelle tilbud vedvarende, 

kontinuerlige og mere nuancerede – på en måde, hvor følelsen af et kulturelt 

tilhørsforhold kan indlejres i de ældres hverdag jf. vores tidligere beskrevne 

anomalier i forhold til kultur og erhverv?  

Vigtigheden af et forhold til omverden har vist sig at være afgørende for 

følelsen af tomhed og ensomhed blandt ældre eller kommende ældre jf. rapporten 

Livet som gammel55. Indtil nu har faste rutiner, tankegange og vaner, som følge af 

manglende innovative tiltag på området og det skærpede fokus på økonomi og 

effektivisering, lagt rammen for dagligdagen på et plejehjem. Nok søger ældre enten 

på grund af manglende mobilitet eller fysisk eller psykisk sygdom på plejehjem for at 

                                                 
55Rapport, som bygger på en række personers opfattelse af alderdom – rapporten vil blive behandlet  
senere i dette afsnit. 
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få følelsen af tryghed, men man skal ikke glemme, at de i tidernes morgen selv bidrog 

til arbejdsmarkedet og følte sig som en del af den danske kultur. Livet fortsætter på 

trods af alderdommens strenge vilkår. Vi mener, at det er vigtig at nedbryde de 

eksisterende fordomme om plejehjemmet som ensomhedens grav og som en 

prestigeforladt arbejdsplads. Ved at afdække den eksisterende verden kan vi lære at 

forstå vores muligheder og vores motivation for at bevæge os på dette område, samt 

hvordan vi kan videretænke vores anomalier. Vi vil med inspiration fra forskning og 

rapporter omhandlende området forsøge at italesætte irritationsmomenterne, der ligger 

til grund vores og mange andres anomalier. 

7.1 Vores empiri 
Vi har undersøgt initiativer og projekter på området for at tilegne os en forståelse for 

den faktuelle situation og de muligheder, den kan åbne op for. Vi vil derfor i de 

følgende afsnit redegøre for dokumentation og empiri hentet fra rapporter og 

forskningsprojekter. Disse dokumenter kan i vores forretningsformulering og 

motivation for projektet være med til at bekræfte vores teser og anomalier samt 

dokumentere faktuelle udtalelser fra både ældre, yngre, forskere og medier. Hermed 

kan vi via både erfaringskilder og ekspertkilder få sat ord på de mangler og behov, der 

findes i både plejesektoren og på plejehjemmet. Vi kan hermed blive inspireret samt 

motiveret til at arbejde imod det mål, der lyder på sammenførelse af kultur og 

plejesektoren. Forhåbentligt vil fordommene nedbrydes, billederne revideres, 

arbejdspladsen gøres attraktiv, og frygten for at blive gammel og komme på plejehjem 

nedtones. Vi kan på denne måde lære at forstå den sociale verden, i hvilken vi vil 

færdes med vores projekt, og dermed begynde at reflektere over den aktuelle 

situation. Dog skal validitet og reliabilitet diskuteres, da ikke alt fakta nødvendigvis 

kan betragtes som repræsentativ. De kommende rapporter omhandler de samme 

områder, som udgør vores anomalier.  

7.2 Den sociale verden - plejesektoren 
7.2.1 Kvalitet i ældreplejen 

Flere af de rapporter og projekter, vi benytter i opgaven, peger mod et ønske om 

forbedring af kvaliteten på ældreområdet – hovedsageligt plejen. Disse har i gruppen 
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affødt en stærkere motivation for at ændre på forholdene inden for plejehjemmene. Et 

projekt, som nok mere specifikt omhandlede kvaliteten af pleje, var projektet ’Kvalitet 

i ældreplejen’, som var iværksat af Socialministeriet med det formål at styrke og sikre 

kvaliteten i ældreplejen56. ’Kvalitet i ældreplejen’ er et 3-årigt projekt, som er 

igangsat af Socialministeriet i samarbejde med Styrelsen for Social Service og 

Socialforskningsinstituttet og løber frem til efteråret 2007. Det er et projekt, der ifølge 

Socialminister Eva Kjer Hansen skal sætte gang i en frugtbar debat, indsamle viden 

og få de gode ideer og erfaringer på banen57. Det hidtil ensidige fokus på økonomi 

skal afløses af en øget indsats mod at forbedre kvaliteten i hjælpen af samfundets 

ældre. Grunden, til at vi har valgt at inddrage denne i vores opgave og lade den være 

grobund for inspiration, er, at de grundlæggende mangler, som projektet i sin 

debatpjece ’Hvad er kvalitet – ældreplejen til debat’ lægger op til debat, understøtter 

PROUDs interesse om forandring på området58. Den inddrager både de ældre, de 

pårørende og de ansatte i en konstruktiv diskussion, der skal afdække hvilke barrierer, 

der eksisterer, og hvilke muligheder, der er for at fremme kvaliteten i ældreplejen. 

Endvidere inkluderer definitionen af kvalitet i ældreplejen heller ikke kun, 

hvordan plejen foranstaltes i forhold til de ældres ønsker og behov, men også hvordan 

det sociale miljø på plejehjemmene har en betydning for opfattelsen af kvalitet. Som 

det bliver fremhævet i debatpjecen: ”Billedet er tydeligt: Kvalitet er et spørgsmål om 

at få hjælp, der tager udgangspunkt i den enkelte. Det kan både handle om at få et 

ordentligt bad, medicin til tiden, kampen mod ensomheden og om et godt socialt 

liv”59. Projektet viser os, hvilke tanker der er gjort i forbindelse med de ældres 

tilværelse og hvilke områder og værdier, der bør tages op til debat. I debatpjecen 

bliver der gennemgående talt om værdighed, respekt, individet i centrum og de ældres 

opfattelse af kvalitet. I en af artiklerne bliver de ældres holdninger behandlet, og et 

citat, som fik os til at tænke mere over værdierne og de sociale kvaliteter på 

plejehjemmene, var om 85-årige Birgitta: ”Birgitta har været i sving hele livet, og 

                                                 
56 http://aeldreplejen.social.dk  Sidst besøgt den 14.12.2006. 
57 http://aeldreplejen.social.dk/tilmedling/Socialministerens%20tale.html  (Socialministerens tale ved 
en konference afholdt i forbindelse med projektet) Sidst besøgt den 14.12.2006. 
58 Debatpjecen, 2005 kan downloades på  http://aeldreplejen.social.dk Sidst besøgt den 14.12.2006.   
59 Debatpjecen, 2005: s. 6 

http://aeldreplejen.social.dk/
http://aeldreplejen.social.dk/tilmedling/Socialministerens%20tale.html
http://aeldreplejen.social.dk/
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hun passede selv hendes mand, da han var syg. Nu føles dagene på plejehjemmet 

meget ens: ’Det værste er jo, at man keder sig. Det er håbløst at sidde her i stolen 

hele dagen,‘ siger hun”60. Projektet giver os lov til at få indblik i det enkelte individs 

erfaring, forhold samt de eksisterende forståelsesformer. 

 På trods af at projektet hovedsageligt omhandler pleje, lægger denne debat op 

til en række refleksioner, hvor tanker gøres, om hvordan man kan forbedre kvaliteten 

på flere niveauer. Debatpjecen har med sine udtalelser fra både Socialministeren, 

ekspertkilder og de ældre været med til at motivere os til at tænke nye veje på 

ældreområdet og på hvilke værdier, der bør fremhæves for at forbedre kvaliteten i en 

organisation som plejehjemmet. Som Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, også 

udtaler i forbindelse med sine erfaringer om at sikre kvaliteten i en stor organisation, 

er det vigtig at have værdierne in mente, når man arbejder med dette område: 

’Værdierne i en organisation skal kunne mærkes af alle. Ellers eksisterer de ikke. 

Samtidig skal værdierne kunne måles. Det er for mig at se et vigtigt grundlag for at 

udvikle kvaliteten i det, som man laver’61.   

Værdier, visioner og mål 

Tæt op af projektets værdigrundlag, visioner og mål ligger Ældre Sagens visioner og 

mål. Ældre Sagen arbejder mod at skabe gode forhold for ældre og lytter til de ældres 

ønsker og behov. Derudover har Ældre Sagen samlet de synspunkter og holdninger, 

som er relevante i en nødvendig diskussion om, hvordan man sikrer svage ældre på 

plejehjem et så godt liv som muligt. Hertil har de opstillet 14 krav, som vi i PROUD 

ligeledes mener, bør tages i betragtning, når man taler om kvalitet på de danske 

plejehjem. De krav, der understøtter vores anomalier, er: 

• Ældreplejen skal være et attraktivt arbejdsområde 

• Tilstrækkeligt personale og god organisering af arbejdet 

• Kulturen skal fremme omsorg, samvær og nærvær 

• Synlig og motiverende ledelse 

                                                 
60 Ibid: s. 7 
61 
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2006/SM/mere_kvalitet_til_d
e_aeldre.html Sidst besøgt den 14.12.2006.  

http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2006/SM/mere_kvalitet_til_de_aeldre.html
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2006/SM/mere_kvalitet_til_de_aeldre.html
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• Demokrati og åbenhed om forholdene 

• Træning, beskæftigelse og gåture skal der til 

• Pårørende skal inddrages 

• Frivillige kan og bør bruges62  

Disse værdier, visioner og mål har givet os et indtryk af, hvor vi står henne i den 

aktuelle debat på ældreområdet og vist os, at vores anomalier ikke kun gør sig 

gældende i vores egen optik. Endvidere kan vi trække på nogle af de erfaringer, 

Socialministeriet gør sig i deres forsøg på at afdække, hvad kvalitet i ældreplejen er, 

og hvilke barrierer, som skal nedbrydes for at opnå en forbedring. 

7.2.2 Et godt liv som gammel  

I 2005 offentliggjorde Socialministeriet første del af et stort anlagt forskningsprojekt 

om fremtidens ældrepolitik: Velfærd for Ældre - Holdning og handling, som i alt vil 

udgøre 5 delrapporter. Formålet med dette projekt er at kvalificere debatten om 

ældrepolitikken og skabe et bedre grundlag for, hvordan man i fremtiden kan indrette 

ældrepolitikken mest hensigtsmæssigt med afsæt i rapporternes resultater. Projektet 

blev igangsat af ÆldreForum og Socialministeriet med professor Jørn Henrik Petersen 

fra Center for velfærdsforskning, Syddansk Universitet som forskningsleder63.  Anden 

rapport i forskningsprojektet blev udgivet i april 2006 og er udarbejdet af Marie 

Konge Nielsen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Formålet med denne 

del af forskningsprojektet er at give et indblik i forestilling og ønsker om livet som 

gammel hos 33 danskere i alderen 19-99 år. Rapporten afdækker forholdet til at blive 

eller være gammel og giver et billede af en fortælling om den gode alderdom 

kendetegnet ved et ønske om aktivitet, uafhængighed, selvstændighed, værdighed, 

respekt, frihed og tætte familiebånd. 

Rapporten har givet os et indblik i, hvordan vores kultur i dag spiller ind i 

opfattelsen af alderdom, og hvordan billedet af ældre kommer til udtryk i alle aldre. 

                                                 
62 http://www.aeldresagen.dk/informationpage.asp?id=E7914F55-711D-4515-931B-C188364C7262 
Sidst besøgt den 14.12.2006  
63 
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_m
ed_for_faa_nuancer.html  Sidst besøgt den 14.12.2006. 

http://www.aeldresagen.dk/informationpage.asp?id=E7914F55-711D-4515-931B-C188364C7262
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_med_for_faa_nuancer.html
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_med_for_faa_nuancer.html


 
 

 

 

 

61 

Kulturen har bevirket, at alderdom negligeres, og at ungdommen betragtes som den 

mest lykkelige periode: ’Således kommer det også frem, at vi lever i en kultur, hvor 

ungdommen dyrkes og fremhæves som den eneste lykkebringende periode i 

tilværelsen. Gennem medie- og reklameverdenen opfordres vi konstant til at tænke 

positivt om de unge år og det modsatte om livets sene år”64. Derfor konnoterer ordet 

alderdom ofte en tilværelse i ensomhed, afhængighed og passivitet. Forestillingen om 

det stille liv, der er gået i stå, fordi man er blevet ældre, eksisterer blandt de 

interviewede som skræmmebillede. Det at blive puttet hen i et hjørne er ensbetydende 

med, at man som ældre skal gemmes af vejen og være så lidt synlig som muligt65. 

Denne frygt understøttes af det faktum, at man som ældre forlader sine unge år ved at 

forlade arbejdsmarkedet og de aktiviteter, der igennem hele livet har fulgt én. Marie 

Nielsen arbejder her med et aktivitetsmantra, da hovedparten af de interviewede 

ønsker en aktiv alderdom - at forblive ”i bevægelse” og ikke ”gå i stå”: ”[…] 

samfundet samstemmende fremhæver aktivitet og gør det til en positiv kulturel værdi. 

Dermed bliver det også en værdi, som den enkelte tillægger betydning ikke mindst i 

forhold til det at ældes og at blive gammel”66. Dermed gøres det at være aktiv til en 

vigtig værdi i den ideelle ældretilværelse.  

Et aktivt liv 

En god alderdom er hos de ældste i undersøgelsen forbundet med, at man kan 

fortsætte med at gøre det, som man tidligere i livet fandt glæde ved67. Dette 

aktivitetsparadigme står meget stærkt i de interviewedes udtalelser, hvilket kan 

skyldes, at et af dagens ældrebilleder har elendighed som baggrundstæppe. Man er af 

den opfattelse, at hvis man er gammel eller ældre, er man per definition syg, ensom, 

handicappet, passiv og stillestående68. Disse fordomme går også igen i forhold til en 

ældretilværelse på plejehjem, hvor flere forstår ældrelivet som institutionaliseret, 

identitetsløst og inaktivt. Plejehjemmet er på mange måder blevet gjort til 

                                                 
64 Nielsen, 2005: s. 41 
65 Ibid: s. 44 
66 Nielsen, 2005: s. 47 
67 Ibid: s. 181 
68 Ibid: s. 55 
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sindsbilledet på det dårlige liv som gammel. En mand i slutningen af 50’erne udtaler 

sig således om aversionen mod en tilværelse på plejehjem: ”Jeg vil da selv gøre alt 

for, at jeg aldrig selv skal havne på et plejehjem. Ikke fordi, at jeg ikke tror på, at jeg 

skal få den bedste pleje, men den her tanke om, at når du først er havnet der, så er det 

forbi”69. Ligeledes mener en 46-årig kvinde, som arbejder som musikpædagog på et 

plejehjem, at den måde, plejehjemmene i dag er indrettet på, ikke kan fungere for 

hendes generation. Hun mener derfor, at hendes generation, som er for meget 

individualister, ikke kan affinde sig med at gøre alt i fællesskab. Derfor vil hun ikke 

selv på plejehjem70. Den øgede individualisering og selvstændiggørelse bliver mere 

og mere gennemgående for forholdet til aldring, hvilket også afspejles i den 46-åriges 

udtalelser, om hvorfor hendes generation ikke vil på plejehjem. Derfor bliver PROUD 

også i sit arbejde med behov og disharmoni nødt til at forholde sig til denne 

megatrend og de udfordringer, der følger når en ny type ældre i fremtiden dukker op. 

De kommende ældre, som denne 46-årige kvinde, er også opvokset i en helt anden 

tidsalder, hvor kultur, medier og livsstil udgør en væsentlig del af hverdagen. Dette 

betyder, at det er vigtig for os både at forholde os til individualiseringen samt til 

fordelene ved kollektivt samvær, da disse har betydningen for både ensomheds- og 

uafhængighedsfølelsen. Politikerne, som deltager i projektet, mener, at der skal en 

mentalitetsændring til blandt befolkningen: ”Denne mentalitetsændring handler 

grundlæggende om at vende tankegangen om alder, som noget der associeres med 

forfald og tab til i stedet at blive knyttet til positive kendetegn som vækst og 

berigelse”71(174).  

 Det generelle billede af de interviewedes holdning til det at blive eller være 

ældre viser os et ønske om et aktivt liv som gammel og en gennemgående 

afstandstagen til tilværelsen på de danske plejehjem. Vi har med denne bog i 

hænderne kunne afdække relevant empiri, hvori ønsker og behov, fordomme og 

skepsis, angst og glæde ekspliciteres. Endvidere er et sådant projekt også vigtigt for 

os, da det igen viser en indsats gjort på område. En sådan erkendelse for PROUD kan 

                                                 
69 Ibid: s. 107  
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udvide horisonter og tilegne os en forståelse for den sociale verden, og hvilke 

områder der tillægges større værdi end andre.    

7.2.3 Mediernes fremstilling af plejehjem 

”Skjult kamera afslører: Liggesår, vanrøgt, lort på gulvene, skideballer og dårlig 

hygiejne på københavnsk plejehjem”72. Efter at Magasinet Søndag på DR med skjult 

kamera i maj måned 2006 afslørede kritisable forhold på plejehjemmet Fælledgården i 

København, har et negativt billede af et dansk plejehjem sat sig fast på mange 

danskers nethinder – og som desværre hos mange har haft mulighed for at udfolde sig 

i en generalisering. Dog er eller har billedet ikke altid været negativt og unuanceret. 

Men en anomali, som gør sig gældende i denne sammenhæng, er mediernes magt, når 

det kommer til en afbildning af virkeligheden – i dette tilfælde forholdene på de 

danske plejehjem – og danskernes tillidsforhold til denne afbildning.  

 Den første rapport i det førnævnte forskningsprojekt, som vi i de kommende 

afsnit vil behandle, tager udgangspunkt i en kvantitativ analyse af mediernes 

ældrebillede gennem de seneste 50 år udført af lektor Charlotte Wien. Målet med 

rapporten er at undersøge, om de ældre bliver beskrevet som svage i medierne, og om 

det er blevet mere udtalt gennem tiden, sådan som mange ældre føler. Rapporten 

gennemgår udviklingen af ældrebilledet i de sidste 50 år, men vi har valgt at redegøre 

for billedet i dag, da vi arbejder med, hvordan billedet fremstilles i dagens medier og 

ikke med udviklingen. Hermed kan vi få en forståelse for, hvorledes både ældre og 

plejehjem skildres i medierne, og hvordan dette kan ændres. 

Den gode historie 

Rapporten viser os, at mange af historierne i medierne rummer én af to polariserede 

beskrivelser af de ældre: De ældre er enten beskrevet som stakkels, ensomme og syge 

eller som stærke, glade, livskraftige og aktive livstykker73. På trods af at forskning 

viser, at flertallet af den danske ældregruppe har det godt, oplever mange ældre, at 

medierne favoriserer billedet af dem som stakkels, ensomme og syge, og at 

                                                 
72 Artikel fra Ekstra Bladet 22. maj, 2006 http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article198743.ece 
Sidst besøgt den 14.12.2006.  
73 Wien, 2005, s. 6. 
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mediebilledet ikke passer på dem. Men hvorfor forholder det sig sådan? Nok er ældre 

ifølge rapportens resultater både blevet beskrevet som stærke og svage, men billedet, 

der sætter sig fast hos de ældre, er det svage. Som Wien på baggrund af journalistiske 

teorier gør det klart, er det naturligt for medierne at arbejde med det sensationelle, 

væsentlige og aktuelle: ”En god historie skal indeholde noget udsædvanligt og uventet 

– den skal ryste eller overraske læseren.[…]. En historie, der handler om misrøgt på 

danske plejehjem, er derfor en ’god historie’[…] Den modsatte historie – fx at danske 

plejehjemsbeboere overvejende modtager rimelig og ansvarlig pleje – kan til gengæld 

ikke ryste læseren”74. Dette bekræfter PROUD i, at der mangler en sensation eller 

noget unikt, der kan vende billedet til noget positivt. De historier om ældre, der lever 

et godt og lykkeligt liv enten i eller uden for institutioner, lever ikke op til nogen af 

nyhedskriterierne og bringes derfor ikke. Dermed får historierne om de svage ældre 

på plejehjemmene ikke en stærk modvægt i medierne75. Socialministeren giver også 

udtryk for at være træt af billedet: ”Rapporten viser, at nyheds- og debatstof primært 

fremstiller de ældre som svage. Det synes jeg er ærgerligt, når vi ved, at rigtig mange 

ældre har masser af ressourcer og lever et godt liv. Stereotyper virker 

selvforstærkende - jo oftere medierne gentager, at de ældre er en svag gruppe, desto 

mere får det karakter af at være en sandhed.[…]”.76 

Synliggørelse af ældregruppen 

Det er vigtigt at synliggøre ældregruppen, hvilket undersøgelser også viser. Hvis de 

ældre mennesker er en stor samlet, synlig og aktiv gruppe, kunne det have den 

virkning, at medierne beskriver dem mere nuanceret og mindre negativt, end hvis de 

er en lille usynlig og inaktiv gruppe: ”Dels er de ældre ofte inaktive, så mediernes 

billede af dem bliver tegnet af andre end dem selv […] De ældre er altså en gruppe, 

der bliver talt om, men som ikke selv taler i medierne”77. Denne disharmoni springer 

ligeledes os i øjnene, da de ældre som en inaktiv gruppe ikke deltager i 

                                                 
74 Wien, 2005, s. 22. 
75 Wien, 2005, s. 26. 
76http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_
med_for_faa_nuancer.html Sidst besøgt den 14.12.2006.  
77 Wien, 2005, s. 178. 

http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_med_for_faa_nuancer.html
http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/nyhedscenter/Nyhedsarkiv/2005/SM/Et_aeldrebillede_med_for_faa_nuancer.html
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nedbrydningen af eksisterende fordomme, som medierne er med til at producere. Hvis 

de ældre konstant i medierne bliver gjort til genstand for problemer vedrørende 

problemer ved pleje og omsorg, vil billedet forsætte med at fremstå sympatisk og 

medlidenhedsfuldt. Synlighed kan være med til at bearbejde holdninger til 

ældregruppen: ”Der er altså solidt teoretisk grundlag for at tro, at mediernes 

stereotype billeder af de kan ændres – selvom netop gruppen af ældre som 

udgangspunkt er mere negativt beskrevet end andre grupper. En sådan ændring er 

betinget af, at de ældre selv – ved at være aktive og synlige er i stand til at påvirke 

holdning til dem. En af de væsentligste veje til at bearbejde holdninger gennem 

synlighed går netop gennem medierne […]”78. 

Mediebilledet har tydeligt en betydning for, hvorledes eksterne personer og 

grupper opfatter og forstår plejehjemmene og de ældre på. Har man ikke selv en 

personlig erfaring med ældreplejen og plejehjemmene, er brobyggeren medierne, der 

bringer dig disse erfaringer og erkendelser. Dette viser, hvilken magtfuld rolle 

medierne besidder i forhold til stereotypdannelse, fordomme og holdninger. Dog er 

det vigtigt at have in mente, at flere historier er vigtige at bringe frem i lyset til fordel 

for en konstruktiv debat. Men indlejret i disse budskaber ligger der også en stereotyp- 

og fordomsproducerende beskrivelse af både ældre og plejehjemmene, som det er 

vigtigt at forholde sig kritisk til, hvilket ikke alle formår. Og det sker på trods af, at 

medierne umiddelbart ikke kun beskriver de ældre som svage. Undersøgelsen viser, at 

både ord og handling spiller en afgørende rolle for mediernes måde at beskrive de 

ældre på, og at hvis man ønsker at vende billedet, skal det gøres ved at tage ’ordet’. 

Dette bekræfter PROUD i, at historierne om de ældre og plejehjemmene skal fortælles 

igennem en ny stemme, der kan bidrage til en nuancering af mediebilledet. 

7.2.4 Plejehjemmet – en god arbejdsplads? 

Undersøger man arbejdsforholdene på de danske plejehjem findes der flere 

udlægninger af, hvordan det forholder sig. Nogle plejehjem forsøger at forbedre 

miljøet og arbejdsforholdene igennem fremtidsværksteder, teambuilding, coaching og 

                                                 
78 Wien, 2005, s. 18. 
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teatersport79, mens andre arbejder mod forbedringer igennem effektiviseringer og 

standardiseringer. Men det overordnede billede viser, at indsatsen endnu ikke har 

forbedret de dårlige arbejdsforhold, idet størstedelen af de offentligt ansatte føler sig 

stressede på arbejdet.  En undersøgelse fra Fag og Arbejde (FOA) viser, at der 

gennemgående er tale om et højt antal af sygemeldte på grund af stress og dårlige 

arbejdsforhold80. Formålet med denne undersøgelse er både at afdække de fysiske og 

de psykiske forhold i de offentlige institutioner og sætte fokus på det dårlige 

arbejdsmiljø. Undersøgelsen kan bibringe os en forståelse af de tankegange, rutiner og 

forståelsesformer, der gør sig gældende i de danske plejehjem, og for hvilke 

ændringer, der bør gøres for at optimere arbejdsmiljøet, kulturen og værdierne. 

”Stress i ældreplejen skyldes primært øgede krav og forventninger, som 

medarbejderne har svært ved at leve op til.[…]. Hvis de dårlige arbejdsforhold 

fortsætter vil flere social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og 

sygehjælpere stoppe eller søge væk. Det er også vigtigt at fremme initiativer, der 

styrker medarbejdernes fysiske velvære evt. via motion eller power nap”81, 

understreger sektorformand i social- og sundhedssektoren, Jan Jensen FOA – Fag og 

Arbejde i forbindelse med resultaterne fra undersøgelsen. Interessen for at forbedre 

miljøet og arbejdsforholdene er stor, men der mangler initiativer på området, som kan 

iværksætte projekter, der kan bidrage til forandring og forbedring: ”Medarbejderne 

har brug for tiltag, der giver dem indflydelse, glæde og tilfredshed i arbejdet […]. 

Hver enkelt arbejdsplads må arbejde målrettet med fastholdelse og rekruttering. 

Disse job skal være så attraktive, at de unge gider søge dem – også nydanskerne. Det 

er vigtigt at huske, at gode jobs giver gode og glade medarbejdere”82. Arbejdsmiljøet 

har også indflydelse på, at størstedelen af medarbejderne kun tager deltidsarbejde, 

fordi arbejdsforholdene er for dårlige. Endvidere signalerer det også til 

arbejdsmarkedet, at denne form for arbejde ikke fungerer optimalt i forhold til 

medarbejdernes krav, hvilket kan skræmme potentielle ansøgere væk.  

                                                 
79 http://www.servicestyrelsen.dk/wm140297  jf. Servicestyrelsens Inspirationsbog til en bedre 
arbejdsplads Sidst besøgt den 14.12.2006. 
80 http://www.foa.dk/sw343765.asp Sidst besøgt den 14.12.2006. 
81 http://www.foa.dk/sw343765.asp 
82 Ibid 
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Derfor er det vigtig udadtil at fremme billedet af plejehjemmet som en god 

arbejdsplads. Det organisatoriske image i medierne spiller også her en stor betydning 

jf. de tidligere beskrevne teorier, da et gentagende billede med reference til stressede 

forhold, dårligt miljø og manglende arbejdsglæde kun fostrer stereotyper og 

fordomme. For at gøre arbejdspladen attraktiv og imødekommende er det vigtig at 

profilere en sund arbejdsplads med et godt arbejdsklima, trivsel blandt medarbejdere 

og gode værdier. Men for at profilere dette er det vigtig at forbedre miljø og værdier – 

det er her PROUD kommer ind. 

7.3 Delkonklusion 
Vi vil bruge den fremlagte dokumentation og dennes resultater til at lægge en strategi 

for, hvordan analyser og projekter skal behandles i forhold til vores arbejde med 

plejehjemmene. Både vores anomalier og de bekræftende problemstillinger fra 

rapporterne og projekterne beviser, at der er mange områder, der bør arbejdes med for 

at forbedre både mediebilledet, pleje- og boligkvaliteten, det sociale og 

arbejdsmiljøet. Dette viser, at vi ikke er alene med vores anomalier. 

Vi mener, at vi kan være med til at forbedre og ændre denne verden ved at 

arbejde imod en mentalitetsændring. Dette kan ske med et fokus på ønsket om 

kontinuerlige aktiviter, ønsket om at bringe sin foretagsomhed med ind i 

alderdommen og ønsket om nedbrydning af fordomme. Derudover er det vigtig for os 

at forholde os til individualismen i plejehjemmets institutionaliserede kollektiv. Det er 

vigtig at prioritere den enkelte beboers ønsker og behov. Endvidere har materialet 

bekræftet os i, at der er tale om et unuanceret og negative billede af plejehjemmene. 

Dette mediebillede samt andre faktorer har været med til at generere en frygt for at 

blive gammel og komme på plejehjem. Desuden har vi fået en forståelse for 

vigtigheden af arbejdspladsens værdier, og at vi bør have værdierne in mente, når vi 

vil arbejde med projekter på plejehjemmet. 

Det er derfor en opgave for os at finde en måde at aktivere de ældre på, som de 

også ønsker. Vi skal ændre mediebilledet og generelt gøre forholdene på de danske 

plejehjem mere interessante og attraktive. Vi vil med udgangspunkt i vores interesse 

for at sammenføre kultur- og erhvervslivet arbejde med disse forståelses- og 
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praksisformer i plejesektoren, som vi ønsker ændret. Rapporterne har givet os et 

indblik i de forståelsesformer og praksisformer, der gør sig gældende på området i 

dag. Hermed kan vi begynde at tænke i retning af, hvordan vi kan arbejde med disse 

forståelsesformer og praksisformer i form af krydsappropiering og rekonfigurering. 

Dette kan give os nogle ideer til, hvordan vi kan iværksætte projekter på 

plejehjemmet i samarbejdet med kulturverden. Kunsten og kulturen ser vi som en 

mulighed for nye indspark og arbejdstilgange til de fremlagte problemer. Vi vil med 

afsæt i kunsten og kulturen igangsætte projekter, der kan være med til at fremme 

miljøet, nedbryde fordomme, ændre mentaliteten og gøre plejehjemmet et bedre sted 

at være både som beboer og som medarbejder. Med disse rapporter og resultater i 

rygsækken kan vi igennem egne analyser begynde at lokalisere problemerne i den 

enkelte organisation og arbejde imod projektforslag. 

 

8 Overvejelser over mulige forandringer i plejesektoren 

Eftersom PROUD på nuværende tidspunkt blot består af en vision om et 

forretningsområde skabt på basis af en entrepreneuriel proces, hvor vi har udforsket 

de muligheder vores anomalier har ledt os i retning af, er det relevant at se på, 

hvordan vi kan håndtere de problemstillinger anomalierne har stillet op. Fra at have 

lokaliseret uhensigtsmæssige praksis- og forståelsesformer handler dette afsnit om 

forandringsmuligheder. Som afsnit 5 og 7 illustrerer, er der en lang række væsentlige 

og påtrængende uhensigtsmæssige tilstande i kultur- og erhvervslivet samt i det 

offentlige og særligt i plejesektoren. De spørgsmål, som vi skal besvare i det 

følgende, drejer sig om, 1) hvilke metoder, der kan bringe os ud af anomaliens 

utilfredsstillende tilstand og 2), hvilke forandringer, som vi derpå kan nå frem til? I 

vores overvejelser over mulige forandringer i plejesektoren benytter vi os af 

metoderne til entrepreneuriel forandring, der tænkes i forlængelse af anomalien hos 

Spinosa et.al., dvs. krydsappropriering, artikulation og rekonfigurering. 

Færdighederne er ikke udtryk for en analytisk tilgang til et marked, men en 

bestræbelse på at genskabe eller skabe mening i forskellige samfundssfærer – i vores 
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tilfælde i plejesektoren. Metoden er ikke styret af en monetær værdiskabelse, men ser 

alle former for meningsfulde ændringer som værdiskabelse.  

Vores opfattelse af dikotomien mellem kunst- og kulturlivet og erhvervslivet 

med særligt henblik på det offentlige vil blive afprøvet i det følgende. Vores 

idegrundlag bestræber sig på at opløse dikotomien ved overførsel af praksis- og 

forståelsesformer mellem sfærerne. I det følgende spørger vi i princippet os selv, 

hvilke praksisformer kunst- og kulturlivet kan overføre til plejesektoren for at 

afhjælpe de uhensigtsmæssige tilstande, vi der har konstateret.  

8.1 Færdigheder til historieskabelse 
Færdighederne til at arbejde videre med anomalierne beskrives henholdsvis som 

rekonfiguration, artikulation og krydsappropriering. Vi har valgt at tænke de 

historieskabende færdigheder under ét, selvom de i Disclosing New Worlds er placeret 

i det markedsøkonomiske rum (Entrepreneuren), det demokratiske rum (Borgeren) og 

det kulturelle rum (Kulturfiguren). Det er muligt, fordi vi i vores selvopfattelse 

arbejder i alle tre rum og generelt ikke har fundet noget selvmodsigende i at 

krydstænke de tre fremgangsmåder.  

Som tidligere præsenteret, er anomalien beskrevet som en praksis- og 

forståelsesform, der strider imod en opfattelse af, hvad der er meningsfuldt i en 

gældende situation. Vi kan genkalde os eksemplet med Martin Luther Kings 

modstand mod den teknokratiske antiegalitet i USA i 1960’erne. Det nedenstående er 

eksempler på, hvordan man ud fra anomalien kan arbejde entrepreneurielt – skabe 

forandring og udnytte muligheder.  

8.2 Re-konfigurerering 
Rekonfigurering indikerer, at en marginal praksis- eller forståelsesform modificerer 

stilen i et rum. Eksempler på sådanne forandringer kunne eksempelvis være 

ændringen i den dominerende praksisstil i den vestlige verden fra naturbeherskelse til 

kontrol, der blev den dominerende tilgang til tingene med maskinens indtog.83  
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Eksempel: 

I Livet som gammel udtrykker flere af de interviewede både gamle og unge en 

interesse for at videreføre deres tidligere eller nuværende foretagsomhed ind i 

alderdommen. Igennem vores analyser på et bestemt plejehjem kan vi få et indtryk af, 

hvilke interesser beboerne har, og hvilke kompetencer de har for at deltage i dem evt. 

på baggrund af deres tidligere interesser. Det kunne for eksempel være én, der altid 

har været glad for at skrive; en anden, der elsker madlavning eller én tredje, der altid 

har været kreativ med sine hænder. En praksisform, som vi her kan hente en del 

inspiration fra kunne være højskolens organisationsstruktur. Det at bringe kurser og 

aktiviteter ind i hjemmet – bo samme sted, hvor man har mulighed for lave de 

aktiviteter man ønsker, og hvor medarbejderne kan deltage. Det er her vi kan inddrage 

kunstnerne og gøre dem til en del af beboernes hverdag. Ligeledes får medarbejderne 

også mulighed for at nuancere deres arbejdsdag ved for eksempel at hjælpe de ældre i 

aktiviteterne. Dette vil kunne forbedre arbejdsmiljøet og gejsten hos med 

medarbejderne, ved at opgaverne tilføjes noget kreativt og dermed nuanceres. Hermed 

lade værdier komme i højsædet igennem aktivitetsordninger. Lysten for en mere 

kreativ hverdag kan derved blive tovejs. Endvidere kunne en sådan rekonfigurering 

også være med til, at billedet af plejehjemmene både som hjem og arbejdsplads bliver 

bedre, og derved trække flere medarbejdere til.  

En anden mulighed kunne være at indtænke pædagogernes praksisform fra 

børnehaverne. Børnene skal hjælpes til at have det sjovt, være kreative og føle sig 

som en del af et fællesskab med positive værdier. Ligeledes skal man hjælpe dem med 

at få tøj på, skifte ble, sørge for at de spiser mv., selvom pædagogerne på samme tid 

skal kunne igangsætte aktiviteter, i hvilke børnene kan deltage og udfolde sig. 

Betragter man plejen på plejehjemmet på samme måde som hjælpen i børnehaven, og 

legen/børnehavens aktiviteter som kreative udfoldelser på plejehjemmet, kunne 

medarbejderen på plejehjemmet ligeledes betragtes som pædagogen. Strukturen 

kunne være i form af en segmentering af opgaver – nogle hjælper kunstnerne med at 

aktivere de ældre, mens andre plejer og rengør. Dette kunne udfolde sig i en 

turnusordning. I den sidste ende drejer det sig om at få en fast ordning som i 

børnehaven, hvor opgaverne fordeles, og hvor der både er plads til pleje og ’leg’. Det 
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negative billede af en stresset hverdag nedtones af beboernes og medarbejdernes lyst 

til at nuancere hverdagen.  

På baggrund af egne analyser vil vi kunne til egne os vide og dermed en 

forståelse for hvilke praksisformer, der kan være nyttige og mulige set i forhold til 

beboernes fysik og psyke. Vi kunne gøre aktiviteterne på plejehjemmene 

kontinuerlige og faste. Hermed menes, at aktiviteterne vil vende tilbage til 

plejehjemmene på faste tidspunkter og faste dage og derved gøre beboerne trykke ved 

den nye praksisform. Beboerne kan derved indlejre en fast aktivitet i deres hverdag. 

8.3 Krydsappropriering 
Krydsappropriering finder sted, når et rum fra et andet rum indoptager en praksis, som 

ikke kunne være genereret af sig selv indenfor rummet, men som findes nyttig og 

hensigtsmæssig.  

 

Eksempel: 

En af anomalierne fra afsnit 7 går på den negative omtale og opfattelse af arbejdet og 

ældregruppen på plejehjemmene. Ældregruppen beskrives som en ”tavs” gruppe. Er 

der mulighed for at etablere en kommunikationskanal for eksempel til de pårørende, 

der måske på landsbasis dækkede historien om de ældre set fra deres synspunkt og 

med et andet fokus end plejestandarden? På plejehjemmene lever en uvurderlig 

krønike i relativ anonymitet. Kunne man iværksætte den store danske krønike og 

anspore de ældre til at udtrykke deres version af Danmarkskrøniken ud fra deres 

erindringer?   

Her kunne man benytte sig af forfatterens forståelse af den gode historie. Et 

forslag kunne bygge på formidlingen af de ældres historier. Livshistorierne hos de 

ældre betyder meget, da mange ikke tør se fremad og tænke på morgendagens 

begivenheder. Det kunne være forfatterens fortælleteknik og glæde ved at formulere 

sig og fortælle andre om sine tanker og sin historie. Det kunne bringe en glæde blandt 

de ældre. Publikationen kunne også medvirke til, at de ældre enten på det enkelte 

plejehjem lærer hinanden at kende, eller at andre ældre fra andre danske plejehjem får 

indsigt i plejehjemmenes fortællinger.  
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En anden forståelsesform kunne være den fri og kreative tankegang, som vi 

finder hos den autonome og eksperimenterende kunstner kombineret med en 

kollektive forståelsesform. Det at have været fælles om noget – brugt tid og energi i 

fællesskab på at nå et mål – fx et kunstnerisk produkt uden faste retningslinier. 

Følelsen af at igen være aktiv og kreativ og bidrage med noget til fællesskabet 

samtidig med at føle sig selvstændig og fri på et kreativt plan.  

Som rapporten Livet som gammel beskriver, er det at kunne aktivere sig selv 

som gammel igennem sin tidligere foretagsomhed det primære ønske. Man forbliver i 

den verden man har levet i. Det kan være på flere niveauer, da ikke alle på plejehjem 

besidder mobiliteten, fysisken og psyken til at udføre alt. Det er her vi kommer ind 

med vores analyser. Men en forståelsesform fra kunstnerverden kunne også være det 

at føle sig særegen – noget særligt. Hvis man tidligere i livet har været god til noget 

og arbejdet inden for et område, hvor andre respekterede ens arbejde, kunne praksis- 

eller forståelsesformerne fra kunstverdenen på plejehjemmene bidrage med en følelse 

af identitet. 

8.4 Artikulation 
Kompetencen bygger på en italesættelse af en anomali og reartikulationen af en glemt 

eller marginaliseret stil. Der er to former for artikulation, men al artikulation 

ekspliciterer det implicitte. Man kan enten helt genopdage en stil eller gøre en 

marginaliseret stil central igen. 

 

Eksempel: 

Reartikulation af en omsorg baseret i et tidligere dansk familiemønster. Etablere et 

forsøg på at italesætte omsorg som en vigtig værdi, så plejepersonalets arbejde blev 

mere attraktivt og blev anset som et værdifuldt bidrag til samfundet som fx politiets 

arbejde. 

Men en reartikulation af omsorgsformer, kræver en projektstrategi, der kan få 

folk til at erkende, at omsorgen mangler. Her kunne en reartikulation udfolde sig i en 

rekonfigurering/krydsappropiering. Bringe reklameverdenens forståelses/praksisform 

ind i formuleringen af billedet af plejehjemmet. Her kunne man for eksempel bruge 
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en kunstner til at udvikle en god ’profil’ til plejehjemmene. Fx igennem en kampagne, 

der arbejder imod et bedre billede af plejehjemmene og et bedre arbejdsmiljø – med 

nogle kreative og positive undertoner. Kunstneren kunne udtænke kampagneprojekter 

mere kreative end fx Socialministeriets debatpjecer og plakater, som desværre ligner 

og virker som mange andre kampagner. Måske kunne man benytte sig af kunstneres 

goodwill og image i samfundet. Kampagnens målgruppe kunne være de pårørende, 

medarbejderne, beboeren eller kultur/kunstnerverden (fx en opfordring til kunstner 

om at bringe den kreative verden i spil på plejehjemmet). Evt. konkurrencer, hvor 

man opfordrer kunstnere til at udtænke projekter, der kan realiseres og medvirke til at 

fokus skærpes på omsorgen og mediebilledet af plejehjemmet.  

8.5 Delkonklusion 
Vores overvejelser over forandringsmuligheder har vist, at der findes muligheder for 

at overføre praksis- og forståelsesformer fra kultur- og kunstlivet til plejesektoren. 

Både ved at benytte rekonfiguration, artikulation og krydsappropriering er vi kommet 

frem til ideer. Vi har hermed gjort os overvejelser, der med tiden kan tjene som 

inspirationskilde til at etablere forskellige pilotprojekter eller cases. PROUDs videre 

færd udgøres af konkrete overvejelser og relaterer sig specifikt til nærmere 

betragtninger over kunsten og æstetikkens rolle i vores projekt, dvs der reflekteres 

over praksis- og forståelsesformer i kunsten. Dernæst uddybes den 

organisationsanalytiske tilgang, den kvalitative metode, der er nødvendig for at kunne 

afgøre specifikke problemstillinger i de enkelte organisationer.  

 

9 Dataindsamling i plejesektoren 

For at analysere mennesker, der bor, arbejder og har indirekte indflydelse på et 

plejehjems generelle hverdag, har vi i PROUD valgt at benytte kvalitative 

undersøgelsesmetoder. Vi mener, at kvalitative undersøgelser kan gives os den rette 

akademiske tilgang til vores målgruppe i den offentlige sektor, som vi har fundet, er 

PROUDs essentielle kernekompetence.  

Derfor vil vi gennemgå, hvordan vi vil benytte kvalitativ forskning på et 

plejehjem til at indsamle brugbart data, som skal bruges til at finde den helt rigtige 
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aktør fra kunstverdenen til en specifik case inden for den offentlige sektor. Vi vil 

beskrive baggrunden for kvalitativ forskning og dermed belyse, hvorfor vi har valgt at 

benytte denne dataindsamlingsmetode.  

9.1 Kvalitativ forskning 
Kvalitativ forskning er en metodisk tankegang, som ud fra en åben subjektiv 

synsvinkel benyttes til indsamling af empirisk viden. Forskeren forsøger ud fra sit 

specifikke forskningsområde at kortlægge oplevelser, erfaringer, motiver og 

holdninger. Herefter kan de gå i dybden og afdække de forskellige nuancer af det 

undersøgte felt. Kvalitative undersøgelser er derfor særligt blevet anvendt inden for 

forskning i sociale relationer. Den kvalitative forskning har nogle grundlæggende 

egenskaber, som den baserer sin troværdighed på: 84 

 

Egnetheden ved metoder og teorier  

Forskeren skal altid kontrollere, om deres forskningssideer passer til de 

metoder og teorier, som de har til deres rådighed. Det er vigtigt, at de er 

tilgængelige, og at de kan anvendes til den efterstræbte forskningsside. 

Forskeren skal derfor sørge for at være så åben i sin tankegang som 

muligt, således at det er deltagerne i forskningen, der influerer på, 

hvorledes forløbet skal foregå ud fra egne daglige rutiner. Herefter vælger 

forskeren en teori ud fra det givne handlingsforløb. 

 

Perspektivering af deltagerne og deres forskellighed  

Det er vigtigt for forskeren at undersøge variationen af sit 

forskningssegment og som en del heraf undersøge de subjektive og 

sociale relationer til det givne forskningsobjekt. Eksempelvis kan 

forskeren undersøge, hvor stor forskel der er på objekternes baggrunde, og 

hvilke eventuelle mentale sygdomme, der kan give fejlfortolkninger. 

Kvalitative undersøgelser medregner derfor også, at synspunkter og 

                                                 
84Afsnittet er baseret på Flick, Uwe: An Introduction to Qualitative Research, Sage, 2002, s. 5-6. 
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fremgangsmåder i forskningens felt, er forskellige på grund af varierede 

subjektive perspektiver og baggrunde, som er relateret til dem. 

 

Refleksivitet af forskeren og forskningsområdet  

I kvalitative undersøgelser inddrager man forskningsobjekterne i 

forskningsprocessen. I sin fortolkning af materialet medtager forskeren 

objektets følelser, udtryk, væremåde med mere for at få en større indsigt i 

forskningsområdet, og dermed få de mest korrekte indtryk af en given 

situation. 

 

Afveksling i håndteringen og metoderne i den kvalitative 

undersøgelse 

Kvalitative undersøgelser er ikke baseret på en bagvedliggende teoretisk 

og metodisk sammenhæng. De anvendte teorier og metoder findes ud fra 

de individuelle områder, man ønsker at udforske. Variationen af 

forskellige kvalitative fremgangsmåder har derfor udviklet sig løbende 

gennem historien. Disse fire egenskaber udgør den centrale idé ved 

kvalitativ forskning, som vi i vores undersøgelser af offentlige sektorer vil 

tage udgangspunkt i. 

9.2 Metode til vores analyseproces 
Vi vil i analyseprocessen af offentlige sektorer benytte sampling, der uddybes senere i 

dette afsnit til at strukturere processen ud fra. Vi har valgt at arbejde ud fra Uwe 

Flicks bog An introduction to Qualitative Research, dette er en grundbog i de mange 

forskellige kvalitative metoder, man kan benytte til at indsamle og afkode empirisk 

data. Vi har valgt at arbejde ud fra Uwe Flicks tredelte arbejdsproces: 
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85 

 

Med denne tredeling opnår vi en klar adskillelse af faserne i vores analyseproces, 

således at vi først kan fokusere på indsamling af data. I vores indsamling af data, vil 

vi træffe nogle beslutninger omkring, hvilke personer vi vil interviewe, og hvilke 

kriterier vi vil interviewe ud fra (case sampling), vi vil ikke se på (sampling groups of 

cases), da vi ikke ønsker at lave nogle gruppe interviews. Derefter vil vi fortolke 

vores data ved først at udvælge den del af dataen, vi ønsker at viderebehandle 

(material sampling), hvorefter vi vil gå i dybden med det valgte materiale (sampling 

within the material). I den sidste del af analyseprocessen vil vi gå videre med de 

udsagn, der relaterer sig til bestemte temaer (presentationel sampling). I de 

efterfølgende afsnit vil vi komme nærmere ind på de tre faser og de dertilhørende 

overvejelser. 

9.3 Forberedelse til indsamling af data 
Vi vil i dette afsnit beskrive de metoder, som vi vil indsamle vores data ud fra. Vi har 

til vores analyse af plejehjemmet valgt både at lave observation og interview for på 

denne måde at opnå en større bredte af data. Dermed har vi forskellige 

indgangsvinkler til at sammenligne vores analyser ud fra, og vi undgår at forholde os 

ensidigt til vores kunde.86 Hvilke konkrete metoder, som vi har valgt til at interviewe 

og observere ud fra, vil vi komme ind på i det følgende. Endvidere vil vi beskrive, 

hvorfor vi har valgt netop disse metoder. 

                                                 
85Flick, s. 62. 
86 Flick, Uwe, s. 226-227. 
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9.4 Interviews 
Vi har valgt, at vores interviews skal være semi-strukturerede fokuserede interviews. 

Dette har vi valgt for at få en bred tilgang til de enkeltes meninger om plejehjemmet. 

Vi vil således ikke arbejde ud fra en forudgående opfattelse af, hvordan vi skal 

integrere en kunstner i plejehjemmet. Vi ønsker derimod, at de interviewede selv 

kommer ind på emner, som de ønsker at fortælle om i forhold til vores overordnede 

mål. Hertil vil vi udarbejde en interviewguide, som vi løbende kan støtte os til og 

strukturere ud fra i vores interviews. 

Strukturen betyder, at denne form for interview vil give os et lettere 

sammenligningsgrundlag end et narrativt interview, hvor man opfordre den 

interviewede, til at fortælle sin historie fra start til slut. Vi har i forlængelse heraf 

fravalgt at lave gruppeinterview, da der kan være en fare for, at de enkelte 

medlemmer i gruppen ikke får ytret sin ærlige mening, hvis andre fra plejehjemmet er 

til stede. Der kan ved et gruppeinterview også være fare for, at en enkelt person er 

meget styrende, og som derfor kan komme til at virke meningsgenererende. Dette 

undgår vi ved at foretage flere enkeltmandsinterviews med folk, der har forskellig 

tilknytning til plejehjemmet. 

9.5 Interviewguide 
Vi har valgt at lave semi-strukturerede fokuserede interviews for at få en bred tilgang 

til plejehjemmets ansatte, beboere og pårørende. I disse interviews vil vi belyse, hvad 

de forskellige aktører mener om plejehjemmet, og hvilke problemer, de mener, der 

kan forbedres. Interviewene vil vi styre ved brug af interviewguides og i form af 

ustrukturerede spørgsmål, som kan lede den interviewede ind på flere underliggende 

emner. Dette opnås ved at følge det fokuserede interviews retningslinier, hvoraf vi vil 

benytte følgende begreber: 87 

 

Non-direction 

                                                 
87Flick, s. 75-76. 
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Vi vil starte interviewet med et åbent ustruktureret spørgsmål, der lyder i 

retning af; ”Hvordan opfatter De et plejehjem?”. Herefter vil vi fortsætte 

med en række semi-strukturerede spørgsmål, som vil følge op på de 

emner, som den interviewede har valgt at besvare det indledende 

spørgsmål med. 

 

Specificity 

I forlængelse af ovenstående vil vi henlede den interviewede til at tænke 

tilbage til specifikke situationer, så som tidligere problematiske episoder, 

(retrospektive inspection), for at undgå at interviewet kun består af en 

række generelle udsagn. 

 

Range 

Vi vil primært ved hjælp af vores interviewguide stille en række 

spørgsmål, der vil sørge for, at den interviewede kan lave udtalelser om 

alle forhold, som den interviewede finder vigtig for plejehjemmet.  

 

Dybde og personlig kontekst 

Vi vil i løbet af interviewene få den interviewede til at uddybe sine 

holdninger og meninger om personlige erfaringer i forhold til de 

forskellige emner. Vi kan dermed få de enkelte interviewede til at gå mere 

i dybde i forhold til emnerne.  

 

Tragtmodellen  

Vi har tænkt os at opbygge vores interviewguide ud fra en tragtmodel, da 

vi på den måde starter interviewet bredt funderet, og derefter kan rette 

vores fokus på en videre uddybning af interviewets emner. Modellen 
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virker endvidere som en guide til hvilke type spørgsmål, som vi vil have 

defineret på forhånd.88 

 

I forbindelse med vores valg af interview-metode er der en række aprioriske kriterier, 

som vi ønsker at opfylde i forhold til vores valg af interviewpersoner på 

plejehjemmet: 

 

Vi vil lave semi-strukturerede fokuserede interviews med minimum 3 beboere på 

plejehjemmet.  

• De skal være ligeligt fordelt i forhold til køn. 

• De skal have boet på plejehjemmet i mere end 1 år. 

• De skal kunne forstå de spørgsmål, som vi stiller til dem. 

 

Vi vil lave semi-strukturerede fokuserede interviews med minimum 3 ansatte på 

plejehjemmet.  

• De skal have arbejdet på plejehjemmet mere end 1 år. 

• De skal have arbejde i forskellige stillinger på plejehjemmet. 

 

Vi vil lave semi-strukturerede fokuserede interviews med minimum 3 pårørende til 

beboere på plejehjemmet. 

• De skal have kendt en beboer på plejehjemmet mindst 1 år. 

• De skal have kontakt med beboeren mindst 1 gang om måneden. 

• Det må ikke være den samme beboer, som de kender. 

 

Grunden til, at vi har valgt disse kriterier, er for at få en så udbredt mening som 

muligt. Det er vigtigt for os, at beboerne har mulighed for at komme med deres helt 

egen mening om plejehjemmet, da vi ønsker at få oplysninger om deres færden og 

væren på plejehjemmet uden nogen påvirkning fra det gængse miljø på plejehjemmet. 
                                                 
88Kvale, Steinar: InterViews – An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage 
Publications, 1996, s. 131-135 
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Derudover er det væsentligt at kunne interviewe både ansatte og pårørende til beboere 

for at få synspunkter på plejehjemmet fra flere sider. Endvidere har vi valgt, at vi vil 

interviewe personerne enkeltvis, så den enkeltes mening kommer til udtryk.   

Forud for vores valg af interview-metode har vi endvidere forholdt os til det 

faktum, at vi er seks personer i PROUD, og at det måske vil virke overvældende og 

dermed forstyrrende for den interviewede, at alle seks er til stede under de enkelte 

interviews. Vi er derfor blevet enige om, at vi laver interviewene med maks. 2 

personer, således at der til hvert interview er en primær og en sekundær interviewer. 

Den primære interviewer vil være den, som styrer interviewet og stiller de forberedte 

spørgsmål. Den sekundære interviewer vil være en, som tager noter til hjælp ved den 

senere transskribering, og som tager over, hvis den primære interviewer går i stå, eller 

som byder ind, hvis der opstår nye områder, som den primære interviewer ikke har 

lagt mærke til.  

Udover at vi har tænkt os at lave de fokuserede interviews, har vi også valgt at 

foretage etnografiske interviews, der foregår ved at føre en ”normal” samtale med den 

interviewede, der ikke er et officielt interview. Dette har den fordel for os, at vi kan 

foretage et supplerende interview i en af de interviewedes daglige rutiner. Dermed 

kan det virke som en alternativ indgangsvinkel til at bearbejde vores analyse ud fra, 

da det vil virke mere som en uformel samtale for den interviewede. Formålet med det 

etnografiske interview er at få uddybet eventuelle spørgsmål. Derfor vil vi som en 

regel bruge det etnografiske interview til sidst i processen, da vi har en forhåbning 

om, at den uformelle stemning vil give anledning til større åbenhed fra den 

interviewede.89 

9.6 Observation 
Vi vil i vores observation lave ustrukturerede observationer af den daglige rutine for 

at undersøge den normale hverdag på plejehjemmet. Forud for vores valg af 

observation har vi gjort os en række overvejelser. Vi ønsker ved vores observationer 

at være passive observatører, således at vi ikke kommer til at påvirke det observerede 

felt. I samme forbindelse ønsker vi at observere i højest mulige grad i hemmelighed 
                                                 
89Teorien til interviewmetoden er fra Flick, s.  74-132. 
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for på den måde ikke at påvirke dem, vi observerer, mens de interagerer i naturlige 

omgivelser. I og med at vi vil observere i hemmelighed, står vi også overfor en etisk 

overvejelse i forhold til dem, som vi vil observere. Vi vurderer dog, at hvis vi får 

tilladelse af de ansatte og nogle repræsentanter af beboerne, så krænker vi ikke deres 

privatliv. 

Da flere af aktørerne vil kende til vores gøremål på plejehjemmet, vil det ikke 

blive en 100 % hemmelig observation. Dog vil vi forsøge at lave observationerne i 

starten af vores undersøgelse, så beboerne ikke nødvendigvis behøver at vide, hvem 

vi er, og hvad vi laver på plejehjemmet. Vi vil notere vores observationer som 

feltnotater, som vi vil efterbehandle senere i vores analyse.  

Under observationerne er det vigtigt, at vi er bevidste om vores egen rolle i det 

observerede felt. Det er vigtigt, da vi kan komme til at blive deltagende observatører, 

men også fordi at vi har studeret materiale om plejesektoren og plejehjemmet inden 

vores kvalitative indsamling af data starter, og derfor har en mængde forudgående 

viden. Vi vil derfor ikke blot gengive vores observationer og tolke disse. Vi er også 

nødsaget til at foretage en løbende introspektion under vores observationer, så vi er 

bevidste om, hvordan vi gengiver vores observationer.90 

Efterfølgende vil vi ved hjælp af ”selective observation” indsnævre os til de 

centrale aspekter, der bliver fundet i vores ” passive observation”. På den måde skulle 

vi gerne opnå at få uddybet eventuelle uforudsete hændelser, som beboerne på 

plejehjemmet måtte have eller opleve.91 For at få det bedste resultat ud af vores 

feltnotater, udformer vi et observationsskema, hvor observatøren vil kunne nedfælde 

beskrivende og faktuelle noter på den ene halvdel af papiret, og hvor der på den anden 

halvdel nedfældes refleksive noter. 

9.7 Bearbejdning af indsamlet data  
Efter beskrivelsen af vores indsamlingsmetoder vil vi i dette afsnit beskrive, hvordan 

vi vil forholde os til kodning og analyse af vores dataindsamling. Til at starte med vil 

vi skildre vores arbejdsproces og metode i forbindelse med nedbrydningen af dataen. 

                                                 
90 Flick, s. 134-139 og s. 159-164. 
91 Flick, s. 135-141. 
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Herefter vil vi udvikle kategorier i forhold til de områder, som vi finder interessante at 

inddrage kunsten i. Til slut vil vi beskrive vores metode bag analysen af det 

bearbejdede data.  

9.8 Behandling af data 
For at danne os et overblik over vores dataindsamling vil vi først benytte 

meningskondensering, således at vi meningskondenserer i forhold til de områder, vi 

finder interessante og mener, at kunstens verden vil kunne lave en positiv ændring. 

Dette giver os den fordel, at vi kan reducere den ellers store mængde data ned til en 

mere overskuelig tekst. Derudover hjælper meningskondensering os med at overskue, 

hvilken del af interviewene, der er brugbare, og dermed skal transskriberes. Grunden 

til, at vi vælger at foretage transskribering, er for at gøre empirien mere tilgængelig 

for analysen. Hermed vil det blive lettere at sammenligne interviewene i analysen, og 

dermed bearbejde de interviewedes livsverden med henblik på at fortolke deres 

meninger. Det vil også gøre det muligt for alle deltagere i PROUD at analysere dataen 

og få et overblik, som de deltagende i indsamlingen af dataen ellers kun vil have. 

Udover interviewene har vi valgt at indføre vores håndskrevne feltnotater fra 

vores observationer i et observationsskema. Formålet med skemaet er at skabe en 

tydelig opdeling af vores beskrivende og refleksive noter og igen give alle deltagerne 

i PROUD et overblik over den samlede observation. Dette vil især være vigtigt, når vi 

vil udnytte vores akademiske tværfaglighed til at analysere det samlede data92 

9.9 Kodning til vores analyse 
Med kodning vil vi nedbryde den transskriberede tekst til de dele, der er vigtigst for 

vores fælles analyse. Til at kode den transskriberede tekst, overvejede vi teoretisk 

kodning eller tematisk kodning. Vi valgte teoretisk kodning, da vi mener, at denne 

metode passer bedst til vores problemdomæne samt måden, hvorpå vi har indsamlet 

vores data. Dette skal forstås således, at vi vil i indsamlingen af data fokusere på 

enkeltmands interview, og ikke på gruppeinterview, som allerede tidligere nævnt. Til 

dette formål mener vi, at teoretisk kodning er den mest anvendelige metode, da den 

                                                 
92 Flick, s. 166- 176. 
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ligger op til, at man bearbejder de enkelte udtalelser i de enkelte interview, i 

modsætning til tematisk kodning, som vægter sammenligningen af de forskellige 

problemstillinger højere. I forbindelse med teoretisk kodning vil vi følge metodens tre 

løbende faser; open coding, axial coding og selective coding. Disse tre metoder er 

måden, hvorpå vi vil behandle og fortolke vores tekst for til sidst at nå til det punkt, 

hvor vi mener at have fundet det essentielle til vores analyse. Med de tre faser vil vi 

først bryde vores tekstmateriale op i afsnit. Dette vil vi gøre for at finde de emner, der 

relaterer sig til fokusområdet. Derefter vil vi kategorisere disse emner, således at vi 

opnår en række problemstillinger, der henviser til en mere specifik del af 

fokusområdet. På denne måde får vi indsnævret vores materiale til en række 

problemstillinger, der er relevante for vores analyse. Efter vi deduktivt har undersøgt 

dataene, vil vi derefter samle kategorierne til én overordnet kategori, der kan 

integreres med kunstens verden.93 

9.10 Opsamling 
Vi har valgt at bruge kvalitativ forskning som indsamlingsredskab, grundet at 

metoden også medtager personers følelser for deres situation og omgivelser. Det ville 

være svært at finde årsagerne og ønskerne til mulige ændringer i en undersøgelse 

lavet ud fra spørgeskemaer, da denne ville give et overordnet billede af 

testpersonernes holdninger, men ikke gå i dybden med deres personlige meninger, 

følelser og sansninger inden for det rum, som de bevæger sig i. I en kvalitativ 

undersøgelse vil vi undgå at stille spørgsmål til problemer, som vi selv mener, der er i 

sektoren, hvilket resulterer i kun at kunne indsnævre de problemstillinger, som vi selv 

har antaget.  

Vi får en chance for at observere personerne i deres naturlige omgivelser og 

interviewe testpersonerne med åbne spørgsmål, hvor de leder os i retningen af 

eventuelle problemer og ændringer, som vi ikke selv kunne opdage med den 

baggrundsviden PROUD har indsamlet inden den kvalitative undersøgelse. PROUD 

vil derfor have muligheden for at finde områder, som vi ikke selv ville have bemærket 

og inddrage kunstens verden i andre rammer end først antaget. 
                                                 
93 Flick, 176-196. 
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Ved efterbehandlingen af vores data kan vi derefter indsnævre 

problemstillingerne ud fra testpersonernes eget syn på plejesektoren, og ud fra vores 

fælles akademiske tværfaglighed finde de essentielle problemer, hvor vi mener 

kunstens verden kan gøre en forskel.  

Hele denne proces vil være relativt tidskrævende, men vil give os det helt 

rigtige materielle, til at udnytte vores tværfaglige akademiske kernekompetence. Det 

vil derfor være det essentielle redskab til at give plejehjemmet den bedst mulige 

analyse, som vi senere præsenterer for kunstverdenen. 

10 PROUD og æstetikken 
Kunsten i dag er ikke det samme som for 200 år siden. Det vil de fleste kunne nikke 

genkendende til, mens det er de færreste, der har spekuleret over, hvordan kunsten og 

æstetikkens område har ændret sig afgørende gennem de sidste årtier. Ved at 

beskæftige os med kunsten i vores forretningsidé, har PROUD placeret sig midt i et 

felt i stor og stadig ekspansion, nemlig det æstetiske.  

En del af det ekspanderende felt består af et væld af offentlige rapporter, der 

sætter et fornyet fokus på kunst og kulturliv samt æstetikkens nye centrale placering i 

det moderne danske samfund:  

”Man taler om, at vi lever i et informationssamfund, et videnssamfund, men det er også 
et samfund, hvor de symbolske former i almindelighed får stadigt større betydning, 
efterhånden som stadigt flere i arbejdslivet, i det politiske liv og privat skal håndtere 
udveksling af ideer, tanker, koncepter. Det er selve det æstetiske som en stadig 
formgivning af vores bevidsthed og vores kommunikation, der breder sig”.94 

Mens kunsten – og dermed æstetikken som en ’en læren om det skønne’ - tidligere 

hovedsagligt var beskæftiget med det religiøse liv og senere livet ved hofferne, er det 

i dag blevet svært at sætte tydelige grænser for kunsten. Dels har de traditionelle 

æstetiske former – som fortællingen, musikken og billedkunsten – blandet sig i helt 

nye tværæstetiske udtryk og medier, der udfordrer forståelsen af, hvad kunst er, dels 

breder det æstetiske sig som en slags strategi eller metode til helt nye områder, som 

citatet også beskriver det. På en måde kan man påstå, at alt i dag kan betragtes som 

                                                 
94Statens Humanistiske Forskningsråd: Kulturens fremtid – æstetik uden grænser, 2004, s. 17. 
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kunst.95 Et sådant udgangspunkt understreger om noget vigtigheden af at forholde sig 

analytisk til den nye ’æstetik-ekspansion’. Hvad er det for tankegange i kunsten, der 

kan bruges i så mange nye kontekster og institutioner? Det er et svært felt at begive 

sig ind på, hvilket netop er en af pointerne i den ovenfor citerede rapport. Her lægger 

man bl.a. vægt på, at der mangler en videnskabelig indsigt i, hvilke mekanismer der er 

på spil i de æstetiske strategier, som benyttes i f.eks. indlæringssammenhænge96. I 

forhold til PROUDs projekt er det interessant at forsøge at afklare sådanne 

mekanismer – ikke fordi vi vil diskutere kunsthistorie og kvalificering af kunsten 

(’hvad er kunst, og hvad er ikke?’), men fordi vi netop indtænker nogle af disse svært 

definerbare muligheder i kunsten i vores brobygning mellem kultur- og erhvervsliv. 

Dermed vil vi også forsøge at rykke os udover de to rapporter fra henholdsvis 

Kulturministeriet/Erhvervsministeriet og Regeringen97, der begge beskæftiger sig med 

’kunsten som en slags spejl til refleksion og selviscenesættelse’ og ’kunstneren, som 

bidragsyder i alt fra produktudvikling over design og udsmykning’ (frit citeret fra de 

to rapporter). Begge rapporter øjner muligheder i æstetikken, men har tilsyneladende 

ingen nøjere overvejelser omkring hvad, det er, kunsten kan bidrage med udover at 

være et redskab til merværdi i oplevelsesøkonomien. 

 Dette opgaveafsnit vil derfor handle om, hvordan PROUD anskuer kunsten og 

kunstneren, og hvordan vi med afsæt i de anskuelser vil inddrage kunsten i vores 

forretningsidé. I denne inddragelse spiller vores anomalier igen en vigtig rolle, 

ligesom vores definitioner på oplevelsen her vil blive sat i relation med vores 

kunstopfattelse. På den måde skal kapitlet læses som en metodisk afklaring, der falder 

i to dele: en der omhandler vores ståsted rent teoretisk og en, der handler om vores 

konkrete tiltag i virksomhedsøjemed. 

10.1 Kunstens potentiale 
Som det blev skitseret i det ovenstående, er kunst, kultur og æstetik i høj grad nogle 

flygtige og brede begreber. I forhold til PROUDs videre arbejde er det derfor vigtigt 

                                                 
95Som i Svendsen, Lars Fr. H.: Kunst – en begrebsafvikling, Forlaget Klim, 2003. 
96Statens Humanistiske Forskningsråd s. 63. 
97Erhvervs- og Kulturministeriet: Danmarks kreative potentiale – Kultur og erhvervspolitisk 
redegørelse 2000, 2000, samt Regeringen: Danmark i kultur- og oplevelsesøkonomien, 2003. 
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med en afklaring af, hvilket potentiale vi kan blive enige om at se i kunsten. Med 

vores udgangspunkt i brobygningen mellem kulturliv og erhvervsliv er vi en del af 

den globale megatrend, der handler om at betragte kulturen, æstetikken og 

kreativiteten som en vare98. Men denne tilgang til kulturen har skuret i flere af 

gruppemedlemmernes ører, idet særligt æstetikerne ikke bifalder tendensen til at lade 

kunsten flyde frit på markedets præmisser. Det er et vigtigt faktum, at PROUD ikke 

ønsker at ’tage parti’ i forholdet mellem erhvervslivets og kulturlivets interesser – der 

skal så at sige være plads til begge og begges værdirammer. En sådan ’neutral’ 

position har dog vist sig at være sværere end som så, da tendensen er, at kulturen ofte 

bliver formuleret ind i erhvervslivets kontekst – måske fordi erhvervslivets 

mekanismer ganske enkelt er lettere at sætte ord på (jævnfør kapitlets indledende 

diskussion). Det kræver altså en bevidst stillingstagen til kunsten at ville arbejde med 

kunsten som en del af sin forretningsidé.  

10.2 Kunstanomalier som stopklods og drivkraft 
Diskussionerne i gruppen har da også båret præg af vores tværfaglige 

sammensætning. Som æstetik- og medievidenskabsstuderende glemmer man ofte, at 

forståelsen af flere af kulturlivets aspekter faktisk forudsætter en økonomisk analyse, 

og at andre ikke er vant til at diskutere medier og kunst som andet end det, man finder 

på et museum eller i fjernsynet. Som økonomistuderende kan man omvendt være 

uvant med at diskutere værdi på et mere abstrakt, kulturelt plan, hvor potentialet ikke 

har noget direkte at gøre med bundlinien. I kraft af diskussionerne fik vi formuleret en 

del af den samlede gruppes grundlæggende irritationselementer vedrørende kunsten, 

som det også blev beskrevet og præsenteret i afsnit 5. Den helt grundlæggende og 

første antagelse var, at kunst- og erhvervsliv stadig ikke ser hinanden som potentielle 

partnere. I forhold til kunst- og kulturlivet – som er fokuset i dette afsnit, mener vi – 

at det bunder i nogle anomalier, som kort fortalt går på, at: 

• Kunst og kultur anses af mange som noget lidt overflødigt, en luksusvare. 

                                                 
98 Se bl.a. Statens Humanistiske Forskningsråd s. 30-35. 
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• Kunstens værdi forsøges opgjort monetært – det er i vores øjne en 

uhensigtsmæssig kunstforståelse. 

• Kunsten opleves som lukket om sig selv, som adskilt fra livspraksis. 

• Kunsten, især den moderne og eksperimenterende, opleves som noget elitært 

og svært tilgængeligt. 

• Den offentlige debat præges af et romantisk syn på kunstneren som et 

guddommeligt inspireret geni, som en moderne boheme. 

En vigtig pointe med anomali-afgrænsningerne er, at det ikke skal handle om at prøve 

at tilbagevise dem en for en. Som skrevet tidligere vil vi i PROUD i stedet bruge dem 

som en drivkraft, da de netop sætter ord på nogle af de stopklodser, det lader til at stå 

i vejen for et gunstigere samarbejde mellem erhvervslivet og kunsten – mellem det 

offentlige plejesystem og kulturlivet. Det er således et formuleret mål for PROUD at 

være en medvirkende faktor til, at dikotomien gøres til skamme, og erhvervslivet og 

kulturlivet begynder at samarbejde om at overføre praksis- og forståelsesformer fra 

det ene felt til det andet. Dette mål er oven i købet præcist, hvad rapporten fra Statens 

Humanistiske Forskningsråd efterspørger: 

”Der er et iøjnefaldende misforhold mellem koncentrationen af æstetiske kompetencer af 
både analytisk, historisk og produktiv karakter i kunstfagenes og kunstens område på den 
ene side, og så behovet for disse kompetencer i det bredt æstetiserede samfundsliv på den 
anden. [...] Man kan se et behov for ’eksport’ af kompetencer, der er oparbejdet og 
udviklet på kunstens og kunstforståelsens område til samfundet som helhed. Dette behov 
står imidlertid ikke alene. Der kunne også med føje gå en bevægelse den modsatte 
vej...”99. 

Det lader til, at det ikke kun er PROUD, der generes af ’misforholdet’ og af den 

manglende udveksling af kompetencer mellem kunstens område og det resterende 

samfund. Skyldes det da, at anomalierne blot er dumme misforståelser – eller hvad 

bunder disse benspændende forestillinger egentligt i? Her bliver det netop relevant at 

beskæftige sig med sin egen kunstforståelse for at få indsigt i, hvad der er på færde. 

                                                 
99Statens Humanistiske Forskningsråd, s. 36. 
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10.3 Det kunsthistoriske afsæt 
For de ovenstående anomalier kommer ikke ud af det blå - de har tværtimod rødder i 

den moderne kunsthistorie. Selve opfattelsen af begrebet om kunst som et adskilt felt 

opstår f.eks. først omkring overgangen mellem det 17. og 18. århundrede. Det sker 

bl.a. med Kants 3 hovedværker (også omtalt i afsnittet om oplevelsen), der adskiller 

det skønne og derfor kunsten fra det sande og det gode. Denne kunstidé står i 

modsætning til kunsten som noget underordnet andre formål – som f.eks. i Antikken, 

hvor borgerne gennem tragediens katarsis-effekt kunne gå ’rensede’ fra teatret som 

bedre samfundsborgere. Opfattelsen af ’kunst, som noget overflødigt’ og ’kunst, som 

noget adskilt fra hverdagen, fra livspraksis’, bunder altså i høj grad i et moderne syn 

på kunsten. Det er altid godt at vide, hvor ens idéer kommer fra – og det er også godt 

at huske, at det kan være anderledes! 

 Med modernismen som kunstepoke med start i det 19. århundrede bevægede 

kunstnerne sig for alvor væk fra den realistiske gengivelse af omverdenen for i stedet 

at koncentrere sig om selve fremstillingens muligheder, om maleriet og maleriets stil i 

sig selv. Lidt kort sagt kan man sige, at siden modernismen har det ikke været et 

kriterium for kunsten ’at ligne’. Sammenholdt med de mange nye hybridformer og 

kunstgenrer, som bl.a. avantgardebevægelserne stod for i det 20. århundrede 

(happenings, performance, instrumentalteater, billeddigte, installationer, 

eksperimentalfilm m.m.), er det ikke underligt, at mange i dag opfatter kunsten som 

svært tilgængeligt og uforståeligt. Som den norske filosof og redaktør dr.phil Lars Fr. 

H. Svendsen også bemærker det: ”Store dele af den moderne kunst hviler på så stærke 

teoretiske forudsætninger, at man behøver en vis viden om forskellige teorier for 

overhovedet at komme den i møde”.100  

Det er klart, at denne udvikling inden for kunsten afføder en anomali, som 

’kunsten er elitær og svært tilgængelig’ – og samtidigt er det enormt ærgerligt. Netop 

avantgardebevægelserne var jo også politisk forankrede og ville med deres 

grænsebrydende kunst skabe nye dagsordner for, hvordan og hvad kunsten kunne 

kommentere og indvirke på. På mange måder deler PROUD denne ambition med 

                                                 
100Svendsen, Lars Fr. H., s. 10. 
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avantgarden. Her bliver bevidstheden om anomalierne igen aktuel, da den gør os 

opmærksom på, at vi selv må siges at tilhøre den elitære flok af kunstforbrugere, der 

ikke står tilbage for den moderne kunst. Vi er selv en del af vores egen anomali?!  

Dette er en vigtig indsigt i forhold til PROUD som virksomhed, hvis store 

styrke ligger i vores samlede akademiske kunnen. PROUD skal netop udgøre det 

analyserende bindeled mellem kunst og erhverv, der kan blotlægge, diskutere og 

bearbejde de misforståelser og kommunikationsproblemer, som uundgåeligt opstår, 

når to kulturer møder hinanden. 

10.4 Kunstneren – geni eller entrepreneur? 
Vores analytiske kompetencer skal for alvor på banen, når det handler om den 

ekspansion, som æstetikken oplever i disse år, og som skaber den tidligere nævnte 

efterspørgsel efter æstetiske kompetencer inden for nye felter. Udviklingen har at gøre 

med den generelle samfundsudvikling, hvor udviklingspotentialet i stigende omfang 

udgøres af uhåndgribelige størrelser som idé- og konceptudvikling, videns- og 

informationshåndtering, symbolbearbejdning og udvikling af menneskelige og 

organisatoriske ressourcer101.  

Disse nye ’fokuspunkter’ i samfundet kræver en række nye redskaber til at 

håndtere den symbolske udveksling og anskueliggøre de nye betydningsdannelser. 

Rapporten fra Statens Humanistiske Forskningsråd slår således fast, at  

”Det gør, at de erkendelses- og erfaringsformer, som er indeholdt i æstetikkens 
forskellige og – traditionelt set – afgrænsede domæner, må anskues i et nyt lys, nemlig 
som noget, der ikke blot henligger i deres egen særlige verden, men som erfarings- og 
produktionsformer med langt mere almene udfoldelsesrum.”102 

En konsekvens af de nye ekspansionsmuligheder for æstetikkens erfarings- og 

produktionsformer er, at synet på kunstneren som udøver af disse former også må 

fornyes. Forestillingen om kunstneren som et genialt, skabende subjekt, hvis værker 

er udtryk for et følsomt indre liv, stammer tilbage fra renæssancen og tog for alvor 

fart i romantikken (i forlængelse af kunstens løsrivelse fra omverdenen).  

                                                 
101Statens Humanistiske Forskningsråd, s. 22. 
102Ibid, p. 23. 
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Igen kan man se, hvordan anomalien omkring kunstnerrollen har sine rødder i 

den moderne kunsthistorie lige som flere af de andre anomalier, vi har anført. Selvom 

kunsten har udviklet sig i turbofart specielt i det 20. århundrede, kunne det se ud som 

om, den generelle (ikke den kunstfaglige!) kunstopfattelse i samfundet ikke har fulgt 

med103. Opfattelsen af, at kunstens værdi frem for noget er knyttet til kunstnerens 

subjektivitet, er i vores øjne bremsende for at se de ægte muligheder i æstetikken. 

Bliver man i denne forestilling, overser man nemlig også, at den nyere kunst med 

dens nye dagsordner og kommnikationsværktøjer kræver en anden type refleksion og 

modspil fra sine modtagere. Hvilket er essentielt at forstå, hvis man ønsker at bringe 

praksis- og forståelsesformerne fra kunsten og videre ud i samfundet. Derfor siger 

PROUD: ud med det skabende kunstnergeni og ind med den opfindsomme og 

kreative entrepreneur! 

10.5 Oplevelsen i centrum 
I al denne snak om æstetikkens udfoldelsesmuligheder og ’erkendelses- og 

erfaringsformer’ er det let at miste overblikket over, hvad det egentligt betyder. Hvad 

er det rent faktisk for erkendelsesformer osv., der er tale om? Og hvad betyder det for 

PROUD? Som skrevet tidligere er det netop her diskussionerne og rapporterne gerne 

stopper – for det er en svær opgave at skulle konkretisere de æstetiske mekanismer. 

Derfor vil vi nu tage afsæt i de definitioner, vi i afsnit 6 formulerede for vores 

opfattelse af oplevelsen som begreb. Oplevelsen, som vi har defineret den, hænger 

nemlig på mange måder sammen med gruppens kunstforståelse, som vi har forsøgt at 

redegøre for i ovenstående ud fra en analyse af gruppens kunst-anomalier. 

 Vi har fokuseret på nogle dele af oplevelsen, som kan kortes ned til fire 

kernepunkter: 

• Oplevelsens tidslige dimension – før, nu og efter.  

• Rammernes betydning for oplevelsen 

                                                 
103Her tillader vi os forsigtigt at sætte lighedstegn mellem PROUDs formulerede anomalier og en 
generel kunstopfattelse i samfundet. Vi mener at kunne forsvare dette lighedstegn ud fra bl.a. den 
kunstneropfattelse, vi har kunnet læse ud fra rapporterne fra Regeringen og Kulturministeriet og 
Erhvervsministeriet samt personlige erfaringer fra familie og omgangskreds. 
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• Oplevelsens evne til at rykke ved subjektets selvforståelse – forudsætter 

unikhed og anderledeshed. 

• Oplevelsens krav om subjektets engagement, nærvær og aktive medleven. 

Oplevelsen bør, som beskrevet i afsnit 6, ses som et møde mellem en verden og et 

subjekt med hver sine forudsætninger. Kunsten bliver netop af mange beskrevet som 

et møde eller et rum for udveksling.104 Det er dette møde med oplevelsen som 

centrum, PROUD vil arbejde udfra.  

Konkret betyder det, at vi i forhold til oplevelsens tidslige dimension ser en 

tydelig rollefordeling i særligt ’nu’ og ’efter’: selve oplevelsen, mødet, finder sted 

mellem de involverede parter – dvs. plejehjemmets beboere og ansatte og kunstnerne. 

Her har PROUD mindre at skulle have sagt, og det er heller ikke her vores 

kompetencer ligger. Som man har kunnet læse i afsnit 6 betyder ’før’-fasen noget for 

forandringsparatheden i virksomheden. Men den nok vigtigste opgave for PROUD 

kommer i efterspillet, hvor oplevelsen skal italesættes og bearbejdes og måske afføde 

nye oplevelser. Dette efterspil kræver både veludviklede analytiske og 

kommunikative evner, en viden om organisationen/ældreforholdene/kunsten og et sæt 

evalueringsredskaber, der kan rykke ved oplevelsens eftervirkninger. Vores vægtning 

af efterspillet hænger sammen med vores kunstopfattelse, nemlig at modtageren 

spiller en lige så vigtig (hvis ikke vigtigere) rolle i værket eller oplevelsen som 

afsenderen. Svendsen skriver om denne opfattelse: ”Efter Kant er fortolkningen 

imidlertid konstituerende for selve objektet: at være er nu ensbetydende med at blive 

fortolket. Verden, og med den også kunstværket, ribbes for egen iboende mening, og 

alt bliver til fortolkning”105. Ligesom det kan kaste nyt lys over oplevelsen at dele den 

med andre, kan det have stor betydning at opleve, at én udefra – kunstneren – har 

fortolket ens dagligdag: At man selv har været objekt for fortolkning. F.eks. er et 

billede netop noget set, der er blevet genskabt eller gengivet – og det kan afføde et nyt 

syn hos modtageren.  

                                                 
104Se f.eks. kunstkritiker og tidsskriftsredaktør Bourriaud, Nicolas: ”Den relationelle æstetik” in: 
Exogen, København, 1997, s. 31-32. 
105Svendsen, Lars Fr. H., s. 26. 
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For hjemmets beboer og ansatte kan oplevelsen og dens efterbearbejdningen 

afføde nye syn på sig selv (og arbejdspladsen), ny energi, nye fællesskaber, nye vaner 

eller andet. For kunstneren kan processen betyde ny kunstnerisk inspiration og 

materiale, nye værktøjer, nye modtagere, ny forståelse for egne værker og nye input 

til det videre arbejde. 

10.6 Rammernes betydning 
PROUDs opgave i oplevelsens tidslige dimension hænger nært sammen med vores 

opfattelse af rammernes betydning. Her opfatter vi vores rolle som en slags 

facilitatorrolle: vi sætter rammerne for rammerne. Det skal forstås ud fra vores 

grundlæggende definition af PROUD som brobygger, der formidler kontakt mellem 

plejehjemmet og kunstneren (at vi så også indtager en meget mere aktiv og analytisk 

rolle end det, er fremgået af tidligere afsnit!). Vores brobryggerarbejde består således 

bl.a. i at komme i kontakt med plejehjemmet, foretage en række organisatoriske 

analyser (se afsnit 9 om metoden til plejesektoren) udpege nogle problemfelter og 

præsentere dem for en række kunstnere. I forhold til kunstnerne handler det igen om 

kontakten og udvælgelsen samt om at udarbejde et oplæg om de konkret opgaver, vi 

mener, en kunstner (eller flere) ville kunne arbejde med i organisationen. Når disse 

overordnede rammer er sat, er det op til de involverede parter at udfylde dem – og 

dermed skabe netop de rammer, som de mener, vil være bedst for det fælles projekt. 

En vigtig pointe er, at vi ønsker at lade ansvaret følge opgaven – det skal således ikke 

være os, der direkte igangsætter og styrer de konkrete projekter, når først parterne er 

ført sammen.  

10.7 Subjektets selvforståelse 
Oplevelsens evne til at rykke ved subjektets selvforståelse hænger igen tæt sammen 

med dens tidslige egenskab. Oplevelsen skal være unik i den forstand, at den skal 

adskille sig fra dagligdagen. Eller måske ændre den. Eller vende den på hovedet. Det 

centrale her er PROUDs opfattelse af, at kunstneriske udtryk og tankegange kan 

igangsætte en refleksionsproces f.eks. gennem et øjebliks suspension af 

virkeligheden, som man kender den (gennem indførelsen af helt nye rutiner, nye 

medier til kommunikation, ny indretning eller andet). Kunsthistorien kan bekræfte, at 
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vores måde at se på påvirkes af, hvad vi ved, og hvad vi tror – og der kan derfor være 

god grund til at rokke ved vores viden om og tro på verden for at ændre vores syn på 

den. Det kunne netop være en konkret opgave, man kunne stille en kunstner.  

Som det blev beskrevet i afsnit 7, er en af vores anomalier i forhold til 

plejesektoren, at medierne fremstiller både de ældre og de ansatte på plejehjemmene i 

et fastfrosset negativt lys, der påvirker de involveredes selvforståelse. Her vil 

æstetiske strategier kunne indgå med sigte på læring eller erkendelse af forhold, der 

ikke i sig selv har noget med det æstetiske at gøre. Vores ukreative bud går på 

dramapædagogik og rollespil med henblik på at forny blikket på det sociale rum eller 

storytelling som et instrument i organisationsudviklingen. ”Det handler helt konkret 

om, at man i dette eller disse rum ofte har en mulighed for på én gang at kunne sætte 

noget i verden og iagttage sig selv gøre det. ’At se sig selv se’, som det er blevet 

udtrykt”106, som der står i rapporten fra Statens Humanistiske Forskningsråd. 

10.8 Kravet om engagement 
Endeligt indbefatter oplevelsen en aktiv medleven og et engagement fra subjektets 

side, som vi også kom ind på i forbindelse med oplevelsens tidslige aspekt. Man kan 

ikke forvente at rykke ved sin forståelseshorisont, hvis man ikke på et eller andet plan 

går oplevelsen i møde. Og det er også langt fra sikkert, at man vil kunne udnytte alle 

oplevelsens facetter og fordele, hvis man ikke involverer sig i efterbearbejdningen af 

den i en eller anden form. Når vi tager et par forbehold her, er det fordi, vi udmærket 

er klar over, at man ikke kan presse en oplevelse ned over ældre på et plejehjem eller 

et travlt plejepersonale. Derfor er det heller ikke tanken, at kunstnernes samarbejde 

med stedet blot skal antage traditionelle former som en koncert, et nyt vægmaleri eller 

en ugentlig højtlæsningsaften. Vores afstandstagen fra den romantiske opfattelse af 

kunstneren spiller ind her – der er ikke tale om en envejs kommunikation, men 

derimod en udveksling af verdenssyn m.m. Det er her, den virkelige udfordring ligger 

for kunstnerne – i at nytænke deres arbejdsmetoder, kreativitet og verdenssyn i en 

                                                 
106Statens Humanistiske Forskningsråd, s. 63. 
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anderledes kontekst. Idealet er, at de forskellige forståelses- og arbejdformer kan 

smelte sammen og berige hinanden.  

10.9 Oplægget til kunstnerne 
En af de store udfordringer i forbindelse med at ville overføre æstetiske strategier fra 

kunstens område til plejesektoren er som sagt at få sat ord på hvad, man forstår ved 

begreberne ’æstetiske strategier og mekanismer’. Med udgangspunkt i vores 

oplevelsesforståelse har vi derfor forsøgt konkret at beskrive PROUDs metodiske 

indgang til, hvordan vi vil lade kunsten møde plejesektoren. Den helt konkrete 

formulering af kunstens kompetencer vil vi lade være op til kunstnerne selv – ligesom 

det bliver den enkelte kunstner, der skal arbejde kreativt med de problemstillinger, 

som PROUD analyserer sig frem til i de forskellige organisationer. 

 Opgaven med at formulere sin kunsts kompetencer hænger tæt sammen med 

det oplæg, som PROUD vil udforme i den første kontakt med kunstnerne. Vi vil 

opbygge en database, et katalog, af kunstnere - i høj grad mindre og ukendte 

kunstnere – som alle vil få til opgave at beskrive sig selv. Kunstnerne vil vi i første 

omgang finde gennem vores personlige netværk og gennem de kontakter som f.eks. 

NyX allerede har opbygget. Deres beskrivelser har naturligvis til formål at give os et 

overblik, men i lige så høj grad at være en vigtig udviklingsplatform for kunstnerne. 

Det er netop vores tanke, at en af de fordele, som kunstnerne kan få ud af at 

samarbejde med PROUD, er en øget bevidsthed om egne kompetencer. Ved at begive 

sig ud i helt nye arbejdsfelter og – opgaver samt deltage i evalueringer og 

efterbearbejdelser af dem vil kunstnerne få mulighed for at udvikle deres kunst, 

formidlingsevner, forhandlingsevner, empati, deres eget syn på kunst m.m. Og de vil 

ikke mindst gennem de konkrete oplevelser og møder blive bedre rustet til at sætte 

ord på, hvad de mener, kunsten kan bidrage med i samfundet. 

 Med afsæt i PROUDs egen kunstopfattelse vil oplægget til kunstnerne derfor 

gå på en opfordring til bl.a. at beskrive deres kunst i dens medielle udtryksformer i 

stedet for inden for de traditionelle rammer. At tænke kunsten i lyd, billede, tekst og 

iscenesættelse i stedet for musik, billedkunst, litteratur og teater frigør både 

muligheden for at tænke og arbejde tværæstetisk og tænke og arbejde med kunsten i 
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nye sammenhænge. Så længe man tænker i musik, kan det f.eks. være svært at 

opdage, hvordan man kan forbedre den interne kommunikation mellem 

medarbejderne, mens det måske frigør at tænke sig som lydkunstner i den 

sammenhæng. Det er også oplagt allerede i katalogoplægget at igangsætte en 

refleksionsproces over, ’hvad kunst kan bidrage med i forhold til det 

sociale/individet/ideudviklingen/problemløsningsprocesser osv.’ – evt. med 

inspirerende eksempler fra de teoretikere, der har forsøgt at sætte ord på lignende 

spørgsmål. Et spørgsmål angående kunstnerens syn på recipientens rolle er også 

central. Endeligt bør oplægget også indeholde et spørgsmål til kunstnerens rolle i 

’efter-oplevelsen’ – hvordan kan man f.eks. bearbejde den kunstneriske metode, 

oplevelsen og værket (hvis der har været et sådant involveret). 

10.10 Afrunding på afsnittet 
Ambitionen med dette afsnit har været at afklare PROUD’s kunstopfattelse gennem 

en nærmere analyse af vores fælles anomalier for kunst- og kulturlivet. En sådan 

afklaring er vigtig, når man vil arbejde med de æstetiske strategier på nye områder, da 

afklaringen på mange måder kommer til at virke som en metodisk bevidsthed. Med 

afsæt i vores kunstanskuelser samt vores oplevelsesdefinitioner har vi beskrevet, 

hvordan vi konkret forestiller os, at de involverede personer engagerer sig i 

oplevelsens forskellige faser for at opnå et nyt syn på dem selv og deres situation, få 

nye redskaber til udvikling, opleve nye fællesskaber etc. PROUDs mål er netop at 

være en medvirkende faktor til, at erhvervslivet og kulturlivet begynder at samarbejde 

om at overføre praksis- og forståelsesformer fra det ene felt til det andet. I denne rolle, 

er det et vigtigt faktum, at PROUD ikke ønsker at ’tage parti’ i forholdet mellem 

erhvervslivets og kulturlivets interesser. Tværtimod skal PROUD udgøre det 

analyserende bindeled mellem kunst og erhverv, der kan blotlægge, diskutere og 

bearbejde de misforståelser og kommunikationsproblemer, som uundgåeligt opstår, 

når to kulturer møder hinanden. 
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11 Afrunding, fremtidsperspektiver og konklusion 

For at runde opgaven og projektet af vil vi kort se på fremtidsperspektiverne for 

PROUD samt opsummere de vigtigste pointer i en konklusion.  

11.1 Hvor går PROUD hen nu? 

Gennem semestrets projektforløb og nærværende opgave har vi nu i PROUD fået 

udviklet og italesat, hvordan vi vil og kan etablere os indenfor oplevelsesøkonomien. 

Der er dog stadig områder som knytter sig til den nærmeste fremtid og realiseringen 

af PROUDs virksomhedsidé, som endnu ikke er belyst i opgaven. I afsnit 6 skrev vi, 

at vi vil finde et plejehjem i Århus, hvor vi kunne initiere et samarbejde. Da dette 

skridt stadig ligger ude i fremtiden, har vi selvsagt ikke kunne forholde os konkret til 

de problemstillinger, der måtte opstå. At være åbne for nye udfordringer bliver 

således et centralt aspekt af PROUDs videre færd. Vi må med andre ord tilpasse os og 

vores koncept til de givne omstændigheder, vi møder. Samtidig er det dog essentielt, 

at vi holder os vores indledende anomalier for øje, så vi kan forblive innovative.  

I forbindelse med det kommende pilotprojekt bliver det også essentielt at 

etablere et godt forhold til de involverede parter (plejehjem, kunstner(e), eventuelle 

investorer etc.).  Her er kommunikationen i højsædet, og vi skal være meget 

opmærksomme på, hvordan vi iscenesætter os selv i forhold til samarbejdspartnerne. 

Skal vi eksempelvis søge penge ved fonde eller private investorer, er det vigtigt, at vi 

får understreget det idealistiske ved vores vision – at både kunstnere og plejehjem vil 

få noget ud af det på flere niveauer (jf. afsnit 6). Når projektet så engang er 

gennemført med succes, skal vi ligeledes følge op hos de involverede parter og vise 

dem omfanget og effekten af arbejdet. 

   Endelig skal vi være forberedte på, at starten bliver krævende og måske ikke 

den succes, vi forventer. Det skal vi naturligvis ikke lade os slå ud af, men i stedet få 

evalueret forløbet og finde ud af, hvor det går galt. Rom blev som bekendt ikke 

bygget på én dag, og det samme kommer til at gælde PROUDs koncept. Igen må vi 

her se tilbage og fastholde vores anomalier for at genfinde bevidstheden om, at der 

altså er noget galt. Disse ting og mange andre må vi således være opmærksomme på i 
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den kommende tid, men så længe vi bevarer optimismen, gå-på-modet og overblikket, 

er vi ikke i tvivl om, at det kommer til at gå. PROUD er kommet for at blive.  

11.2 PROUD i forhold til den historiske udvikling 

 Hvordan ser PROUD ud om fem, ti eller tyve år? Det vil i vores optik afhænge af 

megatrends’ene, og hvordan samfundets økonomiske midler prioriteres ift. den 

offentlige sektor. Vi tager her fat i de for øjeblikket mest relevante 

udviklingstendenser. 

I øjeblikket foregår der en politisk diskussion omkring fordelingen af 

samfundets økonomiske midler: Skal samfundet bibeholde den offentlige velfærd som 

den er, eller skal vi lade det private erhvervsliv varetage større dele af ansvaret for 

den offentlige sektor? Alt efter hvordan privatiseringen udarter sig, må PROUD være 

i stand til at korrigere forretningsplanen, så de opgaver, der potentielt flyttes til det 

private ikke nødvendigvis flyttes ud af vores forretningskoncept. Kan vi gøre det, 

imødekommer vi et af fremtidens usikkerhedsmomenter. Ser vi opblomstringen af en 

privat plejesektor, må vi således stå parat med et korrigeret forretningskoncept, dvs. vi 

må være i stand til at læse fremtidens tendenser mht. privatisering af den offentlige 

sektor. En anden politisk diskussion går på den såkaldte ældrebyrde og de 

økonomiske forandringer, der deraf følger. Det vil helt sikkert også være en 

problemstilling, der vil blive aktuel for PROUD. 

   Kvalitetsreformen er et andet aspekt af den politiske og samfundsmæssige 

udvikling, som PROUD skal være opmærksom på. Debatpjecen, som regeringen har 

udgivet i forbindelse med kvalitetsreformen, stiller i vid udstrækning de spørgsmål, 

som vi undersøger svarene til. Deltagelse i arbejdet med kvalitetsreformen kan betyde 

adgang til vores marked og værdifulde erfaringer for PROUD, mens vi, hvis vi ikke 

kan være med til at sætte en dagsorden, kan ende på et sidespor.   

   Mht. megatrends kan vi håbe på, at tendensen til øget individualisering fortsat 

gør sig gældende på lang sigt. Allerede i dag tegner der sig et billede af en 

ressourcestærk og individualiseret ældregruppe, der ikke nødvendigvis vil finde sig i 

de nuværende forhold på plejehjemmene. Derfor må plejesektoren givetvis indstille 

sig på at omstille sig til en mindre kollektiv orienteret boform og større udfordringer 
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til aktivitetsudbudet. Fremtidens ældregruppe er desuden en stærkt forbrugende og 

medie- og kulturvant gruppe, der sandsynligvis vil være mere åbne og interesserede i 

at indgå i forskellige kulturelle tankegange og aktiviteter. PROUDs fokus er netop at 

kunne facilitere en forandringsproces i plejesektoren – og i særdeleshed en 

forandringsproces, der inkluderer oplevelsesøkonomiske aspekter.  

11.3 Konklusion 

Det overordnede udgangspunkt for alt PROUDs entrepreneurielle arbejde var vores 

indledende anomalier. Derfor har vi forsøgt at centrere opgavens struktur omkring 

den grundlæggende anomali, vi så omkring det mangelfulde samarbejde mellem 

kultur- og erhvervsliv. Hele vores idé udspringer således af et ønske om en 

mentalitets- og praksisændring, hvor de to parter kunne se hinanden som potentielle 

og ønskværdige samarbejdspartnere. Med denne opfattelse in mente har vi forsøgt at 

konkretisere det hele og bringe os nærmere en løsning på de problemer, vi kunne 

identificere. Det er klart, at vores måde at gøre det på kun er én af mange, men ved at 

konstituere arbejdet omkring vores faglige kompetencer og personlige idiosynkrasier 

mener vi at have skabt et solidt fundament.  

   At den indledende anomali i processen blev snævret ind til at omhandle 

plejesektoren, skal som sådan ikke ses som et tilbageskridt fra den oprindelige 

ideologi. Tværtimod ser vi det som et nødvendigt skridt på vejen mod det 

overordnede ønske. Beskrivelserne af plejesektoren, både i vores anomalier og i de 

bekræftende problemstillinger fra rapporterne og projekterne, beviser, at der er mange 

områder, der bør inddrages: mediebilledet, pleje- og boligkvaliteten, det sociale og 

arbejdsmiljøet. Man er som bekendt nødt til at starte et sted, og vi har identificeret 

plejesektoren som en gunstig udgangsposition. De ældre fortjener simpelthen en bedre 

alderdom, og ser man desuden mod fremtiden, når den mere individualiserede og 

ressourcestærke generation rykker ind på plejehjemmene, så tegner der sig et 

konfliktfelt, der skriger på forandringer. 

  Som beskrevet gennem opgaven mener vi, det er vigtigt at fastholde sin vision 

i alle faser, samtidig med at man tilpasser sig forholdene og er åben overfor verden. 

Herved kan visionen applikeres på flere områder uden at miste sit fokus, og 
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mulighederne og grænserne kan prøves af. Og det er netop i kombinationen af stærke 

anomalier, teoretisk indsigt og solid data, at vi i PROUD ser vores store styrke for at 

ændre verden og arbejde entrepreneurielt.  

  Vi ser i PROUD store muligheder indenfor oplevelsesøkonomien. Her er det dog 

nødvendigt at dykke dybere ned i spørgsmålet om, hvad oplevelser er, og hvad de kan 

– samt ikke mindst hvad den nye ekspansion af æstetiske strategier betyder. Herved er 

vi opmærksomme på præmisserne og kan måske nytænke og rekonfigurere nogle 

praksisformer. På den måde skaber vi et solidt grundlag for en forretning indenfor 

oplevelsesøkonomien, som udnytter både oplevelsens egenart, økonomiens vilkår 

samt oplevelsesøkonomiens vækstpotentiale.   

   Ud fra vores analyse af markedet er vi af den klare overbevisning, at såfremt 

vi vælger den rette strategi, så kan vi gøre vores niche profitabel. De forhold som 

direkte taler imod attraktiviteten er generelle for hele konsulentbranchen, og dem 

omgår vi hovedsageligt ved at satse på vores nichefelt. Der er ikke nogen 

exitbarrierer, så det er nemt for os at teste markedet og nemt at komme hurtigt ud igen 

(hvilket dog helst ikke skulle blive aktuelt).  

Den del af forretningsarenaen, vi agerer i, har en række barrierer. Vi fokuserer 

på den modstand, som fremkommer som følge af de utraditionelle forandringer, vi i 

samarbejde med diverse kunstnere kommer med. Vi har desuden i vores 

dataindsamlingsmetode lagt vægt på, at det er informanternes egne problemstillinger 

der er styrende for processen – det burde mindske modstanden. Vores opfattelse af 

kulturens virkemidler er ligeledes blevet undersøgt. Afklaringen af PROUDs 

forståelse af det kulturelle felt og dets virkemidler er vigtig, når man vil arbejde med 

de æstetiske strategier på nye områder. Her skal PROUD nødvendigvis udgøre det 

analyserende bindeled mellem kunst og erhverv, der kan blotlægge, diskutere og 

bearbejde de misforståelser og kommunikationsproblemer, som uundgåeligt opstår, 

når to kulturer mødes. 

    Vi vil lægge stor vægt på en økonomisk teori omkring dette emne, hvilket har 

givet os et godt indblik i nogle af de faser og problemer, vi forventer at få i vores 

fremtidige projekter. Vi finder, at en vigtig måde at mindske modstanden mod 

forandringer er via kommunikation. Kommunikationen skal være åben, og det ligger 
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også meget godt op til den måde, vi vil arbejde på. PROUDs vision er at udvikle både 

de offentlige institutioner og kulturverdenen, og derfor underbygger den økonomiske 

teori blot vores virksomheds vision.  
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