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REFLEKSIONER OG PERSPEKTIVER OVER EFFEKT OG 

UDBYTTE FRA DELTAGERE PÅ 

SERVICEBRANCHENS CHEFAKADEMI 

  

 

”Livet leves forlæns, men forstås baglæns” (Søren Kierkegaard) 

Følgende  refleksioner er gengivet fra deltagere, der har været med på executive 

programmet Servicebranchens Chefakademi i løbet af de sidste 10 år. Dette er deres 

personlige beretninger om, hvordan de oplevede selve forløbet og hvad der efterfølgende 

har givet størst udbytte og effekt for dem, både i deres forretningsmæssige 

udviklingsprojekter så vel som i deres personlige lederskab. Historierne fortælles for at 

fremføre hvilken betydning forløbet har haft for dem, hvilket er ment som inspiration for 

kommende deltagere og virksomheder. Det er vores håb, at disse historier vil inspirere 

læseren til yderligere refleksioner omkring serviceinnovation, forretningsmæssige 

udviklingsprojekter, kundeorientering og personlige lederskab. 

 

Venlig hilsen 

CBS Executive 

Stine Staffeldt 

Programdirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
 

 
Lone Ryberg, skadechef  

Top Danmark 

 
Lone var blandt de to første, som Top 
Danmark sendte af sted på SBCA sidste 
år. Årsagen til, at hun skulle af sted var, at 
både hun og Top Danmark som 
organisation skulle opnå et bedre 
kundefokus, eftersom de ikke leverede 
optimalt på deres kundemål. Lone 
fortæller, at målet med deltagelsen i den 
grad blev nået for begge parter, men at 
hun derudover, som en sidegevinst har 
udviklet sig i sit personlige lederskab. 
Lone fortæller, at det naturlige 
kundefokus nu er der per automatik. ”Nu 
tænker jeg udefra-og-ind, både i mit 
lederskab, i forhold til hvordan jeg gerne 
vil lede mine medarbejdere, men også 
rent strategisk i forhold til udvikling og 
kundefokus. Personligt er jeg blevet mere 
målrettet, og skarp på mål og proces som 
følge af SBCA”. 

Selvom det ikke var det vigtigste mål med 
deltagelsen, har Lone efter sin deltagelse 
fået at vide fra både sin chef og sine 
medarbejdere, at hun er blevet mere 
skarp, målrettet og klar i sin retning som 
leder, hvilket også er noget hun selv kan 
mærke: ”Jeg kommunikerer mere klart 
og er mere tydelig i min retning, nu ved 
jeg hvor jeg vil hen og hvordan. Og så er 
jeg blevet bedre til at lave en klar 
forventningsafstemning”. Lone fortæller, 
at der allerede var en forskel at se på 
nogle af parametrene i den anden 360˚ 
måling, der blev lavet som afslutning på 
SBCA.  

Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
Lones projekt handlede om at skabe 
Danmarks bedste kundeservice, og 
dermed anlægge et udefra-og-ind-
perspektiv, hvilket blev yderligere 
understøttet af Topdanmark koncernens 

igangsættelse af samme perspektiv midt i 
projektet. Projektet medførte bl.a. en 
kulturændring blandt medarbejderne i 
Lones afdelinger, hvilket har ledt til flere 
tilfredse kunder.  ”Andelen af utilfredse 
kunder er faldet. Ifølge målsætningen 
skal andelen af tilfredse kunder være på 
95 % og det er vi meget tætte på at nå, 
faktisk har vi aldrig været tættere på 
målet nu end nogensinde!”. Lone 
vurderer, at en generel udvikling af 
hendes lederteam kan tilskrives en del af 
dette resultat, eftersom Topdanmark nu 
som organisation også har fokus på en 
mere kundeorienteret ledelsesstil, hvor 
tiden bruges på gulvet og på kunden, men 
dele af resultatet kan også tilskrives 
hendes deltagelse og projektet på SBCA. 
”Jeg har særligt taget Service Profit 
Chain til mig i forbindelse med projektet. 
Jo mere man sætter ind i starten på god 
ledelse, jo mere tilfredse bliver 
medarbejderne og det påvirker kunderne 
i sidste ende og dermed profitten. Dén 
tanke købte jeg virkelig”. Lone fortæller 
endvidere, at hun sammen med den 
anden Topdanmark SBCA-deltager har 
haft underviseren Lars Lundbye ude to 
gange her i foråret for at tale om 
innovation, digitalisering og sociale 
medier i forbindelse med begge deres 
projekter og den pågående kulturændring 
i Topdanmark. ”Vi følte os jo både 
fascineret og inspireret af Lars Lundbye 
på SBCA, så det vil vi jo gerne give videre 
til inspiration for andre. Det er i hvert 
fald blevet positivt modtaget. De siger at 
det har været inspirerende og interessant 
og at han har været en øjenåbner”.  

Lone fortæller desuden, at man i lang tid i 
Topdanmark har forsøgt at skabe en 
feedbackkultur, men at dette tiltag klart 
er blevet forstærket for hende i kraft af 
det forretningsmæssige udviklingsprojekt 
på SBCA, der også omhandlede, hvor 
vigtigt det er at tage imod feedback, så 
man kan blive klogere: ”Som Lars 
Lundbye sagde et par gange: ”Flere er 



 
 

klogere end én”. Så mange af de ting vi 
arbejder med nu i Topdanmark er ikke 
opfundet på SBCA, men jeg har fået 
større ejerskab omkring det, fordi jeg har 
fået det hele forstærket på SBCA”. 

 

 

Kundeworkshoppen 
Som et led i kulturændringen i Lones del 
af organisationen i Topdanmark, var det 
faktisk medarbejderne, der inviterede 
kunderne ind og afholdte interviews i 
kundefokusgrupperne.  På den måde fik 
afdelingen både noget ud af det i forhold 
til kunderne, og det var samtidig et vigtigt 
og afgørende element i 
forandringsledelsen af medarbejderne. 
Lone fortæller, at dét, at medarbejderne 
sad overfor en kunde rent personligt frem 
for at have dem i røret, som normalt, 
gjorde noget godt ved medarbejderne. 
”Kunden er nu en person, og ikke en sag. 
Kunden skal nu have en personlig og 
individuel relation i kontakten i stedet for 
blot en standard behandling”. På den 
måde har workshoppen været med til at 
ændre medarbejdernes opfattelse af 
kunderne samtidig med, at man fik noget 
konkret feedback fra kunderne på, hvor 
de synes, at Topdanmark kunne forbedre 
nogle arbejdsgange. ”Det arbejder vi 
stadig på. Vi vil gerne holde kunden 
bedre orienteret undervejs i 
skadebehandlingen, så kunden ikke 
mister overblikket”. Ifølge Lone er 
kundefokusgrupper kommet for at blive i 
Topdanmark. Et konkret bevis på dette 

er, at man på et internt lederseminar i 
næste uge for første gang har inviteret 
kunder ind ligesom på SBCA, så andre 
ledere også prøver effekten af det. 

 

SBCA, en forskel, der gør en forskel 
Ifølge Lone gjorde turen til USA med et 
besøg i Disney også en forskel for hende. 
Hun oplevede her på nært hold Disneys 
servicekoncept og kundehåndtering. ”Det 
var bare gennemført og gennemtænkt, 
helt enkelt fascinerende og imponerende. 
Besøget med Disney viste mig i praksis, 
at jo bedre du er i dit lederskab i forhold 
til medarbejderudvikling, jo mere 
ejerskab og motivation får du og jo 
gladere bliver dine medarbejdere og jo 
gladere bliver dine kunder”.  

På spørgsmålet om hvordan Lone vil 
forklare, at hendes deltagelse på SBCA 
har været så vellykket, var hun meget 
entydig i besvarelsen: ”SBCA er spot on i 
min hverdag, det giver mening for mig 
og min virksomhed; alle værktøjerne, 
idéerne og den personlige udvikling. Jeg 
er helt klart solgt”. 

Lone slutter af med at sige, at det der er 
særligt ved SBCA er, at man får 
servicebegrebet leveret og præsenteret fra 
20 forskellige vinkler af både de faste 
undervisere, men også af 
gæsteunderviserne. ”Det er det samme 
emne, men forskellige præsentationer og 
cases - ikke mindst virksomhedsbesøgene 
i USA. Alt sammen handler om kunden 
og kundeservice på forskellige måder. 
Det inspirerer fra alle sider og kanter. 
Det er dét, der er helt unikt ved SBCA”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cathrine Skousen, afdelingschef 
BRF 
 

Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
Da Cathrine startede på SBCA havde man 
ikke foretaget kundetilfredshedsmålinger 
i flere år i erhvervsområdet i BRFkredit, 
fordi man var overbevist om, at de ville 
vise at kunderne var utilfredse. Der havde 
været – og var stadig – finanskrise, så 
erhvervsområdet havde lukket for kassen 
og ikke lånt særlig mange penge ud. Dette 
medførte en intern overbevisning om, at 
erhvervskunderne på denne baggrund 
måtte være utilfredse, hvorfor man ikke 
behøvede at spørge dem. I løbet af det 
forretningsmæssige udviklingsprojekt på 
SBCA og de mange interviews, der blev 
foretaget med interessenter i den 
forbindelse, kom det ligeledes frem, at 
medarbejderne i BRFkredit Erhverv var 
lidt utilfredse, fordi de mente, at 
BRFkredits produkter ikke var 
konkurrencedygtige. Efter 
kundeworkshoppen, viste det sig 
derimod, at kunderne faktisk slet ikke var 
så utilfredse, som man gik og troede, de 
var nærmere tilfredse. Cathrine fortæller, 
at denne indsigt var en stor aha-oplevelse 
for dem alle sammen og at det 
efterfølgende gjorde en stor forskel for 
medarbejdernes tilgang til kunderne. I 
workshoppen kom det desuden frem, at 
kunderne gerne ville have flere 
kundemøder, hvilket man efterfølgende 
har tilgodeset ved at sætte kundemøderne 
i system. Kundemøderne bliver nu afholdt 
systematisk i forhold til hvem, der skal 
holdes møder med og hvor ofte. Generelt 
fortæller Cathrine, at dét med at sætte sig 
i kundens sted er nogle af de vigtigste 
pointer hun har taget med sig fra SBCA. 
”Om morgenen når jeg kommer ind, 
tænker jeg meget over, hvad jeg kan gøre 
for at medarbejderne yder det bedste for 

kunden i dag. For det er kun hvis 
medarbejderne har det godt, at kunden 
får det godt. Den måde at tænke de to 
ting sammen på var ny for mig.” 

Effekten af projektet 
”Vi kan ikke sige om det er vores projekt 
der har gjort forskellen, men inden vi 
startede vores projekt, så var der mange 
erhvervskunder der forsvandt fra BRF, 
så projektet gik ud på at få flere loyale 
kunder. Vi havde mistet kunder i 3 år, 
hvilket også var forventet og en 
strategisk beslutning, men efter vores 
projekt, så vendte kurven og 
kundeporteføljen er nu på vej op igen – 
og denne ændring giver jo et resultat på 
bundlinjen. Så noget er der jo sket...”  
Cathrine fortæller endvidere, at der 
efterfølgende er fulgt meget op på deres 
projekt og at der generelt i BRF, er der 
kommet meget fokus på servicekultur i 
den interne ledergruppe, hvilket også har 
haft en betydning for resultatet.  

 

Den personlige udvikling 
Cathrine fortæller, at hun deltog på SBCA 
fordi kombinationen af det 
ledelsesmæssige og det 
forretningsmæssige aspekt tiltalte hende 
meget. Det var det forretningsmæssige 
aspekt, der fyldte mest for hende, men 
der har trods alt, alligevel sneget sig noget 
personlig udvikling ind. Hun har bl.a. fået 
afprøvet nogle ting omkring sin 
personlige lederstil og er trådt mere i 
karakter. Det er endvidere heller ikke lige 
så vigtigt som før at træffe de populære 
beslutninger og være populær. I forhold 
til forandringsledelse fortæller Cathrine 
også, at det er blevet tydeligere for hende, 
at dét, der for hende er en lille ting, 
muligvis er en stor ting for andre. ”Jeg 
prøver at bruge forandringsledelses-
værktøjerne fra SBCA hver gang der er 
noget nyt. Men det er noget jeg arbejder 
med stadigvæk, for nogle gange så 
tænker jeg: ”Jamen det her er jo bare en 



 
 

lille ting”, men så bliver der alligevel 
ramaskrig. Så jeg arbejder stadigvæk 
aktivt med de værktøjer vi fik og lærer 
stadig af det”. 

USA-turen 
Nogle af de ting Cathrine nævner, der 
stadig står stærkt i erindringen fra SBCA, 
er turen til USA, hvor Disneys 
servicekoncept blev oplevet på nærmeste 
hånd: ”I BRF har vi overtaget Disneys 
værdi med, at det kan godt være, at det 
ikke er mig, der har skabt problemet og 
det egentlig heller ikke er mig, der burde 
løse det, men nu er det havnet hos mig, 
og så sørger jeg for at det bliver løst til 
kundens fordel”.  

Også Jennifer Chatman fra Berkeley 
University, der fortalte om, hvordan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

man kunne ændre en virksomhedskultur, 
har efterladt et indtryk. Cathrine 
fortæller, at pointen i Jennifer Chatmans 
oplæg var, at kulturen i en virksomhed er 
for vigtig til, at man bare kan lade stå til. 
Denne pointe har man efterfølgende talt 
meget om i BRF, da man for nogle år 
forinden havde sammenlagt to områder. 

”Før jeg var af sted havde jeg den 
holdning, at ”Ja, det tager tid for to 
afdelinger at smelte sammen, men tiden 
arbejder for os og det må bare tage den 
tid det tager, man kan jo ikke skabe en 
kultur”. Men, det hun sagde med, at det 
var for vigtigt bare at lade stå til, og at 
man rent faktisk godt kan skabe kultur, 
det har gjort en forskel for mig”.  

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Jørgen Mieritz, regionsdirektør 
Falck  
 
 

 
 
 

”SBCA har fulgt mig dagligt gennem de 
sidste 10 år. Det er det eneste kursus jeg 
nogensinde har deltaget i, hvor jeg 
håbede, at jeg dumpede, bare så jeg 
kunne få lov til at gå om og opleve det 
hele én gang til. Det var virkelig godt”, 
udtaler Jørgen Mieritz med et glimt i øjet. 

 

Den personlige udvikling 
Jørgen starter med at fortælle, at han 
efter sin SBCA deltagelse fik at vide af alle 
sine ledere, at han havde ændret sin 
ledelsesstil fuldstændig efter SBCA – og 
det til det bedre, hvilket han også gav dem 
ret i. I dag, 10 år efter, fortæller han, at 
han qua SBCA er blevet bedre til at 
forhandle kontrakter med sine kunder, 
har forbedret sine ledelsesmæssige 
kompetencer og har forbedret sine 
personlige relationer, som følge af sin 
personlige udvikling samt, at han er 
blevet bedre til at kommunikere 
fremadrettet. Derudover er han blevet 
mere opmærksom på den enkelte 
medarbejder og på, at de skal være glade 
og tilfredse.  

Efter den første 360º måling i starten af 
SBCA, inddrog Jørgen alle sine ledere en 
hel dag for at få feedback på sin 360º 

måling, hvilket efterfølgende ledte til, at 
han justerede nogle ting ved sig selv og 
sin ledelsesstil. Derudover bidrog 360º 
analysen og hele dialogen bagved til at 
sætte nogle spændende samtaler i gang i 
ledergruppen. ”Alle mine ledere fik efter 
min deltagelse i SBCA også lavet en 360º 
måling og en MBTI test, efter jeg selv 
havde mærket hvor meget jeg fik ud af 
det. Efterfølgende har jeg også brugt 
reflekterende team i ledergruppen. Jeg 
har faktisk brugt det hele”. Jørgen 
fortæller endvidere, at hans ledere aktivt 
brugte sine nyerhvervede MBTI profiler 
på de efterfølgende områdemøder ved at 
klistre et klistermærke på trøjen med hver 
deres personlige MBTI-profil. Dette tiltag 
gav fornyet indsigt i, hvorfor nogle var 
som de var, på trods af at man havde 
kendt hinanden i mange år og en bedre 
erkendelse og forståelse af hinandens 
synspunkter i ledergruppen til fælles gavn 
for enheden og resultaterne. 

 

USA-turen 
Turen til USA satte også nogle tanker i 
gang hos Jørgen, hvor specielt et besøg på 
Stanford skilte sig ud. Jørgen fortæller, at 
deltagerne bl.a. blev præsenteret for en 
undersøgelse, der viste, at virksomheder, 
der havde glade og tilfredse medarbejdere 
og fokus på vækst, klarede sig markant 
bedre end sine eksisterende 
konkurrenter. ”Dette oplæg gjorde et 
særligt indtryk på mig. Men også nogle 
virksomhedsbesøg i San Fransisco 
efterlod et indtryk. Her blev der gået i 
dybden med branding med cases fra bl.a. 
Cola og Mercedes samt et oplæg af Henrik 
Slipsager, chef for ABM Industries i USA, 
(tidligere chef for ISS). Sidstnævnte holdt 
oplæg om, hvordan man håndterer og 
brander en virksomhed med mange 
forskellige produkter, hvilket for Jørgen 
var interessant og spændende i forhold til 
Falck, der også har flere forskellige 
produkter i deres portefølje.  



 
 

 

Den teoretiske undervisning 
Jørgen fremhæver i særdeleshed 
kvaliteten af de undervisere, der var på 
under uddannelsen, som de bedste 
indenfor de forskellige brancher 
herunder, koncernchefer, 
personaledirektører, salgsdirektører mv. 
men også professorerne bliver nævnt. 
Jørgen fortæller at, særligt mange af Jan 
Molins pointer sidder fast her 10 år efter 
og at de ofte er samtaleemner når man 
møder andre der har været igennem 
SBCA. Sætninger som ”mere af det 
samme gør ingen forskel” og ”man er ikke 
modtagelig for anden fornuft end den 
man selv producerer” er uden tvivl blevet 
brugt af mange af deltagerne 
efterfølgende i deres ledelse. 

 

Efter SBCA 
Jørgen fortæller, at også hans AL-gruppe i 
den grad bidrog til hans personlige 
udvikling og at alle AL-grupperne i flere 
år efterfølgende, kørte videre i et netværk, 
hvor de så hinanden én gang pr år, og 
inviterede nogle spændende 
oplægsholdere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blandt andet havde de besøg af 
mangemillionæren Per Wimmer fra 
”Wimmer Financial” i London. Jørgen 
fortæller endvidere, at det har været en 
stor sidegevinst for ham automatisk at 
blive en del af et alsidigt netværk, som 
følge af, at SBCA deltagerne kommer fra 
så mange forskellige virksomheder. ”Man 
fik jo også udvidet sit netværk på tværs 
og det har betydet, at jeg efterfølgende 
har lavet nogle forretninger netop pga. 
det netværk jeg fik via SBCA”. 

Afslutningsvis fortæller Jørgen, at han 
efter sin deltagelse på SBCA, var så 
inspireret til at prøve noget nyt og gøre 
noget anderledes, at han tog sin 
ledergruppe med på virksomhedsbesøg 
hos bl.a. Thyra Frank på Lotte 
plejehjemmet for at lade sig inspirere. 
”Thyra praktiserer netop god ledelse og 
har glade og tilfredse beboere på 
baggrund af hendes positive 
menneskesyn og at hun ikke gør tingene 
mere kompliceret end højst nødvendigt”. 

 
 
 
 
  

 



 
 

Sean Bisgaard, regionsdirektør 
Falck  
 
Efter at havet været hhv. leder og chef i 
over 10 år, besluttede Sean i 2003, i 
samråd med sin daværende chef, at det 
var på tide at få nogle nye vinkler på det 
personlige lederskab samt at forberede sig 
på fremtiden, hvilket blev starten for hans 
deltagelse på SBCA.  
 
Den personlige udvikling 
Efter sin deltagelse på SBCA, fortæller 
Sean, at han som leder bl.a. er blevet 
mere eksplicit omkring, hvad der er til 
diskussion, og hvad der ikke er, når nye 
ting er under opsejling. Desuden er han 
blevet bedre til at inddrage sin 
ledergruppe og klarlægge forventningerne 
dem imellem. Dette kunne man også 
tydeligt se ud fra den afsluttende 360º 
måling på SBCA, eftersom der tidligere 
havde været nogle gabs på netop disse 
parametre. ”Før min deltagelse havde jeg 
også en tendens til at stille spørgsmål og 
så allerede have svarene - jeg er nok lidt 
af den gamle skole.  Efter min deltagelse 
var jeg mere åben og er kommet til 
møder med åbne spørgsmål på mine 
overheads, og de sidste sider var faktisk, 
og er stadig, helt blanke – altså nu 
billedligt talt”. Sean fortæller, at det 
selvfølgelig ikke var helt let i starten at 
ændre sin lederstil så radikalt, hvormed 
den personlige udvikling på ingen måde 
har været en ”Walk Over”, men han tog 
kampen op og kom i mål.  
Sean fortæller endvidere, at hans 
deltagelse ikke alene har været en læring 
for ham selv, men også for de andre i 
ledergruppen. I et internt gruppearbejde i 
forbindelse med SBCA udtalte én af 
lederne eksempelvis, at han havde lært 
mere om en af sine lederkollegaer de 
sidste 4 timer end sammenlagt de sidste 
to år. ”Så der kom nogle ting frem på det 
møde, som ikke bare gavnede mig, men 
som gavnede hele gruppen.  Så ud over 
at inddrage mig og mine udfordringer,  

så smittede det af og udviklede gruppen 
indbyrdes og deres samarbejde”.  
 
Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
I korte træk handlede projektet om, 
hvordan redderne kunne medvirke til 
mersalg på forskellige 
abonnementsydelser, når de nu alligevel 
havde kontakt med kunden ude på 
skadestedet. Sean fortæller, at projektet 
gav et klart dokumenteret afkast på 
bundlinjen, og at det efterfølgende blev 
brugt frem til ca. år 2007, hvor der blev 
lavet nogle organisatoriske ændringer og 
andre dele af organisationen overtog 
ansvarsområdet.  
 

 
 
På spørgsmålet om, hvilke ting der nu, 10 
år efter SBCA, stadig står klart i 
hukommelsen, nævner Sean, at han 
stadig husker underviseren Jan Molin og 
hans berømte floskler: ”Dem bruger jeg 
stadig selv. Bl.a. ”Mere af det samme 
giver mere af det samme” og ” Folk er 
kun modtagelige for den fornuft de selv 
producerer”. Det tænker jeg ofte på, når 
jeg skal fremlægge et eller andet 
budskab”. Sean fremhæver endvidere den 
overordnede pointe ”Exeeding 
expectations” fra studieturen til USA, der 
handler om at overgå de forventninger, 
som kunden har, så kunden kan få det 
lille ekstra ud over, hvad der står i en 
eventuel kontrakt. Yderligere fortæller 
Sean, at han i USA lærte vigtigheden af at 
finde ud af, hvad der skaber værdi i ens 



 
 

forretning: ”I Falck har vi jo en 
udfordring i forhold til, at vi har nogle 
redningsmænd, der er vant til at være 
ude på et skadested, men de skal vænne 
sig til, at driften også skal køre. De skal 
kunne begge dele. Det arbejder vi stadig 
med”.  
 
Den samlede effekt af SBCA 
Sean fortæller, at SBCA både personligt 
og forretningsmæssigt har gjort en forskel 
for ham, hans medarbejdere og ikke 
mindst flere andre deltagere på hans eget 
SBCA hold: ”SBCA understøttede min 
egen karriereudvikling, og vi er faktisk 
en del fra vores hold, der har haft positiv 
karriereudvikling efter vores deltagelse 
på SBCA. Forløbet giver dig mod til at  
Turde, og forbereder dig på fremtiden. 
SBCA gør bare en forskel”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sean fortæller desuden, at han selv har 
sendt flere af sine chefer af sted i løbet af 
årene og også har en deltager med næste 
år. Han begrunder bl.a. sin anbefaling  
med, at det også har den positive  
sideeffekt, at samarbejdet mellem ham 
selv og de deltagere han sender af sted, 
også udvikler sig, eftersom han engagerer 
sig i deres projekt og i de ting de i øvrigt 
lærer. På den måde, fortæller Sean, giver 
det noget til begge parter samtidig. 
Afslutningsvis fortæller Sean, at han har 
været meget tilfreds med forløbet med sin 
AL-gruppe, og at alle grupperne mødtes i 
mange år efter SBCA, hvor de på 2-3 
årlige møder selv arrangerede 
virksomhedsbesøg, inviterede forskellige 
oplægsholdere ind, tog til Bruxelles osv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 
 

Michael Rusborg, Regionschef 
Skadeservice, ISS 

 

Den personlige udvikling 
Michael starter entusiastisk med at 
fortælle, at dét der har givet ham stor 
værdi, og det vigtigste han har taget med 
sig fra SBCA, er udviklingen af sit 
personlige lederskab. Specielt processen 
omkring 360˚ målingen og 
personlighedstesten MBTI gjorde en stor 
forskel: ” Jeg lærte bare mig selv bedre at 
kende som leder på SBCA. Både i kraft af 
MBTI, der satte nogle ord på, men så 
sandelig også via 360˚ målingen. De to 
ting sammen gav mig bare så meget”. I 
en fokusgruppe styret af Michaels 
”Action-Learning gruppe” fra SBCA, bad 
Michaels medarbejdere og nogle fra hans 
ledergruppe ham blandt andet om at søge 
mindre konsensus: ”Det var et vink med 
en vognstang – det hjalp mig 
efterfølgende med at gennemføre en 
organisatorisk ændring, som jeg ville 
ønske jeg havde gjort før, men ikke havde 
gjort, netop fordi jeg søgte konsensus”. 
Samtidig bad gruppen også om plads til, 
at de også kunne få lov til at tage imod 
både ris og ros fra kunderne og 
medarbejderne, og at han på den måde 
ikke altid behøvede at være spydspids.  

”360˚ målingen og hele AL-dagen med 
fokusgruppe giver en kæmpe værdi. Man 
stopper op i en hektisk hverdag og måler 
på sig selv som leder. Du giver plads og 
mulighed til, at dine medarbejdere kan 
give dig feedback… Min ledergruppe er 
faktisk også blevet mere homogen efter 
at jeg var på SBCA”. 

En vigtig pointe, der også gavnede 
Michaels personlige lederskab og 
udfordrede hans mindset, var 
underviseren Jan Molins pointe omkring, 
at folk ikke altid hører det man siger: 
”Når jeg ser bagud i tiden, kan jeg nu se, 
hvorfor nogle ting ikke blev en succes, 

men omvendt forstår jeg også nu, 
hvorfor andre ting netop er blevet en 
succes. Den indsigt og de værktøjer 
bruger jeg i dag i langt højere grad end 
før pga. SBCA”. Michael fortæller også, at 
hans kundemøder i dag er blevet bedre i 
kraft af, at han nu i højere grad lytter 
mere til, hvad kunderne siger og ikke går i 
”forklarings-mode”. I stedet bevæger han 
sig fremad sammen med kunden og har 
ændret sit perspektiv fra et indefra-og-ud, 
til et udefra-og-ind perspektiv. ”I starten 
forstod jeg slet ikke det begreb ”outside-
in”, det skulle jeg lige høre et par gange. 
Men da det først gik op for mig, hvad det 
var, så gav det bare virkelig meget 
mening”. 

 

Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt  
Michaels projekt omhandlede 
rekruttering og introduktion af nye 
medarbejdere til Skadeservice, hvilket var 
et strategipunkt for år 2012 for 
Skadeservice chefgruppen i Danmark. I 
Skadeservice havde man ikke set på 
rekrutteringsprocessen siden år 2004, 
hvor der ellers var blevet lavet en flot 
introduktionsmappe. Men mappen var 
efterhånden gået i glemmebogen og var 
således ikke opdateret med procedurer og 
standarter, der levede op til de 
nuværende forhold, hvorfor ingen havde 
noget overblik over 
rekrutteringsprocessen. ”Jeg var på 
glatis til at starte med. Det var et stort 
projekt, men jeg fik lov til at ansatte 
vores HR studentermedhjælper på 
projektet.  Vi lavede både 
spørgeskemaundersøgelser på 200 
medarbejdere og fik ca. 150 besvarelser 
retur samt  lavede  24 interviews på 
tværs af Danmark og 
ansættelsesniveauer”. Michael fortæller, 
at også kundeworkshoppen på CBS var 
gavnlig for projektet, hvor den daværende 
største kunde for Skadeservice, i en åben 



 
 

og ærlig dialog, bød ind med sit syn på 
sagen, hvilket både bekræftede og 
udfordrede Michael i nogle af de nye tiltag 
i projektet. For at sikre sig, at der ikke 
bare blev lavet endnu en mappe, der 
kunne lide en stille død på hylden, er de 
nye rekrutteringsprocedurer udfærdiget 
som et handout samtidig med, at der er 
lavet en app man let kan opdatere, hvis 
nogle standarter skulle ændre sig. 
Michael fortæller, at de netop er gået live i 
hele landet med projektet d. 1. feb. samt, 
at der er planlagt en evaluering af de nye 
standarter så snart 10 ansættelser er kørt 
igennem det nyudviklede system. Michael 
fortæller endvidere, at projektet aldrig var 
blevet til noget uden SBCA, eftersom han 
så ikke havde haft værktøjerne. ”Nu 
havde jeg en legitim grund til at pille ved 
systemerne og fik så værktøjerne og 
sparringen til at styre processerne fra 
SBCA”.  

Det er for tidligt at sige endnu, om 
projektet har haft den ønskede effekt, 
men Michael fortæller, at man i hvert fald 
nu sparer penge som følge af, at der er 
lavet nogle nye standarter for hvornår 
nyansatte skal tilbydes kurser. Endvidere 
er man faktisk begyndt at se, at nogle af 
konkurrenterne søger ind i Skadeservice 
ISS. – Michael påpeger dog, at dette også 
kan hænge sammen med den øvrige 
forretnings turnaround.  

For at sikre sig, at medarbejderne føler sig 
inddraget i projektet, har Michael og hans 
HR-medarbejder været ude og give en 
tilbagemelding til respondenterne: ”Vi 
har taget medarbejderne med på rejsen. 
Vi har været ude og kontrollere 
resultatet, og medarbejderne er så glade 
for at få en tilbagemelding og status på 
projektet. De siger, at de faktisk ikke 
havde forventet, at vi ville give en 
tilbagemelding, men det har jeg lært af 
SBCA, hele tiden at have inddragelsen 
med”. 

Michael fortæller endvidere, at en af 
årsagerne til at projektet er gået så godt 
og stadig ruller derudaf er, at der har 
været opbakning omkring det i 
chefgruppen, samtidig med at hans 
projekt var håndgribeligt, konkret og 
tydeligt kunne skabe en forskel, hvis det 
lykkedes. Desuden fik Michael sparring 
på projektet på sine månedlige 
businessreviews med sin chef, hvilket 
Michael fortæller, var rigtigt godt. 

USA-turen 
Studieturen til USA var også yderst 
inspirerende for Michael, hvor han 
fremhæver oplæg med blandt andre 
Henrik Slipsager og Niels Christian 
Nielsen. Derudover gav et besøg hos 
Disney et indblik i “Land of 
opportunities” og et indblik i, at dét vi 
som danskere kan tendere til at kalde 
overfladisk, i virkeligheden bare er at 
være servicemindet – specielt i Disneys 
mindset. ”Der lærte jeg, hvor lidt der skal 
til for, at du som kunde føler dig godt 
behandlet og tryg”. Michael fortæller 
også, at virksomhedspræsentationen hos 
Disney var sublim i og med, at de to 
oplægsholdere formåede at inddrage 
tilhørerne på en yderst anderkendende 
måde, hvilket han lærte meget af: ”Dér 
lærte jeg vigtigheden af tydeligt at 
anerkende, det der bliver sagt. Vi fik jo 
præmier i form af disneyfigurer for at 
stille gode og relevante spørgsmål”. 

Alt i alt fortæller Michael, at hans 
oplevelser på SBCA var et fabelagtigt år, 
der næsten gik for stærkt. ”SBCA er en 
fantastisk uddannelse jeg aldrig ville 
have været for uden. Jeg er så 
misundelig over, at det nye hold skal til 
USA i morgen. Fed tur. Jeg vil så gerne 
opleve det igen”.  

 

 

 



 
 

Tyge Krarup, kundeleverancechef 
KMD 

 
Når Tyge ser 5 år tilbage i tiden til sin 
deltagelse på SBCA, er der stadig 
væsentlige elementer, der hænger fast. 
2012 har været et år fuldt af ændringer i 
KMD, med helt nye måder at organisere 
sig på, omrokeringer og nye kollegaer, og 
forandringerne fortsætter for fuldt kraft 
her i 2013. Tyge fortæller, at det vigtigste 
han har fået med fra sin deltagelse i SBCA 
er modulet om forandringsledelse. Via 
Kotters teori om, hvilke faser man skal 
igennem i forandringsprocesser, fik han 
en teori, der er let anvendelig, som en 
slags tjekliste, hvorfor han let kan bruge 
teorien i hverdagen i KMD. Ud over 
Kotters klassiske forandringsteori nævner 
Tyge også, at indlæggene om 
forandringsledelse fra hhv. Claus 
Valentiner, Jan Molin og Flemming 
Poulfelt også hænger også ved. ”Vi har i 
min afdeling i KMD hæftet alt det 
praktiske i vores nuværende hverdag op 
på teorierne fra SBCA og evalueret de 
faser vi har været igennem. Via vores 
deltagelse i SBCA har vi fået en slags 
leksikon over relationen mellem teori og 
praksis, som vi kan blive ved med at 
vende tilbage til og slå op i. Hele øvelsen i 
at anvende teori på praksis har vi lært 
på SBCA” 
Tyge mener, at det generelt giver en god 
referenceramme at henvise til afprøvede 
teorier med gode resultater, da det gør det 
nemmere for de involverede 
medarbejdere at lave et ”buy in”. Via 
teorien får de et kendskab til baggrunden 
for, hvorfor man implementerer idéen på 
en bestemt måde og får ligeledes et bevis 
for, at det ikke bare er en fix idé nogle i 
KMD har fået, der er faktisk 
forskningsmæssigt hold i den. ”Noget af 
det vigtigste jeg har taget med er, at det 
ikke bare skal være en festtale, når vi 
starter noget nyt op, det skal være en  
 

involveringsstrategi - chancen for succes 
er større, når alle er med”. 
 

 
 
Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
Tyge fortæller, at han og kollegaen Jens 
Bo havde strategiimplementering, som 
deres forretningsmæssige 
udviklingsprojekt. Fokus for projektet var 
at udvikle en model for, hvordan 
strategiimplementering skulle fungere i 
KMD og resultatet af projektet anvendes 
stadigvæk i vid udstrækning i dag. ”Der er 
nu en helt klar plan for initiativer, 
teamsammensætning, involvering af 
medarbejdere osv. når vi skal starte et 
nyt initiativ op som led i en større 
forandringsproces. Tyge fortæller 
endvidere, at når direktørerne har ”holdt 
en tale på ølkassen”, så har de via 
projektet på SBCA skabt en meget 
involverende proces, hvor der også er 
plads til, at man byder ind med feedback 
nedefra i hierarkiet. Desuden er man nu 
meget opmærksom på, hvilke værdier 
man bærer med igennem processen. ”Vi 
har nu skabt basis for at få god 
involvering og feedback fra alle sider. 
Det er super godt” 
Udviklingen af selve projektet har 
involveret mange i KMD undervejs, lige 
fra direktører og chefkollegaer til ledere 
og medarbejdere, og der blev prøvet flere 
ting af både under og efter SBCA med de 
værktøjer og metoder, der blev 
præsenteret på forløbet.  



 
 

”Vi har også givet redskaberne videre til 
andre af vores kollegaer, så de fører 
nogle af modellerne og vores projekt 
videre”. Tyge mener, at én af årsagerne 
til, at deres projekt blev så vellykket, var 
dels, at de selv havde en stor passion for 
projektet, men også, at deres direktør 
kunne se lyset i deres initiativ og derfor 
var meget comittet. 
 
Effekten af deltagelse på SBCA 
Efter sin deltagelse i SBCA har Tyge 
endvidere opnået rigtigt gode 
medarbejderbesvarelser. ”Der er sket en 
markant fremgang i min årlige 360˚ 
måling. Det er specielt på punkter, der 
handler om delegering og medarbejder 
involvering, hvilket helt klart også er 
afledt af vores forretningsmæssige 
udviklingsprojekt”. 
Tyge fortæller, at deltagelsen på SBCA 
også har betydet, at KMD med sikkerhed 
er blevet mere effektive, når nye tiltag 
implementeres. I dag bruger de ikke lige  
så meget energi på at huske involvering af 
alle niveauer, det ligger helt naturligt i 
processen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modellen, der var et resultat af SBCA kan 
hurtigt rulles ud og bruges af alle. Faktisk 
er der opstået nogle ambassadører, der 
fører modellen videre, og alle fortæller 
den samme historie nu. Tyge mener, at 
forskellen kan mærkes, og at modellen får 
rigtigt god feedback, også fra alle de 
nyansatte.  
Overordnet set mener Tyge, at det har 
været en stor gevinst for projektet, at de 
var to fra samme afdeling, der deltog 
samtidig. På den måde kunne de sammen 
fokusere på et større forretningsmæssigt 
projekt. ”Det gode er, at vi sammen har 
kunnet sparre omkring det 
forretningsmæssige udviklingsprojekt, 
men at vi har været i hver vores Action 
Learning gruppe, hvor jeg personligt har 
haft stor gavn af et rum til personlig 
udvikling”. Tyge fortæller endvidere, at 
hans gruppe stadig gør brug af hinanden 
til kvalificeret sparring på 
ledelsesmæssige udfordringer, og senest 
har set hinanden i januar 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
Gitte Grabow Aktuariatsleder, 
Forca  

Det er nu lige under et år siden, at Gitte 
færdiggjorde sin SBCA og dét, der står 
stærkest for hende i dag, er hele modulet 
omkring forandringsledelse. ”Dét modul 
var en rigtig øjenåbner. Det gav, og 
giver mig stadig, kæmpe værdi. Mit 
eneste ”problem” nu er, at de andre jeg 
omgiver mig med i min hverdag, ikke 
har samme indsigt som mig, fordi de ikke 
har været af sted på SBCA”. I forhold til 
de meget store forandringer Forca har 
gennemgået i det sidste halve år med ny 
adm.direktør, har SBCA, ifølge Gitte, 
desuden også vist sig at være endnu mere 
brugbart end først antaget. 

Ud over modulet om forandringsledelse 
fremhæver Gitte turen til USA, som en 
yderst spændende og lærerig tur. ”Vi var 
bl.a. ude og tale med forskellige 
virksomheder omkring deres 
servicekoncepter i praksis. Vi lærte om 
kundedreven innovation, besøgte 
Standford University og hørte her om 
aktuel forskning indenfor området. 
Overordnet gav turen bare eksempler på, 
hvordan den teori vi havde gennemgået 
blev brugt i praksis”. 

Endvidere fortæller Gitte, at 
kundeworkshoppen på SBCA, der 
handlede om hvad kunderne så af 
udfordringer hos Forca, virkelig gav gode 
findings for organisationen. De havde 
inviteret tre kunder med ind på CBS, hvor 
der indledningsvis var et spændende 
fælles oplæg om co-creation fra Lars 
Lundby. ”Derudover tog vi nogle ting op, 
som kunderne heller ikke synes 
fungerede optimalt i Forca. Det handlede 
meget om idéprocessen. Det arbejder vi 
så videre med i dag. Ikke kun som følge 
af vores projekt, men det har måske 
været lidt medvirkende til det”.  

 

 

Gitte fortæller også, at det i hendes 
gruppe faktisk kom lidt bag på dem, at 
kunderne så gerne ville stille op til sådan 
en workshopdag. De blev dog glædeligt 
overraskede over, at kunderne meldte 
tilbage, at de også synes at de havde fået 
noget ud af det. ”Både de og vi synes, at 
det var super spændende, så på den 
måde fik vi alle sammen noget ud af det. 
Det var virkelig en succes. 

Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
Fokus for Gitte og makkeren Lottes 
forretningsmæssige udviklingsprojekt 
var, en undersøgelse af hvad der skulle til 
for at Forca blev klar til at sælge 
produktpakker til nye kunder. På det 
pågældende tidspunkt manglede der 
fælles retning omkring dette for både 
ledergruppen og Forca generelt: ”De ting 
vi afdækkede i projektet er nogle af de 
ting, der er ved at ske i dag i Forca, så på 
den måde kan man sige, at vi var på 
forkant med analysen af situationen… 
Jeg er ikke i tvivl om at det projekt vi 
lavede har skabt værdi for Forca”. 

Gitte fortæller, at en af årsagerne til, at 
deres projekt blev så godt dels var, at 
Lotte og hende havde et yderst 
velfungerende fagligt samarbejde, dels 
var modulet om forandringsledelse yderst 
relevant som analyseværktøj til den 
aktuelle situation i Forca og dels mener 
Gitte, at de havde fat i en hel central og 
relevant udfordring i deres projekt og ikke 
mindst havde de en rigtig god opbakning 
fra ledelsen. 

Effekten af deltagelse på SBCA 
I dag fortæller Gitte, at hun ofte bruger 
det hun lærte fra SBCA i sit daglige 
ledelsesarbejde omkring 
forandringsledelse og i arbejdet med at 
blive en mere kundeorienteret leder og 
virksomhed. ”I vores nuværende 
situation er begge dele meget relevant 



 
 

for Forca. Jeg hiver også ofte Kotter frem 
fra skuffen. I forhold til mine 
medarbejdere, tænker jeg nu lidt på dem 
som mine kunder og laver meget 
”kundeinvolvering””. 

Den personlige udvikling 
I forhold til sit personlige lederskab var 
det for Gitte især coachingsektionerne og 
sparringen i hendes Action Learning- 
gruppe, der satte en personlig udvikling i 
gang. Hun fremhæver specielt, at de dage, 
hvor gruppen, som en del af programmet, 
besøgte hinandens virksomheder og 
interviewede hinandens medarbejdere, 
lederkollegaer og chefer, gav fornyet 
læring og indsigt. Helt konkret føler Gitte, 
at hun efter SBCA har formået at slippe 
managementdelen af sin lederrolle og i 
højere grad har tillagt sig egenskaber 
indenfor leadership. Dette afspejler sig 
også i Gittes årlige 360º, der ifølge hende 
selv har ændret sig i kraft af SBCA 
forløbet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Jeg havde sat mig et mål om at rykke 
mig på to specifikke punkter. Det ene er 
så det samme, men på det andet punkt, 
uddelegering, er der sket en væsentlig 
forandring”.  

Gitte fortæller, at det trods fremskridt på 
uddelegeringsfronten, alligevel har været 
svært at finde den rigtige balance i 
udviklingsprocessen. Det store fokus på 
en højere grad af involvering og 
uddelegering har medført, at nogle af 
hendes medarbejdere i stigende grad har 
følt sig pressede og stressede af deres nye 
arbejdsopgaver, hvilket har betydet, at 
Gitte har været nødt til at skære lidt ned 
på uddelegeringen igen: ”Jeg skal jo lige 
finde den gyldne middelvej og det er vel 
egentlig OK at prøve nogle ting af når man 
øver sig… Men jeg har rykket mig meget 
rent ledelsesmæssigt. Jeg har været på 
flere lederkurser i min tid som leder, men 
det her har virkelig givet mig noget. Jeg 
er bare blevet en bedre leder”. 

  



 
 

René Logie Damkjer, CEO, 
AgroTech 

René indleder med at fortælle, at han har 
en naturvidenskabelig baggrund samt en 
HD-O, men at han endte på SBCA, 
eftersom han følte behov for noget 
opdateret teori med en praksis tilgang. 
Han fortæller, at det dels var service-
vinklen på SBCA kombineret med den 
personlige udvikling, der indledningsvis 
tiltalte ham. René fortæller, at det gav 
rigtig god mening at diskutere teorierne 
nu med 10 års erhvervserfaring sammen 
med andre erfarne folk på højt niveau, 
sammenlignet med dengang han læste 
HD-O, eftersom han ser nogle helt andre 
ting i teorierne nu end dengang. 
Derudover fortæller René at:”… dét, at 
både ens person og ens 
forretningsmæssige udviklingsområde 
bliver belyst fra andre sektorer end ens 
egen, det gav mig virkelig værdi – og så 
ud og prøve det af i virkeligheden 
bagefter, dét giver noget”. 

Den personlige udvikling 
Det vigtigste udbytte for René på SBCA, 
var den personlige udvikling. Han lærte 
blandt andet, hvordan han virkede på 
andre og fik afdækket egne styrker og 
udviklingsområder. ”For mig havde den 
personlige udvikling størst værdi, 
eftersom jeg ikke så ofte får ærlig 
feedback uden bagtanke pga. min stilling 
som direktør”. Derudover fortæller René, 
at også 360˚ målingen gav meget værdi: 
”Jeg blev bevidst om, hvor stort mit 
råderum egentlig var samtidig med, at 
jeg nogle gange skulle passe på ikke at 
virke for dominerende på nogle 
parametre”. 

Det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt 
Renés projekt var en del af at arbejde med 
implementeringen af organisationens 
strategi for år 2010 og handlede om at 
tilrettelægge en proces for at ændre 
organisationens kultur og gøre den mere  

 

forretningsorienteret. Specielt besøget på 
Berkeley universitet bidrog til Renés 
projekt, hvor Professor Jennifer 
Chatmans pointer var yderst relevante: 
”Hun ramte mig præcis, hvor jeg havde 
brug for det. Oplægget handlede meget 
om, hvad kultur betyder, og hvordan 
kultur og forretningsforståelse er 
indbyrdes afhængig af hinanden samt 
input til hvordan det kan håndteres, så 
dér var der nogle brikker der faldt på 
plads. De pointer hun kom med, kunne 
jeg klippe ud og bruge aktivt i 
virksomheden efterfølgende”. 

For René var det forretningsmæssige 
udviklingsprojekt en meget iterativ proces 
og han var bevidst omkring, at hans 
medarbejdere ikke skulle få følelsen af, at 
der nu skulle ske en masse ændringer 
bare fordi han havde været på kursus. 
Selvom det var svært at måle forskellen 
før og efter projektet, fortæller René, at 
den læring han har fået med fra SBCA har 
været meget applicerbar og at det har 
været en god proces- ikke bare for 
projektets skyld. ”Mit projekt har klart 
gjort den forskel, at det har givet input 
og gjort processen mere sikker”. 

Afslutningsvis påpeger René, at han også 
har værdsat, at de mange forskellige 
undervisere har været så inspirerende og 
af så høj faglig kvalitet og fremhæver 
specielt Jan Molin, Mogens Bjerre og 
SBCA´s Programdirektør Stine Staffeldt. 
De nævnte personer fremhæves – ud over 
for deres undervisning – tillige for deres 
engagement og personlighed uden for 
lektionerne, eksemplificeret gennem 
løbende samtaler i forløbet. 

  



 
 

Ole Boje, Executive Vice President 
KMD 

 
Ole Boje har haft en håndfuld af sine 
chefer af sted på SBCA og fortæller, at 
deltagerne efter SBCA vender tilbage med 
en langt bedre strategisk indsigt i 
forretningen, samt at de lærer at se mere i 
helheder, der også går ud over deres eget 
område. ”De ser meget mere i helheder 
og i forretning end de gjorde tidligere. 
De ser bredere end dem, der ikke har 
været med på SBCA”.  

Ole fortæller også, at dét, at så mange har 
været af sted på det samme forløb, giver 
en helt anden måde at tale sammen og 
kommunikere ”ledelse” på. ”Det er bare 
et helt anderledes ledelsesforum, når vi 
taler sammen nu. Vi har fået et andet 
fælles sprog, som vi ikke havde før”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En udløber af deltagelsen på SBCA er, at 
afdelingen nu er kundeorganiseret i 
stedet for at være fagligt organiseret. Ole 
fortæller, at dette skift i måden at 
organisere sig på blandt andet udspringer 
af den indsigt og den teori, som 
deltagerne har fået på SBCA. ”Der ud 
over har de jo også fået indsigt i en 
masse forandringsledelse, som jo er 
meget relevant for os i netop denne 
situation”.  

Et af de nye tiltag, som SBCA er begyndt 
med, er en kundeworkshop, hvor fokus er 
på kundeinddragelse. Ole deltog selv 
sammen med sine deltagere fra SBCA, i 
den sidste workshop på SBCA for nogle 
interne kunder og synes, at det var meget 
givende. Han fortæller, at sådan en 
workhop gør samarbejdet med kunderne 
endnu tættere og at man på den måde 
finder ud af, hvordan man kan hjælpe 
dem bedre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


