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Hver for sig og sammen
- corporate branding i netværksorganisationen
Indledning
De fleste virksomheder i dag ønsker sig et stærkt brand. Kunder og andre centrale
interessenter tager i stigende grad stilling til den bagvedliggende virksomhed, lige så meget
som til selve produktet de køber og derfor er det naturligt at virksomheden arbejder for, at
interessenterne nærer positive følelser i relation til virksomheden. For at håndtere disse
relationer arbejder flere og flere virksomheder med corporate branding, der tidligere primært
var et marketingredskab, men nu også finder anvendelse på et bredere spektrum i
virksomheden, fx. som holistisk kommunikation og som et ledelsesredskab.
Samtidig har fremkomsten af netværkssamfundet gjort, at virksomheder organiserer sig på
nye måder og som et resultat heraf, begynder vi at se horisontale, fladt strukturerede
netværksorganisationer, der består af mange autonome enheder i tæt samarbejde på kryds og
tværs. På baggrund af denne organisationsforms samling af mange individuelle dagsordener,
er det derfor en udfordring for netværksorganisationen at skabe samling omkring mål og
handling i netværket og ligeledes en stor opgave for netværkets stiftere at formidle de
oprindelige ideer, der lagde grunden for den indledende succes, på en måde der gør, at
ideerne lever selvstændigt videre via reproduktion i de autonome enheder.
Hvordan virksomheder af i dag fremstår for interessenter er altså af stor vigtighed og i
netværksorganisationen er det måske særligt vigtigt, fordi organisationens grænser er
flydende og billedet af organisationen nemt bliver uklart. Det er samarbejdet og de fælles
mål, der binder enhederne til fællesskabet og dermed danner netværket, og relationerne og
kommunikationen i organisationen er derfor helt centrale for virksomhedens overlevelse. Det
forekommer mig derfor som en spændende opgave at se på, hvordan corporate branding kan
finde anvendelse i en netværksorganisation; hvordan den kan arbejde med corporate branding
for at formidle sig til sine interessenter, men samtidig også at undersøge, hvad der kommer
ud af at bruge corporate branding som diagnoseværktøj, for at identificere problemer i en
netværksorganisation. Jeg vil i denne opgave se på, hvordan corporate branding-tilgangen
kan bruges til at facilitere en ung virksomheds diffuse ønsker.
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Centralt for min undersøgelse står i denne opgave en case-virksomhed, den unge virksomhed
ManuVision, der blandt andet driver en 2-årig privat deltidsuddannelse i dybdegående
massage og ledmanipulation ud fra et holistisk menneskesyn. Forhåbningerne for
ManuVision er at få knyttet de færdiguddannede elevers enmandsvirksomheder til netværket
i form af en formel aftale, bl.a. om brug af virksomhedens logo; formålet med dette er at
drage nytte af det gensidige samarbejde, markedsfordelene ved fælles identitet og de
innovative og kreative ressourcer ifht. videreudvikling. Da første hold elever (Hold 1) i 2007
var færdiguddannede, inviterede ManuVision de nybagte behandlere til at samarbejde, idet
mange af dem udtrykte ønske om at kunne markedsføre sig under ManuVisions logo - men
man kunne ikke blive enige om en aftale og processen kuldsejlede. De nybagte behandlere
var usikre på ideen og det var tydeligt, at faktorer som ejere og elever ikke selv kunne
afdække spillede ind på elevernes usikkerhed overfor tilbuddet. ManuVisionejerne valgte at
skrinlægge processen for Hold 1’s vedkommende, med henblik på at udarbejde en nøjere
gennemtænkt aftale. Det er nu meningen, at en logoaftale skal tilbydes til dette års (2008)
færdiguddannede elever – Hold 2 - og ManuVision står overfor at skulle levere dette tilbud til
eleverne. Samtidig udvider det Frederiksberg-baserede firma med en filial i Århus og
yderligere er virksomheden efterhånden af sådan en størrelse, at ManuVisionejerne er enige
om, at virksomheden trænger til bedre kommunikation – men de ved ikke hvordan.
Problemformulering og opgavens formål
Jeg har her gjort det til min overordnede opgave at se på, hvordan ManuVision kan gøre brug
af corporate branding, nærmere bestemt Mary Jo Hatch & Majken Schultz’
Vision/Culture/Image-alignment-metode, til bevidst at påbegynde opbygningen af et stærkt
corporate brand i forhold til eleverne, for at facilitere realiseringen af det planlagte,
samarbejdende netværk.
Denne problemstilling besvares ved opgavens tungestvejende og primære formål der er at
bruge Hatch & Schultz’ VCI-model til corporate branding som diagnoseværktøj for, ved
afdækning af virksomhedens værdier, visioner, image og kultur, at kunne identificere hvor
der er indsatsområder i forhold til virksomhedens brand – og derved pege på den
bagvedliggende ”sygdom” i virksomheden, som elevernes usikkerhed er et symptom på.
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Sekundært, og omfangsmæssigt langt mere beskedent, er et andet formål, at jeg i sidste del af
opgaven i skitseform vil give et bud på, hvordan virksomheden fremadrettet, med fokus på
elevernes perspektiv og i forhold til organisationens særlige karakteristika, kan kommunikere
og operationalisere sine corporate values på en effektiv og engagerende facon, blandt andet
ved hjælp af web 2.0-værktøjer.
Jeg vil afgrænse opgaven ved helt primært at beskæftige mig med ejer/eleverproblematikken; corporate branding i markedsføringsøjemed i forhold til flere
interessentgrupper berøres kun i periferien af opgaven. Min tilgang er altså helt
”organisations-centrisk” og berører heller ikke brand-genren ”employer branding”, idet
enhederne i netværket er selvstændige og ikke ansatte.
Valg af teori
Det er en vigtig pointe, at teori og metode for corporate branding i denne opgave langt hen ad
vejen smelter sammen, fordi jeg som nævnt har valgt at anvende Hatch & Schultz’ model for
”VCI-alignment”, der bygger på teorien om nødvendigheden for at bringe vision (V), kultur
(C) og image (I) på linie i en virksomhed.
Jeg vil begrunde valget af min centrale teori ud fra opgavens formål. Ærindet her er primært
at afdække tilstande i en organisation – ikke at ”designe” noget markedsføring. Hatch &
Schultz er velfunderet i organisationsteorier og deres arbejde med corporate branding
fokuserer i høj grad på at finde ud af, om de budskaber man sender ud nu også harmonerer
med den organisatoriske virkelighed. Hvad der yderligere tiltaler mig er, at deres seneste
forskning bygger på en mængde empiri udarbejdet i et årelangt brandforsknings-samarbejde
med internationale virksomheder (Hatch & Schultz, 2008, xiii).
Min centrale teori fra Hatch & Schultz er så ny, at den stammer fra en bog udgivet i april
2008, men jeg har været i gang med opgaven siden februar. Det hænger sammen på den
måde, at jeg oprindeligt havde jeg tænkt mig at bruge Schultz’ metode ”Corporate branding
as organizational change” (Schultz et al, 2005) fordi denne metode har en forjættende 5trinsplan, der understreger vigtigheden af organisatorisk forandring i brandingprocessen. Jeg
var imidlertid utilfreds med denne metodes manglende vurdering af brandet og havde tænkt
mig at supplere med yderligere troværdigheds-teorier. I mellemtiden udgav Hatch & Schultz
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imidlertid deres nye bog, ”Taking branding initiative”, der er en syntese af meget af deres
tidligere arbejde omkring corporate branding, tilføjet nyt materiale baseret på ny forskning.
Her argumenterer de for, at brandarbejde overordnet bør være en ”alignment”, en afstemning1
af dynamikken mellem vision, kultur og image, fordi disse faktorer løbende påvirker den
fjerde og centrale brik i puslespillet, virksomhedens identitet. Dette var netop den tankegang
og afprøvningsmetode jeg savnede, og dermed mener jeg nu at have fundet det rigtige
redskab til denne opgaves formål i Hatch & Schultz’ VCI-teori.
For at indplacere min case-virksomheds organisationsform tager jeg udgangspunkt i
sociologen Manuel Castells’ berømte og bredt respekterede teori om netværkssamfundet, hvis
pointer løber gennem hele opgaven; jeg inddrager kort Adam Arvidssons tanker om brands
for at give en generel indføring i fænomenets værdimæssige og ledende/lærende pointer, og
endvidere anvender jeg sociologen Anthony Giddens teori om modernitet og selvidentitet
hvor det er relevant. For at trække tråde til kulturelle og økonomiske aspekter, vil jeg også
gøre brug af Pine & Gilmore’s begreb ”oplevelsesøkonomi”, dog som fremført i dansk
perspektiv af Lund, Nielsen, Goldschmidt, Dahl og Martinsen og til at håndtere analysen af
min case-virksomheds kultur, bruger jeg rudimentært (ligesom Hatch & Schultz) Edgar
Scheins begrebsapparat om organisationskultur.
Metode
Jeg griber tingene sådan an, at vi i del I først må forstå hvad der driver folk til at danne en
netværksorganisation og hvad der er denne organisationsforms styrker og svagheder. På
baggrund af dette præsenteres og analyseres case-virksomheden, vha. det rå billede der
eksisterer af virksomheden inden corporate branding-metoden anvendes. For at føje
yderligere perspektiv til corporate branding-tilgangsvinklen som noget brugbart og aktuelt for
ManuVision, sætter jeg herefter virksomheden og dens aktiviteter ind en sen-moderne
kontekst og større økonomiske og kulturelle trends i vores samtid.

1

Jeg har her, efter konsultation hos chefredaktøren for Gyldendals engelsk/dansk-ordbog, Lotte Follin, oversat
det engelske ord ”alignment” med det danske ”afstemning” (i betydningen ”afbalancering”) og verbet ”at
afstemme”, idet der på dansk ikke er nogen direkte oversættelse for substantivet ”alignment”, men kun verbumkonstruktionen ”at bringe på linie”, hvilket ikke er fyldestgørende i denne sammenhæng.
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I del II præsenteres fænomenet brands kort og corporate branding yderligere. Herefter skal vi
stifte nærmere bekendtskab med opgavens hovedteori, Hatch & Schultz’s Vision-CultureImage alignment metode og dernæst skal vi se metoden anvendt som diagnoseværktøj. Dele
af metoden operationaliserer jeg som feltarbejde, en workshop for ejerne og en survey blandt
eleverne, hvilket bringer meget central empiri til opgaven. På baggrund af dette følger en
sammenholdende analyse, der fører frem til konkluderingen af spørgsmålet om
virksomhedens brandmæssige indsatsområder. Slutteligt vil jeg i del III kort komme med
skitserende løsningsforslag på de identificerede indsatsområder med virksomhedens særlige
karakteristika for øje, og endelig konkluderes der samlet på de pointer, der har været
undervejs i opgaven. Slutteligt betragtes det videre perspektiv kort, med henblik på de
anvendelser for corporate branding i ManuVision, som denne undersøgelse ikke rummer.
Som sagt starter vi med at tage et teoretisk kig på netværksorganisationen, for at kunne forstå
case-virksomhedens måde at organisere sig på og se hvad der er denne organisationsforms
særlige karakteristika, styrker og svagheder.
DEL I - Linierne trækkes op
Netværksorganisationen
Virksomheder har gennem tiderne organiseret sig på talrige måder. Industrisamfundets mest
udbredte model var det vertikalt udformede, ledopdelte hieraki, der forgrener sig fra en spids
top til en bred bund, fx. ved at en topchef har et lille antal direktører under sig, og disse igen
hver har flere afdelingsledere under sig og disse igen hver har flere mellemledere under sig og nederst i hierakiet er så de ”menige” medarbejdere uden titler og beføjelser. Princippet er
her, at jo højere op i hierakiet man kommer, jo mere ansvar, magt og belønning tilfalder én;
og yderligere er viden lig med magt, idet toplederen har adgang til information om
virksomheden, som er skjult for medarbejderne på gulvet. Det bureaukratiske hieraki er
udmærket til at skabe struktur og til at fungere effektivt under de stabile forhold, som i en
stor del af industrisamfundets tid. Vores verden har imidlertid ændret sig; den store
informationsteknologiske udvikling, den lettere adgang til viden, og globaliseringens stigende
konkurrence og krav om fleksibilitet på markedet har sat den hierakiske organisationsform
under pres og derfor har virksomhederne været nødt til at tilpasse sig organisatorisk.
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Blandt andet på grund af disse faktorer er netværksorganisationen vokset frem. Det betyder,
som navnet angiver, at en masse enheder er forbundet i et fladt net af forbindelser.
Sociologen Manuel Castells beskriver denne udvikling således: ”Hovedforandringen kan
karakteriseres som en overgang fra vertikale bureaukratier til det horisontale selskab.
(Castells, 2003 s. 1492) Det kan fx. være et såkaldt ”arbejdsfællesskab”, som Republikken på
Vesterbro i København, der beskriver sig selv således: ”Republikken er fremtidens
dynamiske arbejdsplads, hvor 70 freelancere og mindre virksomheder arbejder selvstændigt
og i samarbejde med andre inden for områderne design, arkitektur, konceptudvikling og
kommunikation.” (Kilde: Republikkens hjemmeside3).
I nutidens ”vidensamfund” eller som Castells kalder det, ”det informationelle samfund”, ser
vi en stor vækst i antallet af videnbaserede virksomheder, dvs. virksomheder, der lever af at
indsamle, udvikle og levere viden. Medarbejderen i denne type virksomhed er ofte
højtuddannet og specialiseret og pga. den intense konkurrencesituation, er innovation lige så
central i den videnbaserede virksomhed, som produktivitet er for industrivirksomheden. Det
betyder at virksomhedens ”kanaler” til omverdenen skal stå vidt åbne for kontinuerligt at få
tilført nye ressourcer i form af strømninger, tanker og ideer, og samtidig skal virksomheden
kunne håndtere omverdenens og egen konstante foranderlighed i organisationens struktur.
Her har netværksorganisationen med sin åbenhed og fleksibilitet gjort sig anvendelig.
Castells definerer netværksorganisationen som: ”Den specifikke virksomhedsform, hvis
system af midler konstitueres af sammenfald mellem segmenter af autonome systemer af
mål.” (Castells, 2003, s. 1584). Han forklarer, at netværkets enheder både er autonome og
afhængige af netværket, og at de godt kan indgå i flere samtidige samarbejder med flere mål.
På den måde kan et netværk ikke kontrolleres, for det består af autonome enheder, der kan
tage kontakt og udveksle på utallige måder og let omgå eventuelle barrierer. Derfor er det
nødvendigt, at ledelsen i denne type organisationsform må være anderledes end i
bureaukratiske virksomheder, da det fremtræder, at kontrol og kommandoer (som vi kender
det fra det bureaukratiske hieraki) her ikke har nogen hensigtsmæssig virkning, idet
2

Castells kursiver
http://www.republikken.net/index.php/Republikken
4
Castells kursiver
3
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enhederne i netværket, i tilfælde af uoverensstemmelser, blot vil omgå barrieren og finde en
anden ”vej” at gå i netværket. Lars Kolind, der via sin funktion som topchef har beskæftiget
sig intensivt med ledelse i den videnbaserede virksomhed Oticon siger: ”Videnmedarbejdere
leverer den optimale indsats, hvis de får kombinationen af frihed og retning, men ikke hvis de
kommanderes til at udføre et job de ikke er involveret i, på en bestemt måde, som de ikke har
valgt” (Kolind, 2005, s. 3).
Men hvordan får man autonome enheder til at trække i samme retning, når de tilsyneladende
både vil have ”frihed” og ”valg” i forhold til formålet? På grund af organisationsstrukturen,
foranderligheden og det heftige informationsflow, er kompleksiteten i den videnbaserede
netværksorganisation meget høj og når gammeldags kommando-ledelse ikke længere virker,
så er det altså andre faktorer der afgør, om virksomheden kan holde sin ”retning” og
overleve. I følge Castells afhænger et givet netværks præstationer af to fundamentale
egenskaber: ”[F]orbundethed, dvs. strukturel evne til at fremme støjfri kommunikation
mellem nettets komponenter, samt konsistens, dvs. graden af interessesammenfald mellem
netværkets og delkomponenternes mål”. (Castells, 2003, s. 158)
Netop disse to udfordringer, evnen til kommunikation og sammenfaldet mellem netværkets
og delkomponenternes mål, er netværksorganisationernes store udfordring, men til gengæld
er de meget stærke på fleksibilitet og frihed for det enkelte individ. Yderligere har vi i dette
afsnit set hvilke behov netværksorganisationen er et svar på og hvordan denne
organisationsform fordrer en særlig tilgang til ledelse og kommunikation. Det er i denne
opgave mit ærinde, at anvende corporate branding til at arbejde med problemerne i
ManuVision, og derfor skal vi nu se nærmere på denne case-virksomhed og dens tilstand.
Min case –virksomheden ManuVision ApS.
Min case-virksomhed er på mange måder en usædvanlig virksomhed, med et utraditionelt og
for nogle kontroversielt omdrejningspunkt: alternativ behandling. Da jeg skulle vælge emne
til denne opgave spurgte jeg officielt ejerne, om jeg måtte gøre deres virksomhed til genstand
for mine undersøgelser og om de ville indvilge i at deltage i mine videnskabelige metoder;
det svarede de ja til og jeg fik god adgang til information (jeg har dog ikke deltaget i
undervisningen der foregår mellem ejere/lærere og elever). På grund af voldsom travlhed er
det begrænset hvor ofte de syv ejere er samlet på een gang og derfor var det mest
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hensigtsmæssigt, at jeg til tider deltog i ManuVisionejernes torsdags-driftsmøder, hvor jeg
fortalte dem om mit arbejde og mit syn på virksomheden, og, for at kunne hjælpe, forsøgte at
tilegne mig ManuVisions specialviden om deres virke og branche.
Herunder vil jeg i første omgang, så læseren ved hvad vi har med at gøre, fremstille og
analysere virksomhedens aktiviteter så kort og præcist som muligt og samtidig, og med
teorierne om netværksorganisationen fra forrige afsnit, pege på centrale karakteristika og
foretage en formålstilpasset virksomhedsanalyse.
ManuVisions grundlæggelse og vækst
ManuVisions grundlæggere kom fra så forskellige baggrunde som tjener, skuespiller, cand.
psych., artist, karateinstruktør, sælger i IT-branchen og stud. B.A., inden de mødtes på den
samme uddannelse (BSDS) i alternativ kropsbehandling. Ved ManuVisions grundlæggelse
havde de hver især en 7-8 års erfaring som selvstændige BSDS-behandlere og de delte
ganske enkelt lokaler, hvorfra de hver drev hver deres enmandsvirksomhed som
praktiserende behandlere inden for alternativ kropsbehandling og -træning. To
sammenfaldende forhold gjorde, at de i foråret 2005 besluttede sig for at indlede et formelt
samarbejde:
1) Trangen til at videreudvikle og forny behandlingsformen, i form af at bortkaste visse
antagelser og tilføje nye elementer, dels fra egne flerårige erfaringsgrundlag som
kropsbehandlere, dels fra deres tidligere uddannelser og andre krops- og erkendelsesmæssige
discipliner, samt at øge egen læring og udvikling via kollaboration, innovation og udvikling;
og
2) efterspørgslen på undervisning i deres behandlingsmetode blandt klienter og andre
interesserede var stort og udtalt.
Det var altså et ønske om fornyelse og udvikling der lagde klangbunden; primært i forhold til
produktet, men man ønskede sandelig også at skabe et helt anderledes virksomhedsgrundlag
end sædvanlige arbejdspladser byder på, med større frihed og mere indflydelse for den
enkelte. Der var også fra starten, og er stadig, en bevidst indsats fra grundlæggernes side for
at af-mytologisere deres håndværk, behandlingsformen, særligt set i lyset af, at den
alternative branche i forvejen hos mange har det image at være båret af overtro, guru-
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dyrkelse og ”blind tro”. ManuVision skulle være et (uddannelses-) sted, hvor der ikke skulle
være ét ufejlbarligt forbillede, men via flere ejere/lærere, eksempler på forskellige ”stil-arter”
inden for tilgangen til håndværket, gensidig læring (ikke kun fra topfigur og nedefter) og
hvor processen, det at samarbejde, var en pointe i sig selv.
Disse faktorer der gjorde, at virksomheden ManuVision (manu = hånd + vision = syn) blev
stiftet i foråret 2005 med det konkrete mål at drive en skole, hvorfra elever mod betaling
kunne uddanne sig til alternative behandlere med titlen ”ManuVisionbehandler” i løbet af 2
år. Første hold elever var en realitet uden nogen form for markedsføring og siden da har man
optaget ét hold elever á ca. 25 personer om året. Virksomheden har altså en særlig
tiltrækningskraft der gør, at eleverne selv ”finder” den via deres netværk. Til gengæld finder
klienterne primært behandlerne via behandlernes egne, selvstændige navne og det betyder, at
ejerne, der har opbygget et klientgrundlag over mange år, har mange klienter, men manglen
på kendskab til ManuVisionsamarbejdet gør, at eleverne kun i meget lav grad får klienter via
kendskabet til ManuVision.
I efteråret 2006 fik ManuVision egne lokaler, ManuVisionhuset, beliggende på Frederiksberg
og som ejernes fælles økonomiske forpligtelser voksede, så øgedes også de fælles aktiviteter.
Man udbød nu ikke længere træning i enmandsvirksomhederne, men under en fælles ordning
og under ManuVisions navn. Alle ejere havde – og har stadig – hver deres selvstændige
enmandsvirksomhed, hvorfra de driver behandlingsaktiviteterne. Administrationen af
udlejning af lokaler og logistikken omkring de mange elever og træningskunder voksede
hastigt og i efteråret 2006 ansatte ManuVision en sekretær.
ManuVision vil nu også etablere uddannelsen i Århus, hvilket betyder at det kommende Hold
4, der skal optages i sommeren 2008, bliver Århusbaseret, og på tegnebrædtet er nu en skitse
til en decideret filial, et ”ManuVisionhus” i Århus. Yderligere har man for nylig udvidet
produktsortimentet med et nyudviklet ”Kursus i samarbejde” (et éndagskursus for
virksomheder og privatpersoner). I skrivende stund pågår udviklingsarbejdet omkring at
udvikle organisationsformen, således at færdiguddannede elever kan knyttes til ManuVision i
et netværk af selvstændige enmandsvirksomheder.
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Produkterne
Af hensyn til den videre forståelse for virksomhedens omdrejningspunkter og terminologi, er
det nødvendigt med en nærmere beskrivelse af produkterne, da disses bagvedliggende
principper gennemsyrer hele virksomhedens kultur og udgangspunkt:
1) Kropsbehandlingen, ”ManuVisionbehandlingen”: Massage og ledmanipulation, der
ved særlige teknikker løsner spændt bindevæv og muskelspændinger samt stimulerer
kroppens naturlige udrensning. Behandlingen bygger på teorien om
energibaner/meridianbaner i kroppen, på samme måde som fx. akupunktur.
Samtidig arbejdes også ud fra overbevisningen, at kroppen og psyken hænger
sammen og kropsbehandlingen tilsigter således, på en meget håndfast måde, at
udbedre fysiske skavanker og via de kropslige påvirkninger at være et værktøj til
personlig udvikling.
2) Træningen: Gymnastiktræning, der med elementer fra yoga, karate o.a. understøtter
og supplerer behandlingen.
3) Uddannelsen: En 2-årig praktisk og teoretisk deltids-uddannelse i at udføre
kropsbehandlingen, træningen, og forstå de underliggende principper, hvorefter, med
bestået eksamen, eleverne kan kalde sig ”ManuVisionbehandler”.
4) Kursus: Et nyt produkt hos ManuVision er ”Kursus i samarbejde”. Her undervises i
opmærksomhedstræning, stresshåndtering, konfliktløsning og personlige grænser med
udgangspunkt i kroppen som kilde til viden.
5) Konsultentydelser: ManuVision har i støbeskeen (og er så småt begyndt på) at tilbyde
virksomheder konsulentbistand med ekspertise i fysiske forhold på arbejdspladsen,
samt samarbejde, relationer og stresshåndtering.
Virksomhedens struktur og art
Ejerkredsen ejer to forretninger med separate og dog uløseligt forbudne aktiviteter:
ManuVision der forestår Manuvisionuddannelsen samt andet udviklings- og
undervisningsarbejde og ManuVisionhuset der udlejer lokaler til ManuVisions (og andres)
aktiviteter. ManuVisionhuset er dog selskabsteknisk 100% ejet af ManuVision og i
hverdagen opereres der ikke med nogle synlige grænser mellem ManuVision og
ManuVisionhuset. Kerneproduktet – ManuVisionbehandlingen (kropsbehandling) foregår

12

som sagt i enkeltmandsvirksomhedernes regi. Hver ejer af ManuVision er derfor engageret
således:
Fig. 1
Virksomhed
Undervisning

Kerneydelse Andre
aktiviteter
uddannelse
Kurser, træning,
konsulentydelser

ManuVision
ManuVisionhuset Udlejning af
lokaler
Énmandsvirksomhed i eget navn

Arbejdsgiver for
sekretær

ManuVision- Andre
behandling
samarbejder end
ManuVision

Centrale
interessenter
Elever,
klienter,
virksomheder
Elever, andre
behandlere,
andre
organisationer
Klienter,
andre kunder

Det vi ser er, at de syv enmandsvirksomheder danner et mini-behandler netværk, og at de
derudover også har dannet en virksomhed sammen – ManuVision. Alt undervisningsarbejde,
videnarbejde og udviklingsarbejde (hvor man kunne sige at hovedvægten ligger på de
læringsmæssige aspekter) foregår kollaborativt i det fællesejede ManuVision, hvorimod den
praktiserende, udøvende del, der operationaliseres som en kropsbehandling,
forretningsmæssigt kun foregår i enkeltmandsvirksomhederne. Dette fører mig frem til at
beskrive ManuVisions aktiviteter som følgende:

•

ManuVision er en videnbaseret udviklings- og undervisningsvirksomhed, idet den
rummer skolen, kurser, konsulentydelser, træningsundervisning, samt det udviklingsog undervisningsarbejde der ligger til grund for behandling, træning, mm.

•

ManuVisionhuset er en udlejningsvirksomhed, der har en understøttende,
faciliterende funktion for de øvrige områder

•

Enmandsvirksomhederne er registreret hos myndighederne som ”andet
sundhedsvæsen” og forener det læringsmæssige aspekt i virksomhedens processer
med den håndværksmæssige, praktiske anvendelse af den viden der er udviklet i
ManuVision.
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Denne opgave har som tidligere anført fokus på virksomheden ManuVision, som altså er en
videnbaseret undervisningsvirksomhed. Men da en af de mest centrale erfaringskilder til den
viden der udvikles på hentes fra udførelsen af ManuVisionbehandlingen, og altså kommer fra
enmandsfirmaerne, må jeg her konstatere, at ManuVision, enmandsvirksomhederne og huset,
der rummer egne aktiviteter såvel som samarbejdspartneres, er tre uløseligt forbundne
størrelser, hvilket jeg løbende forholder mig til, selvom jeg i denne opgave har fokus på
undervisningsforetagendet ManuVision.
Kommunikationkanalerne
Dette afsnit skal ikke tjene som en udtømmende analyse af virksomhedens kommunikation,
men derimod, som en del af fremstillingen af virksomheden og give en indførsel i
virksomhedens informationelle infrastruktur, idet vi ovenfor så, at netværksorganisationens
succes netop afhænger af dens åbne kanaler. Endvidere har ManuVision udtrykt frustration
omkring den måde deres kommunikation fungerer på.
Et centralt kommunikationsforum i ManuVision er de ugentlige drifts / udviklingsmøder for
de 7 ejere, hvor sekretæren i øvrigt kun sjældent deltager. Ud over naturlige ansigt-til-ansigt
situationer foregår næsten al indbyrdes kommunikation via e-mail og mobiltelefon (tale såvel
som sms) ejerne imellem, ejerne og sekretæren i mellem, sekretæren og lejerne imellem, og
ManuVision og eleverne imellem. Yderligere har virksomheden en hjemmeside,
www.manuvision.dk, der 100% afsenderbaseret beretter bredt om virksomheden og dens
aktiviteter, henvendt til alle virksomhedens interessenter. Siden opdateres meget sporadisk og
selv om der er skabt en mulighed for at kommunikere til eleverne her (datoer for
undervisning m.m.), benyttes denne funktion næsten ikke. Markedsføringsmæssigt fungerer
websiden nok som en tilstedeværelse på internettet, men ifølge ejerne selv er det tvivlsomt
om den har bragt nogle kunder til virksomheden. Siden er meget rodet og blander blandt
andet ManuVisionbehandlere sammen med andre behandlere i huset, således at foretagendet
ikke fremstår klart for en udenforstående.
Sekretæren er i dagligdagen noget nær et kommunikativt knudepunkt, idet hun fysisk er
central placeret i ManuVisionhuset, passer telefonerne og svarer på spørgsmål om alt mellem
himmel og jord fra såvel gæster, elever, lejere og sågar ejere. Langt den største del af
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ManuVisions kundegrundlag sker på ”mund-til-øre” anbefaling via personlige og faglige
netværk, især via kunder der har modtaget behandling og fortæller videre til venner og
bekendte, men også i form af samarbejder med andre virksomheder. Derudover har
ManuVision i år trykt to brochurer: En for samarbejdskurset og en for at promovere
etableringen af den 2-årige uddannelse i Århus, til brug for omdeling i netværket, men denne
forholdsvis ”gammeldags” kommunikationsform stilles i kontrast til det faktum, at det ved en
simpel google-søgning åbenbares, at eleverne har dannet grupper på den sociale nettjeneste
Facebook.
Vi har altså at gøre med en virksomhed der primært benytter personlige møder, e-mails,
telefoner og personlige netværk som kommunikationskanaler og som har en forsømt webside
som sekundær kommunikationskanal. Den høje grad af mundtlighed i kommunikationen er
årsagen til flygtigheden i virksomhedens interne kommunikation, som ejerne, som nævnt i
indledningen, gerne så forbedret. Yderligere konstaterer jeg, at omend virksomheden baserer
sin eksistens på samarbejdets fællesskab, så benyttes i høj grad en-til-en og/eller en-til-mange
medier, hvilket medfører mange gentagelser, forglemmelser og mest af alt: manglende
overblik over de beskeder det er givet og hvem, der har modtaget dem.
Ledelse og interessenter
For at vi kan forstå hvorfra beslutninger i virksomheden udspringer, tager vi et kort kig på
den ledelse der foregår i ManuVision og for at give et billede af det netværk virksomheden
befinder sig i, fokuseres derefter på interessentgrupperne og deres relationer til ManuVision
og hinanden.
Ledelsen foregår ganske enkelt ved, at ejerne har fordelt diverse ansvarsområder imellem sig
– økonomisk overblik, indretning, hus-vedligehold, planlægning og koordinering omkring
uddannelsen, udvikling og formidling af samarbejdskurset – og der er da også én ejer der
agerer proforma ”direktør” når omverdenen fordrer det. Hver enkelt har mandat til at træffe
beslutninger for sit ansvarsområde, men oftest vendes emnerne i plenum på torsdagsdriftmøderne. Det er næppe et særsyn i mindre, yngre virksomheder, at ejerne må have
mange kasketter på i de første år og det er da også tilfældet her. Virksomheden består altså
en (selv-)ledende gruppe, der udstikker retningslinier og fremtidsplaner og styrer
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aktiviteterne, og som samtidig løser undervisnings-, indretnings-, udviklings- og
økonomiopgaver. Rollemæssigt er de værter over for lejere, der driver deres praksis fra
ManuVisionhusets lokaler, og lærere på ManuVisionuddannelsen, hvor de står i autoritativt
forhold til eleverne. Dog er de samtidig jævnbyrdige med andre énmandsvirksomheder.
ManuVisions vigtigste interessentgrupper kan beskrives som: Elever på den 2-årige
behandleruddannelse, klienter til behandling, klienter til træning, kursister, andre
samarbejdende virksomheder og diverse leverandører. Ud over de driftsmæssige opgaver som
sekretæren løser, løses andre funktioner som virksomheden har behov for (rengøring,
advokat, revisor, tekstforfatning, opsætning af hjemmeside, arkitekter) ved samarbejder med
andre virksomheder (som regel entusiastiske klienter), dvs. man køber sig til ydelserne. Som
eksempel på et decideret udvekslende samarbejde kan nævnes samarbejdet med Claus Møller
Consulting5 med base i Cotignac, Frankrig, hvor igennem ManuVision leverer behandling til
ledelseskurser. Derved kan Claus Møller tilbyde sine kursister en extraordinær oplevelse, og
ManuVision får uddelt ”smagsprøver” på deres kunnen. Den anden vej rundt benytter
ManuVision Claus Møller Consultings kursusfaciliteter til deres årlige internat for eleverne.
Eleverne selv udgør en meget spændende interessentgruppe, som er central for denne opgave.
I et strengt forretningsmæssigt perspektiv er eleverne på den 2-årige deltidsuddannelse
kunder i virksomheden og dermed eksterne interessenter. De betaler for en ydelse –
undervisning i at udføre en ManuVisionbehandling – og har krav på at modtage den ydelse.
Men samtidig er der noget andet på spil, for eleverne køber sig med deres eksamen ind i
virksomhedens identitet ved at bære navnet i titlen, ”ManuVisionbehandler”. Yderligere
arbejdes der som sagt i øjeblikket på aftalen, der kan knytte færdiguddannede elever til
virksomheden i et netværk, og derfor må der tages højde for, at eleverne nok starter som
eksterne, men sandsynligvis ender som interne (i kraft af virksomhedens fremtidsplaner om
formelt netværk). Det er med et kig på eleverne tydeligt at grænserne mellem det interne og
eksterne flyder sammen i denne virksomhed, idet eleverne bærer en dobbeltrolle. Fordi
eleverne er så særlig og tvetydig en interessentgruppe har jeg udført en
spørgeskemaundersøgelse blandt dem, som ud over nærmere at afdække deres baggrund og
5

Claus Møller er en veteran inden for ledelses- og organisationskonsulentbranchen og grundlagde
bl.a. konsulentfirmaet TMI. Han driver i dag selvstændig konsulentvirksomhed.
www.clausmoller.com

16

det billede de har af virksomheden, også efterprøver hypotesen om elevernes ”interne”
selvbillede – dette skal vi se på i del II.
Af eksterne interessenter er de vigtigste klienter til behandling og træning. Klienterne findes
(efter ManuVisionejernes udsagn) blandt alle samfundets lag, ligeligt fordelt på køn og i alle
aldersgrupper, lige fra håndværkeren med smerter i skulderen, over kulturkendissen der har
fået stress, til professoren, der har en dårlig lænd.
Opsamling
Vi så i forrige afsnit, at netværksorganisationen styrke ligger i dens fleksibilitet og frihed for
det enkelte individ og disse faktorer er da også til stede i vores case-virksomhed: Som del af
netværket, kan man arbejde så meget eller så lidt som man ønsker i fælles eller individuelt
regi og netværket kan trække ressourcer ind fra mange kanter. Vi så også via Castells, at
netværksorganisationen udfordres af dens evne til de to egenskaber forbundethed, dvs.
strukturel evne til at fremme støjfri kommunikation mellem nettets komponenter, og
konsistens, dvs. graden af interessesammenfald mellem netværkets og delkomponenternes
mål. Netop disse udfordringer er også ManuVisions, idet jo større tilslutning der er til
netværket, des større bliver kompleksiteten og man har i virksomheden allerede fundet ud af,
at evnen til kommunikation, forbundetheden, er begyndt at blive en stor udfordring.
Yderligere tyder elevernes skepsis på uklarhed omkring sammenfaldende mål, konsistensen.
Ikke desto mindre har virksomheden fortsat udmærket tilgang af elever og klienter og ved
hjælp af teorier omkring de generelle strømninger i tiden, vil det være muligt at sige noget
om, hvem en virksomhed som ManuVision appellerer til, på hvilken måde og særligt:
hvorfor. Næste afsnit sætter virksomheden og dens aktiviteter ind i nogle af den nutidige
konteksts vigtigste tendenser.
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ManuVision i en større kontekst - det senmoderne og oplevelsesøkonomien
”Det var en lidt mystisk oplevelse for mig. Jeg kom ind i områder i kroppen, jeg
aldrig før havde været opmærksom på.[..] Så jeg blev endnu mere nysgerrig. Jeg
fornemmede, at kroppen kunne give mig svar på nogle eksistentielle spørgsmål”.
(Marie-Louise Bahn, om at gå til træning hos ManuVision, i artikeluddrag fra Femina, på
hjemmesiden Oestrogen.dk. Hun blev senere elev hos ManuVision.6)

”Det er ikke en nydelse, mens det står på, det er hårdt og intenst,[..]. Især fordi det
påvirker én på en overraskende påtrængende måde.[..] Men den følelse, man står
med bagefter af velvære, klarhed i hjernen og fornyet energi, gør, at det er hele
karusselturen værd.”
(fra artiklen i Børsen, 14. dec. 2006,”Efter smerte kommer velvære” af Børsens
journalist Ayoe Maria Jurhagen, der i forbindelse med research til en større artikel om
ManuVision lagde sig på briksen og fik en ManuVisionbehandling.)

De ovenstående udsagn er som anført citater fra to artikler, der begge har omtalt
ManuVisions aktiviteter. Eksempler på virksomhedens tiltrækningskraft kan her ses via de
oplevelser klienterne har haft. I citaterne vil jeg bede læseren om særligt at bemærke ordene
”oplevelse”, ”svar”, ”eksistentielle spørgsmål”, ”påvirker én”, ”følelse”, ”karusselturen”, og
ikke mindst ”værd”. Disse ord er vigtige markører, der peger på at ManuVision indskriver sig
i en af vores senmoderne samtids fremtrædende fænomener: Oplevelsesøkonomien.
Pine & Gilmore formulerede begrebet experience economy (Pine & Gilmore, 1999) og senere
har flere bidraget med yderligere betragtninger over fænomenet, i dansk perspektiv bl.a.
Jacob Lund et al., hvis tanker om ”følelsesfabrikken” indledes med: ”Omdrejningspunktet
for oplevelsesøkonomien er, at forbrugeren skal opleve. Der skal ganske enkelt produceres
følelser” (Lund et al, 2005, s. 17) og det kan vi ovenfor se, at ManuVision gør.
Oplevelsesøkonomi kan forstås på flere måder: For det første som økonomi baseret på et
decideret salg af oplevelser (fx besøg i biografen eller i Disney World), og for det andet som
6

Fra artiklen ”Jeg er blevet fri og åben” Skrevet af Lise Dakinah/ Uddrag fra Femina
http://www.oestrogen.dk/show_page.asp?pageid=15066
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en differentieringsstrategi, hvor firmaer tilføjer eller fremhæver oplevelser ved produkter og
services. Denne strategi har bl.a. succes, fordi kunder og forbrugere i den velstillede del af
verden, i højere grad end tidligere, søger en ekstra dimension i deres forbrug - de søger
mindeværdige oplevelser og vil underholdes. De tillægger produkter, der giver dem
adspredelse og unikke personlige oplevelser, sædvanligvis i form af følelser, en højere værdi.
Disse faktorer betyder, at en opblomstring af de gamle håndværk finder sted, fordi
produktudformningen her tager højde for det enkelte individs ønsker, og yderligere afspejles
jagten på den personlige, unikke og mindeværdige oplevelse også i den vækst, der i de
seneste år har fundet sted inden for videreuddannelses- og selvudviklingsbranchen.
Det er sjældent at man kommer ud fra sin læges konsultation og føler, at man har fået sig en
ordentlig ”karusseltur” og ligeledes er det heller ikke ofte, at løbeturen adresserer éns
eksistentielle problemstillinger. Disse to aktiviteter kan være nok så værdiskabende i form af
forbedret motion eller en recept på noget påkrævet medicin, men de byder generelt ikke på de
store, mindeværdige oplevelser. Har man problemer med bevægeapparatet, eller ønsker man
at højne sit fysiske velvære, så skiller ManuVisions produkter sig ud, fordi den personlige
udvikling og det refleksive element tilføjer en ekstra dimension til kropsudfoldelsen. Man får
sandsynligvis forbedret en fysisk tilstand, men samtidig får man også en fuldstændig
individuel, følelsesmæssig og refleksiv oplevelse, idet konsultationen i sin holistiske tilgang
handler om hele personen. Nok har virksomheden ikke bevidst skræddersyet deres produkter
til et markedsføringsformål, men som alle andre er virksomheden et produkt af den samtid vi
lever i og der er ingen tvivl om, at en stor del af tiltrækningskraften ligger i den besynderlige,
lettere rystende og især i høj grad selvudforskende oplevelse, som mange beskriver at have
haft under kropsbehandlingen eller træningen (jvf. de to klient-citater ovenfor).
Oplevelsesdelen er altså ikke opfundet til brug for markedsføring, men det er sandsynligt at
den udgør en stor del af virksomhedens tiltrækningskraft. Når mennesker har haft en
oplevelse der byder på enten relevans, følelser, mønsterdannelse og nærværende kontekst (og
mere hvis alle fire faktorer er tilstede), danner de mening af oplevelsen og da mening er en
eftertragtet vare i nutidens informations-overload, bringer oplevelsen folk til skabe ”buzz”
omkring sig, dvs. at tale om den og anbefale oplevelsen personligt videre i eget netværk
(Kelly, 2007, kap. 2).

19

Meningsdannelsens centrale rolle understreges i sen-modernitetens identitetsdannelsesproces,
der ikke er båret af traditioner og forudbestemte livsforløb og –valg, men derimod af
individets kontinuerlige og individuelle valg, rutiner og livsstil. Sociologen Anthony Giddens
opererer med begreberne selvidentitet og selvets refleksive projekt: Selvidentiteten skabes
løbende af individet i en refleksiv proces, hvor hidtidige erfaringer kontinuerligt revideres og
holdes op mod informationer og input fra omverdenen. Der skal hele tiden samles oplevelser
og erfaringer til de fortællinger om selvet, der tilsammen tegner et billede og skaber et
senmoderne menneskes identitet (Giddens, 1996).
Oplevelsen kan altså bidrage til den løbende selvfortælling, men ud over ”velværet” der
angiveligt indfinder sig efter en ManuVisionbehandling, spiller den mening der udledes af
oplevelsen altså også en større rolle når en klient kommer igen, eller ligefrem beslutter sig for
at indtræde i virksomhedens uddannelse. Konstant personlig (eller faglig) udvikling er
vilkåret for det senmoderne menneske, med det formål at holde den personlige
meningsløshed (Giddens, 1996, s. 234) fra døren.
Som en afsøgningsmulighed undersøger individet sig selv for at finde svar og når sindet og
følelserne stadig ikke giver svar fra sig, så kan man, ifølge ManuVisions bagvedliggende
tankesæt, foretage selvudforskelse via kroppen og ad den vej finde svar til udformningen af
sin selvidentitet. Her skabes en selvudforskende, holistisk ramme der kan udfyldes efter det
enkelte individs tilbøjeligheder og behov; det være sig åndelighed, eksistentielle spørgsmål
eller blot hvorledes man får bugt med den gamle tennisskade i knæet. Tankesættet tilbyder at
folde sig ud som et komplet livssstils-tilvalg for individet, der ønsker at påtage sig det senmoderne totale selv-ansvar for helse og velvære og Giddens siger da også lige ud, at
”kroppen er blevet en del af modernitetens refleksivitet” (Giddens, 1996, s. 124).
ManuVisions kropsbehandling og træning giver klienten mulighed for at deltage aktivt i
oplevelsen, selv bidrage til den og tilmed efterfølgende have materiale til at bygge videre på
sin identitetsopbyggende selvfortælling. Og når nogle vælger at tage skridtet fra klient til
behandler, så er det de samme mekanismer der er på spil, blot er mekanismerne forstærkede,
idet man oven i vælger at synliggøre og udleve sit fællesskab med projektet og andre
ligesindede, hvilket intensiverer den oplevelsesmæssige værdi (Lund et al, 2007, s. 26) og
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også skaber større ”afsmitning” fra virksomhedens identitet til elevens, ved at indgå i
decideret undervisning. Samtidig tilføjer uddannelsen den dimension, at man som
færdiguddannet kan hjælpe andre individer med at foretage samme selvudforskelse og netop
hjælpefunktionen bidrager for mange med endnu en form for mening i tilværelsen.
Vi har nu set den større oplevelsesøkonomiske kontekst ManuVisions tiltrækningskraft kan
sættes ind i og hvorledes virksomhedens produkter producerer følelser og oplevelser, der
appellerer til det sen-moderne menneskes refleksive identitetsprojekt. Med denne bundklang
af forståelse for de opleveles- og identetsmæssige behov der gør sig gældende, bevæger vi os
nu videre til denne opgaves del II, der går helt tæt på ManuVision, for, som lovet i
problemformuleringen, at diagnosticere virksomhedens brands tilstand. Indledningsvis gives
en indføring i begrebet brands generelt og dernæst i corporate branding i særdeleshed.
Del II – Teorien anvendes
Brands og corporate branding
” I takt med at strukturer, opgaver, ansvar og medarbejdere flyder rundt i stadigt
mere netværksprægede organisationer, må noget ligge fast [..]
Kommunikationsprocesserne centraliseres, samtidig med at alle andre opgaver
decentraliseres. Fast og flydende byttes om i den udtryksfulde virksomhed.”
(Larsen og Schultz, 1998, s.33).
Som det ses af citatet, så opereres der her med to modsatrettede størrelser og en pointe, der er
helt central for denne opgave: På den ene side har vi den helt decentraliserede organisation
og på den anden side den centraliserede kommunikationsform, hhv. netværksorganisationen
og corporate branding. Vi har allerede stiftet nærmere bekendtskab med
netværksorganisationen og dens styrker og svagheder og i dette afsnit skal vi se nærmere på
corporate branding for at forstå, hvordan det giver mening af forene netværksorganisationen
med corporate branding; alt sammen for, i overensstemmelse med denne opgaves formål, at
kunne identificere virksomhedens brand-mæssige indsatsområder.
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Brands
Varemærker blev pga. udviklingen og brugen af markedsføring i løbet af det 20. århundrede
til brands; betegnelsen brands stammer fra dengang man brændemærkede kvæg for at vise
deres tilhørsforhold. Varemærker og nutidens brands adskiller sig, meget firkantet sagt, fra
hinanden ved, at varemærker vælges på baggrund af rationalitet (hvilken sæbe vasker bedst?)
og brands vælges på baggrund af følelser (hvilken sæbe siger mig mest?) Det betyder, at
brands har flyttet sig fra udelukkende at være en del af et kommercielt værktøj, til også ifølge
Adam Arvidsson at være en social markør, der signalerer til vores omverden hvordan vi
gerne vil opfattes: ”Brands now became something of an omnipresent tool by means of which
identity, social relations and shared experiences [..] could be constructed.” (Arvidsson, 2005,
s.3).
Med brands kom også en ændring i betydningen af værdi; for med tiden er et produkt blevet
værdifuldt i kraft af de signaler det sender, mere end hvad man bruger det til. Tænk på alle de
ufatteligt dyre Dior-solbriller, der sidder... i håret sommeren lang. De tager jo ikke solen fra
øjene så længe de sidder dér, men de fortæller omgivelserne noget om bærerens identitet: At
bæreren ønsker at signalere, at vedkommende fx. forstår sig på eksklusivitet, design og
klasse. Og som en biting kan de da også bruges som solbriller. Men værdi er ikke kun
signalværdi, det er også økonomisk værdi, for brands har, på baggrund af den værdi som
forbrugerne tillægger dem, også forøget virksomhedernes værdi i kroner og øre. Et brand er
penge værd: Rolls Royce blev solgt til VW for 4,8 mia. kroner, aktieværdien af selskabet var
2,1 mia. (Larsen & Schultz, 1998, s.13) – resten var brandets værdi.
Et brand kan også lede mennesker til læring. Det er Apples brand, det fikse design, den
imponerende teknologi, der gør, at jeg bare må eje sådan en iPod. Og nu hvor jeg har den, så
foreslår den mig alle mulige nye handlemuligheder, som jeg ikke havde før: Jeg kan være
sådan een, der lytter til podcasts, jeg kan have mine billeder med mig, jeg kan spille spil og
jeg kan selvfølgelig høre musik. Og nu hvor mit behov er vakt, lærer jeg teknikkerne til at
bruge dens mange funktionaliteter og sammenhænge. På denne måde har brandet faktisk
ledet (sic.) mig til nye kompetencer. Arvidsson citerer Nicolas Rose (1999) for at kalde dette
fænomen for ”advanced liberal governance” og forklarer at brandet udøver en form for
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ledelse når det formår at skabe opmærksomhed omkring sig selv ved hjælp af autonome
kommunikative processer. (Arvidsson, 2005, s.8)
I stedet for at disciplinere forbrugeren, arbejder brandet altså med den frihed der ligger i at
gøre hvad man vil med et produkt, i det produkts ”ånd”, og i den forstand skaber brandets og
dets medhørende værdier og fortællinger en kontekst for forbrugeren at handle i (fx. en ”hip”
teknologi-entusiastisk kontekst i iPod’ens tilfælde) og gør samtidig forbrugeren til medskaber
af brandet i den sociale kontakt med andre. I socialiteten laver brugerne, i deres mange måder
at fortolke og bruge brandet på, en form for immaterielt arbejde, der med sit indhold skaber
værdi for andre. Og dermed sættes kommunikation i værk der genererer en fælles merværdi
kaldet ”etisk overskud” (Arvidsson, 2005 s. 10). Brands kan altså være et værktøj, der kan
skabe fælles merværdi og bidrage til en fortælling om individet (fx. se mig, jeg er en hip
teknologientusiast), som det sen-moderne menneske skal bruge i sin refleksive
identitetsproces.
Corporate branding
Identitet er også nøgleordet i corporate branding, men her handler det om virksomhedens
identitet. Corporate branding voksede ud af produktbranding i 1990’erne og var
indledelsesvist forankret i marketingafdelingen, der lavede ”interne” kampagner, for at
overbevise virksomhedens medarbejdere om en særlig handlemåde eller tankegang, eller
samlede hele virksomhedens produktportefølje under ét brand og sammenkædede disse med
virksomheden. Senere blev man mere bevidst om, hvordan man kunne opbygge langsigtede
relationer med interessenter og omverden og om man i virksomheden overhovedet levede op
til at være den, man påstod at være. Her begyndte man at indse, at corporate branding var en
proces, der skulle arbejde for virksomhedens samlede formål og give mening for mennesker
både indenfor og udenfor organisationen (Schultz, Antorini & Csaba, 2005, s. 16)
Produktbranding rettes primært mod forbrugeren, hvorimod corporate branding er rettet mod
en virksomheds samtlige interessenter; dvs. ud over kunderne, så har man bl.a. også
leverandører, samarbejdspartnere og ansatte for øje. Corporate branding rækker også videre
end produktbranding i både tid og ansvar; hvor det oftes er marketingafdelingen der er
ansvarlig for brandingen af et produkt og tidshorisonten er produktets levetid, er det hele
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topledelsen, HR, kommunikation, strategi- og designfunktionerne der tages i ed, når
corporate branding anvendes og tidshorisonten er (i princippet) virksomhedens levetid. Når
en virksomhed brander alle sine produkter under ét navn, og dermed lader virksomhedens
”essens” eller identitet smitte af på alle produkterne, fx. som Virgin eller McDonalds, så er
der potentiale for corporate branding (Hatch & Schultz, 2008).
Et corporate brands identitet er i dag funderet på en dynamik omkring, hvem organisationen
er og hvorledes den opfattes af omverdenen (Hatch & Schultz, 2008, s. 51), som regel baseret
på et sæt kerneværdier for virksomheden, eller en slags ”credo” som man vil efterleve, en
måde man gerne vil være på og opleves som værende. Dette giver sig til kende via navn, logo
og andre symboler, men er naturligvis også til stede i mødet mellem virksomheden og en
kunde, i oplevelser, kvalitet, følelser, stil og holdning (Hatch & Schultz, 2008, s. 29 og Olins,
2003). Et corporate brand lover sin omverden, at virksomheden står for en given kvalitet,
adfærd og oplevelse og samtidig skaber brandet tilhørsforhold for medarbejderen og viser
omverdenen hvordan virksomheden adskiller sig fra andre virksomheder.
I kraft af løftet til omverdenen står relationer i centrum i corporate branding; virksomhedens
relationer til ansatte, kunder, samarbejdspartnere og samfund. Nogle virksomheder laver
tykke brand-bøger, som deres ansatte skal læse og overholde for at skabe brandet, men at
”kommandere sig” til at brandet ”overholdes” er en åbenlys misforstået håndtering af
corporate branding, for ifølge mange, bl.a. Nicholas Ind, handler det nærmere om den
enkeltes frivillighed til at ”leve brandet” og han siger at ”the relative commitment of
individuals will vary depending on their degree of identification with the brand” (Ind, 2007,
s. 179). Man kan altså sagtens have regelsæt, uden at have velfungerende corporate branding
– der skal altså noget andet og mere til. Dette ”mere” hænger sammen med vigtigheden af
meningsdannelse. Et corporate brand er ”a constellation of symbols” (Hatch & Schultz, 2008,
s. 26), en samling symboler som interessenter kan tolke mening ud fra og dermed identificere
sig med: ”A corporate brand gives interpreters symbols to represent their own ideas, feelings,
or experiences while associating them with the company the brand represents” (Hatch &
Schultz, 2008, s. 29). Virksomheder er nødt til at gøre sig bevidste om den symbolske side af
brandet, bl.a. i forhold til at ledere dermed er levende symboler.
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Corporate branding har altså udviklet sig fra at være et markedsføringsredskab, til også at
være en måde at lede en virksomhed på, og derfor skal organisationens enheder kunne
respektere og identificere sig med brandet. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens værdier,
identitet og historie er tydeliggjort og også, at virksomheden er bevidst om de fortællinger der
cirkulerer om og i organisationen, idet fortællingen og brandet går hånd i hånd med hensyn til
at have en forklarende og organiserende kraft for mennesker.
Corporate brandings hensigtsmæssighed i netværksorganisationen
Dette projekt går ud på at anvende corporate branding i en netværksorganisation og man kan
forestille sig, at en indvending ville lyde: Hvordan kan brandingens centraliserede
kommunikationsform forenes med netværkets iboende decentrale principper? Ud over at
henvise til Larsen & Schultz’ billede af, at ”fast og flydende byttes om i den udtryksfulde
virksomhed”, vil jeg hertil svare, at vi tidligere så hvordan Castells understreger netværkets
afhængighed af forbundetheden – evnen til at skabe støjfri kommunikation - og konsistens,
interessesammenfaldet mellem netværkets mål og enhedernes mål. De selv-ledende enheder
kan ikke kommanderes rundt, men deltager i netværket på baggrund af engagement, gensidig
fordelagtighed og frivillighed. Corporate branding fungerer i høj grad, som vi lige har set, på
de samme præmisser, idet man ikke kan kommandere nogen til at udleve et brand, men at
brandets styrke afhænger af i hvor høj grad den enkelte identificerer sig med brandet.
Ydermere leder netværkets selvstændige enheder alle sig selv og vi så hvordan corporate
branding kan være en måde at lede en virksomhed på, hvordan det kan have en
meningsdannende kraft og en kompetenceudviklende kraft. Applikerer man corporate
branding på en netværksvirksomhed (succesfuldt), så får man et netværk, hvor de autonome
enheder i ensartethed og frivillighed leder sig selv, danner mening og udvikler på samme
måde, i kraft af de symboler og værdier brandet tilbyder. På denne måde mener jeg, at
corporate branding kan tilføje netværksorganisationen en multifunktionel ramme at operere i,
som giver plads til både den frihed og det fællesskab der eftertragtes, og at denne ramme
støtter op om den for netværksorganisationen så nødvendige konsistens (Castells, 2003, s.
158)
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Hatch & Schultz’ VCI-afstemningsmetode og applikation på ManuVision
Med ovenstående afsæt i netværksorganisationen, vores konkrete case og betragtninger om
brands og corporate brandings hensigtsmæssighed i netværksorganisationen, vil jeg nu i
denne del II af opgaven opridse og forklare Hatch & Schultz’ VCI-afstemningsmetode og
herefter applikere den på ManuVision. Dette for at opfylde denne opgaves primære formål,
som er at afdække hvor ManuVision har indsatsområder i forhold til deres corporate brand. I
dette afsnit vil jeg også præsentere empiri fra to stykker feltarbejde, en workshop for
ManuVisions ejere og en survey udført blandt virksomhedens elever.
Præsentation af Hatch & Schultz’ VCI-metode og –teori
Mary Jo Hatch og Majken Schultz har mange års fælles forskningsarbejde bag sig og de har
skrevet flere artikler, sammen og hver for sig, om organisationer og corporate branding.
Sidste skud på stammen, bogen ”Taking Branding Initiative” (2008) vurderer jeg som
værende en syntese af deres hidtidige arbejde med corporate branding og som centrum i
bogens tankesæt står VCI-modellen.
VCI står for ”Vision”, ”Culture” og ”Image” og iflg. Hatch & Schultz har disse tre størrelser
afgørende indflydelse på et corporate brand. Når et corporate brand virker, er der
sammenhæng mellem vision, kultur og image, der tilsammen danner, og konstant dynamisk
påvirker, virksomhedens identitet. Tanken med VCI-modellen er med andre ord, at jo større
sammenhængen er mellem V, C og I, jo stærkere er brandet, ud fra den betragtning, at
afstemningen skaber troværdighed og troværdighed vækker interessenternes tillid (Hatch &
Schultz, 2008, s. 11 +13). Herunder gengives Hatch & Schultz’ VCI-afstemningsmodel
(Hatch & Schultz, 2008, s. 12)
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Det vi ser på figuren er, hvordan en virksomheds visioner, image og kultur alle er brikker i et
puslespil, der gensidigt og dynamisk påvirker hinanden og tilsammen og hver især også
påvirker den centrale brik, virksomhedens identitet. Ligeledes kan modellen bruges som
organisatorisk afdækningsmetode, for logikken i metoden er også, at hvis V,C og I ikke er
afstemte, så opstår der ifølge Hatch & Schultz ”gaps”, kløfter, mellem brandets elementer,
(illustreret på figuren ved de små ”eksplosioner” mellem brikkerne) hvilket bliver tydeligt
både for organisation og omverden; særligt manifesteret ved at brandet mister styrke. Hvis vi
ser på kløfterne i urets retning, så er de som følger:
Vision-Image-kløften åbner sig, når virksomhedens interessenter ikke ved, eller er enige i,
hvor virksomheden gerne vil hen og hvad dens værdigrundlag er, og når virksomheden ikke
afstemmer sine mål efter interessenternes behov og ønsker. Image-Culture-kløften opstår, når
virksomhedens kultur ikke kerer sig om, om man lever op til det image man har hos
interessenterne og når interessenterne ikke oplever, at virksomhedens løfter bliver overholdt.
Denne balance er særligt vigtig, idet der ligger to specifikke farer og lurer: Indlejres image
ikke i identiteten risikerer virksomheden at forfalde til narcissisme, men gives image på den
anden side for stor vægt, hvorved man dermed ikke tager nok højde for organisationens egen
kultur, så risikerer virksomheden at blive rygradsløst behagesyg, hvilket underminerer
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muligheden for at opbygge en stærk identitet. Culture-Vision-kløften ses, når virksomhedens
kultur ikke understøtter vision, værdier og mål, eller når mål og værdier ikke udformes med
respekt for virksomhedens særegne kultur. (Hatch & Schultz, 2008, s. 75).
Jeg vil nu, som lovet, analysere vores case-virksomhed ud fra denne VCI-model og ud fra det
strenge forretningsmæssige perspektiv, at ManuVisions ejere og ene sekretær er ”interne” og
eleverne er kunder i virksomheden og dermed ”eksterne”. Det betyder at vi nu skal se en
gennemgang af ManuVisions Vision, Culture og Image for at identificere eventuelle kløfter –
for disponeringens skyld bliver rækkefølgen dog Vision, Image og Culture.
ManuVisions visioner (V)
Det første problem vi støder ind i er, at ManuVision er så ung en virksomhed, at den endnu
ikke har nogle officielle visioner, ej heller noget officielt værdigrundlag. Allerede her har vi
identificeret noget af den ”sygdom” der lovedes identificeret i problemformuleringen, for nok
ved vi, at ejerne har den ambition, at ManuVision skal udvides til et formelt netværk, men
selvom det er tydeligt at man har en idé om formen, så er der ikke knyttet nogen officiel
målsætning op omkring indholdet og dermed er måden og formålet heller ikke synlig for de
øvrige, der skal være deltagere i dette netværk. Det er i denne forbindelse centralt, at det er
udtalt hvilke værdier virksomheden står for, fordi disse også er en del af visionen, eller
simpelthen kan være visionen selv, ifølge Larsen og Schultz. Forstået på den måde, at det er
kerneværdierne der svarer på spørgsmålet: ”Vi tror på..”, ”Vi vil stå for..” og ikke mindst ”Vi
vil skabe..” (Larsen og Schultz, 1998, s. 22). Men for at analysen og arbejdet med
ManuVisions corporate branding ikke skal stoppe her, har jeg foretaget et stykke felt-arbejde,
en workshop med ManuVisionejerne, med det formål at få eksternaliseret grundlæggernes
værdier (også i betydningen visioner) for virksomheden, samt ligeledes at få formuleret
iboende målsætninger, drømme og behov.
Resultat af workshop om værdier og visioner
Virksomhedens karakteristika gør, at der er megen lyst til vækst og udvikling og også et
underforstået værdigrundlag til stede, men intet er endnu nedfældet og formaliseret. Derfor
valgte jeg som sagt at arrangere en workshop over 2 dage for ejerne af ManuVision, med det
formål at få eksternaliseret deres værdier og visioner. Metoden jeg brugte er baseret på David
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Cooperriders teori om ”Appreciative Inquiry” og anvender den mundtlige, personlige
fortælling som eksternaliseringsmetode, således at resultater er baseret på faktiske oplevelser
og ikke oppustede forestillinger. Yderligere overvejelser omkring udformningen af
workshoppen findes i appendix s. xviii; her præsenteres blot resultaterne:
Ejerne valgte 5 værdiord som kerneværdier for deres virksomhed, der i alle virksomhedens
foretagender skulle kunne fungere som grundlag for aktiviteter og samtidig være visioner i
den forstand som beskrevet tidligere vha. Larsen & Schultz. Kerneværdierne blev:
Opmærksomhed, fællesskab, ærlighed, rummelighed og seriøsitet. Kandidater der ikke nåede
med på listen, men som var tæt på, var ”bevægelse” og ”åbenhed”, men endskønt åbenhed er
et grundvilkår i virksomheden hjælper det ikke til at differentiere ManuVision fra andre, idet
åbenhed i dag nærmest er et grundvilkår for de fleste virksomheder. Dem, der talte til fordel
for bevægelse mente, at det var vigtigt pga. ordets dobbelttydighed, hvilket meget fint
afspejler virksomhedens aktiviteter, jvf. en krop i bevægelse, samt at blive følelsesmæssigt
bevæget; for andre ejere var det imidlertid et ”tomt” ord og det endte slutteligt uden for listen.
Visionerne operationaliseredes som fire ”drømme” for virksomheden og de var i deres
resultater alle mere eller mindre relaterede til hinanden; de præsenteres her i hovedtræk, (og
kan studeres nærmere i appendix s. xxi):
Drøm 1) ”Bedre udbredelse af ManuVision – herunder markedsføring”. Formålet med dette
var, at kunne udøve brand-extension; ejerne ville gerne udbrede kendskabet til ManuVision
generelt, sådan at deres skole og andre undervisningsaktiviteter nemmere kunne sælges;
derved ville de have bedre lejlighed til koncentrere sig om deres specialistopgaver (udvikling
og undervisning).
Drøm 2) ”At lave noget sammen (alle der har lyst til at være med)”. Formålet med denne
drøm beskrives som et ønske om at dyrke fællesskabet mere og enmandsvirksomhedernes
ensomhed lidt mindre. Eleverne skal inddrages og fora skal opfindes.
Drøm 3) ”Mere tid og bedre rammer til udvikling og skabelse af nye ting”; herunder
efterlyses en daglig leder (direktør) med det formål, (igen) at kunne koncentrere sig om
udvikling, undervisning, eller hvad man nu brænder for. Der efterlyses en bedre økonomisk
ordning.
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Drøm 4) ”Økonomisk og organisatorisk frihed til at gøre det jeg har lyst til”. Formålet med
denne drøm beskrives som at skabe klarhed over de skridt der skal tages og der efterlyses
blandt andet kommunikation og organisation.
Som det ses kredser de fire drømme om de samme emner: At udvide arbejds-fællesskabet,
udbrede kendskabet og få styr på organisation, kommunikation, økonomi og ledelse. At
sidstnævnte trang kommer nu, er ingen tilfældighed. Ifølge Larry Greiner’s klassiske
virksomheds-vækst-model (som gengivet sammen med min hovedteori hos Hatch & Schultz,
2008, s. 97) der præsenterer en virksomheds evolutions faser og kriser, sætter en ledelseskrise ind, når iværksætter-fasen er ovre. ManuVision har nu 3 år på bagen og succeen er løbet
i gang; visionerne afspejler at virksomheden har brug for ledelse, samt at konsolidere og
organisere; med andre ord vil man gerne professionalisere. Drøm 2 afspejler den vision som
vi allerede kender formen af, nemlig at man gerne vil udvide netværket og nu kan vi også se
formålet, nemlig ønsket om at ”lave noget sammen”, at dyrke fællesskabet og processen i
gensidigt samarbejde. Og fordi vi nu kender kerneværdierne kan vi sige, at denne drøm
sandsynligvis vil understøtte brandet, idet fællesskab netop indgår på listen over værdier. Nu
skal ejerne så yderligere udføre visionen på en måde der også understøttes af
opmærksomhed, rummelighed, ærlighed og seriøsitet, og med disse værdier i tankerne, kan
de måske få udformet de sidste detaljer i forholdene omkring deres logo-aftale. Ved
workshoppen satte ejerne allerede navne på de personer, der skulle gå i gang med at udtænke
en økonomisk model for virksomheden og to personer ville også skabe en konference i
efteråret, hvortil alle ManuVisionbehandlere og –elever skulle inviteres.
ManuVisions image (I)
Det ligger beklageligvis uden for denne opgaves omfang at give sig i kast med at undersøge
ManuVisions image blandt alle interessenter, men jeg tør godt vove common-sense-pelsen og
sige, at ”alternativ behandling” skaber nogle bestemte billeder på nethinden hos de fleste
mennesker, uanset om man billiger fænomenet eller ej. ”Alternative” er en rodet og uklar
gruppe: Er det noget med sten og healing? Er det noget med aura og ånder? Det er uklart ud
fra betegnelsen alene at fastslå, hvad man har med at gøre. ManuVisions kerneprodukt er
dybdegående massage med et holistisk udgangspunkt og de øvrige produkter udspringer af
samme grundidé om at bruge kroppen som kilde til viden. Mange er derfor overraskede over
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ManuVision jordbundethed og håndfaste metoder, når de har været i berøring med
virksomhedens produkter, (jvf. citatet fra Børsens journalist ). Men ud over denne korte
berøring af de mange konnotationer der følger med paraplybetegnelsen ”alternativ
behandler”, så vil jeg nu komme tættere på ManuVisions særlige image med indsamlet data
blandt dem, der allerede har accepteret grundvilkårene for virksomhedens tankesæt.
Fordi eleverne udgør så central en rolle i denne opgaves formål og fordi netop denne gruppe,
som vi tidligere har set, sandsynligvis både har det interne og det eksterne perspektiv (den
hypotese som vi allerede så i del I), har jeg valgt at operationalisere denne del af analysen
som en spørgeskemaundersøgelse blandt ManuVisions elever. De er kunder hos ManuVision
og danner sig dermed et billede af virksomheden, men senere, når de er færdiguddannede, vil
det være dem, der i mødet med klienterne selv får et image. Jeg fandt det derfor yderst
relevant at undersøge elevernes perspektiv. Jeg må dog indrømme, at der var flere formål
med skemaet; da jeg er ude i et corporate branding-ærinde, ønskede jeg at afdække elevernes
uddannelsesniveau og it-kompetencer, for at se hvad grundlaget var for generel
symboltolkning og en videre, konkret kommunikationsløsning, der bl.a. gør brug af web 2.0redskaber (jvf. problemformuleringens sekundære formål). Yderligere ønskede jeg med
undersøgelsen at afdække, hvorledes ManuVisions image er hos eleverne, med særligt øje for
kommunikationen (som Castells understregede var vigtig for netværksorganisationen). Selve
skemaet, de metodiske overvejelser omkring udformningen heraf, samt de samlede resultater
er for omfangsrigt til at optræde her, men jeg vil opfordre min læser til at studere dette
nærmere i appendix fra side i til xvii; herunder følger en fremstilling af resultaterne af
undersøgelsen, der altså giver et billede af de mennesker der befolker elevgruppen og deres
billede af ManuVision.
Hovedtræk og tendenser fra survey blandt ManuVisions elever
Der går pt. 48 elever på ManuVisions uddannelse, fordelt på to hold (hold 2 og 3).
Ud af dem var 37 (21 mænd og 16 kvinder) mødt frem til undervisning i ManuVisionhuset på
Frederiksberg torsdag d. 1. maj hvor jeg foretog spørgeskemaundersøgelsen7. 77 % af alle
nuværende elever har altså deltaget i undersøgelsen, et tal der ønskeligt kunne have været
højere, men samtidig er nok til at tegne et billede af de spørgsmål der ønskedes svar på.
7

Selve spørgeskemaet, reflektioner over fremgangsmåden samt naturligvis et overblik over de vigtigste
resultater kan som sagt ses mere fyldestgørende i appendix til denne opgave.
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Respons på spørgsmål om baggrund og IT/internet-brug
Det billede der tegner sig af ManuVisioneleverne ud fra denne undersøgelse er, at de fleste er
mellem 26 og 45 år, og over halvdelen (62%) af respondenternes uddannelsesniveau ligger
ret højt, idet de har en mellemlang eller lang videregående uddannelse; men det er på den
anden side også værd at bemærke, at 14 ud af 37 har folkeskole, gymnasiel,
håndværksmæssig eller kort (1-2 år) videregående uddannelse. Selvom eleverne altså
repræsenterer meget forskellige uddannelsesbaggrunde, (dog med en overvægt af de længere
uddannelser) er der tydelige tegn på IT-vanerne: Ud af 37 angiver 36 at have egen computer
eller hyppig adgang til en, (og den person der angiver ikke at have dette, angiver dog
samtidig, at hun bruger internettet ugentligt). 84% betegner sig selv som værende ”meget
rutineret” eller ”rutineret” bruger af en computer og 95% af de adspurgte elever fortæller, at
de bruger internettet dagligt. På spørgsmålet om kendskab til sociale/faglige fællesskaber og
netværk på internettet, svarer 65% af deltagerne i undersøgelsen, at de bruger en eller flere af
denne slags tjenester jævnligt eller ind i mellem. Syv personer har ”lavet en profil men får det
ikke brugt” og seks har ”hørt om det”. Der er ingen der har sat kryds i ”jeg ved ikke hvad det
er”.
Respons på kommunikationen i ManuVision
Langt de fleste erklærer sig meget eller nogenlunde tilfredse med, at en stor del af
kommunikationen mellem ManuVision og elever foregår pr. e-mail8 og det samme billede
tegner sig, når man spørger til tilfredsheden med kvaliteten af denne kommunikation, dog
med overvejende ”nogenlunde tilfreds”-svar. Når det kommer til kontakten til andre
ManuVisionfolk er man dog mest ”nogenlunde” eller ”mindre” tilfreds og mulighederne for
at kommunikere i ManuVision får også en blandet medfart: 11 er meget tilfredse, 17 er
nogenlunde tilfredse og 9 er mindre tilfredse. 70% af respondenterne erklærer sig
”nogenlunde tilfreds” når det gælder kommunikationen i ManuVision alt i alt. Der er altså
ikke tydeligt identificeret en utilfredshed, men der er plads til forbedring, og et uopfyldt
behov må der være, for på spørgsmålet om hvorvidt man ville bruge en intern web-side for
kun ManuVisionfolk, svarer hele 92% positivt ”Ja det vil jeg helt sikkert” eller ”ja det tror jeg
nok”, garneret med uddybende fritekstsvar som ”savner det meget”, ”Ja, for det er lige dét
man mangler”, ”fællesskabet ville styrke min interesse” og den mest i øjenfaldende
8

Se metodiske overvejelser i appendix for refleksiv stillingtagen til udformningen af spørgsmålet omkring email-kommunikation.
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bemærkning: ”Hold 3 har allerede egen google-group”. Der forekommer altså at være et godt
grundlag for at tage web 2.0-redskaber i brug i det fremtidige netværk.
Her skal det tilføjes, at der i spørgsmål 21, ”Hvad bør ifølge dig forbedres ved ManuVision”,
som ikke specifikt omhandler kommunikation men kan være hvad som helst, i fritekstsvarene
i høj grad forekommer svar som ”kommunikationen”, bønner om at forbedre det nuværende
website og bedre eller klarere information. Der nævnes også ”mere skriftligt MV-materiale”
og ”dokumentation af teknikker” og selvom ejernes/lærernes forskellighed også nævnes som
noget positiv, efterlyser svarene på spml. 21 også tydeligt ”ens kommunikation” og ”klar
kommunikation”.
Respons på spørgsmål om organisationen og fremtiden
Et for undersøgelsen spændende spørgsmål er det, der skal afklare hypotesen om elevernes
interne/eksterne perspektiv; hvem opfatter eleverne som værende en del af ”ManuVision”.
Resultatet er interessant idet den største gruppe (46%) svarer, at det er ejerne, sekretæren,
nogle af de færdiguddannede ManuVisionbehandlere og alle de nuværende elever der
tilsammen udgør ManuVision. Kun 6 respondenter mener, at de nuværende elever (altså de
selv) ikke er en del af ManuVision. Det betyder, at selv om de strengt taget er kunder, så
opfatter 84% af eleverne sig som en del af organisationen. Ud af disse resultater fremstår det,
at ManuVision altså af mange elever ikke anskues som en afgrænset virksomhed, (for så
havde alle svaret at ejerne og sekretæren udgjorde ManuVision), men som noget større eller
”andet” end blot virksomhedens officielt og forretningsmæssigt interne. Og selvom der endnu
ikke er opsat noget formelt netværk omkring ManuVision er det tydeligt, at de nuværende
elever har et billede af, at kun nogle af de færdiguddannede behandlere stadig er en del af
ManuVision. I fritekstfeltet, der giver mulighed for at tilføje andre grupper end
svarmulighederne giver, angiver to respondenter, at ”deltagere på de almene træningshold”
(altså klienter) også er en del af ManuVision, og en enkelt mener det samme om klienter til
behandlingen. Vi har altså at gøre med en mangefacetteret opfattelse af organisationen og
dens flydende grænser og end ikke eleverne er enige om, hvem der er interne og hvem der er
eksterne.
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På spørgsmål 15 der berører, hvor klart ManuVision har videreformidlet hvilke aktiviteter,
værdier og fremtidsplaner der er i organisationen, svarer hele 73%, at”mindre klart” eller
”ikke klart”. Her ses et tydeligt indsatsområde. Men interessant er det også, at selv om
eleverne ikke har fået videreformidlet nogle officielle kerneværdier, så har de fleste selv
evnen til i fritekst at nævne ”3 typiske ManuVision-dyder”. Her er topscorerene ”indføling”,
der er nævnt 7 gange, og ”rummelighed” og ”åbenhed”, der hver er nævnt 6 gange.
”Forskellighed”, ”accept” og ”nærvær” er andre gengangere.
Der er meget stor tilslutning omkring ManuVision i fremtiden. Hele 89% vil gerne arbejde
som selvstændig ManuVisionbehandler i fremtiden (2 vil ikke og 2 respondenter har
opfundet deres egen ”måske”-kategori) og alle dem, der gerne (eller måske) vil være
ManuVisionbehandlere i fremtiden, vil også gerne indgå i et socialt og fagligt netværk med
andre ManuVisionbehandlere. Selv dem, der ikke ved om de vil være ManuVisionbehandlere
i fremtiden ved dog, at de gerne vil have flere muligheder for at tage del i ManuVisions
udvikling. Eleverne har altså et billede af ManuVision, der rækker ind i deres egen fremtid.
Det bedste ved ManuVision – og det, der skal forbedres
Til brug for at yderligere at se, hvilket image ManuVision har hos eleverne, vil jeg her
præsentere nogle af de fritekstsvar (ud over dem, der allerede er nævnt), som optrådte ved
spørgsmål 20 og 21, hvor respondenterne blev bedt om at skrive ”det bedste ved
ManuVision” og ”hvad der bør forbedres”. Det bedste er ifølge eleverne: ”Det personlige
udviklingsperspektiv”, ”et sted hvor alle er velkomne”, ”konfrontationen med selv, nærvær,
opmærksomhedstræning”, ”den praktisk orienterede undervisningsform og den gode
stemning”, ”en oase, et spændende frirum”, ”den udvikling i mig selv som MV muliggør”,
”engagementet og ønsket om at give ”metoden” videre til os nye”. På listen over ”forbedring
ønskes” ser vi blandt andet: ”Hjemmesiden, dokumentation af teknikker”, ”mere stringent
undervisningsplan, noget mere skriftligt materiale”, ”tilbyde elevbehandling på hjemmeside
for at hjælpe elever”, ”dialog og opfølgning”, ”kommunikation – specielt internt”, ”mere
klarhed om fremtidigt samarbejde”, ”struktur, planlægning og organisering – behøver ikke
være fy-ord” og ”kommunikation af virksomhedens fremtidsplaner”.
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Survey samlet set
Alt i alt viser der sig et billede af de sandsynligvis kommende ManuVisionbehandlere som
værende meget IT- og internetkompetente og nogenlunde tilfredse med kommunikationen i
ManuVision, men som også beder om at kommunikationen bliver forbedret – både internt og
eksternt. En krølle er, at ManuVisions ejere nok har tænkt på at kommunikere til eleverne på
www.manuvision.dk, men her i undersøgelsen viser det sig (spml. 21), at eleverne også, i
kraft af deres overvejende syn på sig selv som ”interne”, føler sig repræsenteret af
ManuVisions hjemmeside - og altså ønsker sig at denne forbedres. Yderligere udtrykkes et
ønske om ”ens/klar kommunikation”.
Virksomhedens aktiviteter, værdier og fremtidsplaner er slet ikke kommunikeret klart nok til
eleverne og mange udtrykker i fritekstfelterne, at de savner dette aspekt. En respondent
skriver ved spml. 21: ”Tydeligere fremtidsvision plus værdigrundlag” og mange andre svar
berører samme emne. Til trods for dette er viljen til fremtidig deltagelse i
ManuVisionorganisationens arbejde og udvikling overvældende positiv og flere efterlyser
bedre muligheder for at udleve deres store engagementet. Fritekstsvarene gengiver
ManuVisions image som værende meget positivt på produktsiden (uddannelse, behandling og
træning), men også som meget ustruktureret og dårligt kommunikerende på den
organisatoriske side.
ManuVisions kultur (C)
Som udgangspunkt for at fremstille ManuVisions kultur, vil jeg, i tråd med Hatch & Schultz’
underbygning af min hovedteori, benytte Edgar H. Scheins kulturniveaubegreber: Artefakter,
skueværdier og grundlæggende antagelser (Schein, 1994 og Hatch & Schultz, 2008). Af
pladshensyn må jeg her begrænse mig til at nævne de væsentligste observationer og
informationen vil jeg trække fra empirien fra workshoppen og surveyen og dertil føje de
observationer jeg har gjort ved kontakten med virksomheden i denne proces.
Virksomhedens artefakter (observerbare fysiske omgivelsers arkitektur, teknologi, produkter,
stil, organisatoriske rutiner og ritualer) er distinkte fra første færd: Alle besøgende bliver fx.
ved hoveddøren, via et skilt, bedt om at tage deres fodtøj af og låne et par sutsko. Den
indvendige arkitektur er organisk inspireret (bl.a. med en 10 meter lang bølget væg) og
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lokalerne rummer såvel store sale til fællesskab, såvel som små behandlerrum til individet.
Man ser også flere steder ManuVisions logo, der i blå nuancer viser to hænder, der beskytter
en ”kerne”, hvilket også kan ligne afbildningen af et øje9, og yderligere er det iøjenfaldende
hvor meget kunst lokalerne er udsmykket med. I forhold til at beskrive teknologien i kulturen
vil jeg fremhæve kommunikationskanalerne, der som tidligere nævnt mestendels består af
ansigt-til-ansigt-mundtlighed, e-mails og mobiltelefoner. Dog synes jeg at det er værd at
bemærke, at ejernes håndtering af ansigt-til-ansigt kommunikation er velfungerende:
Uoverensstemmelser håndteres med knusende ro og der lyttes opmærksomt til hinanden. Det
er tydeligt at forskelligheder accepteres, også selv om dette gør beslutningsprocessen
temmelig langsom. Der udvises stor entusiasme for og engagement i virksomhedens
fremtidige udvikling og produkter.
Produkterne er, som tidligere beskrevet, undervisning i alternativ kropsbehandling og træning
Da hele udgangspunktet for denne produkttype er baseret på en anskuelse af kroppen, sindet
og følelserne som værende gensidigt påvirkende og påvirkelige størrelser, gennemsyrer
denne bevidste stillingtagen virksomhedens offentliggjorte værditilkendegivelser.
Skueværdierne, siger Schein, er hvad der er fælles værdier eller ”tro”, og de kan virke som
rettesnor eller idealer i en given kultur. Spørgsmålet om værdier operationaliserede jeg, som
tidligere nævnt, i surveyen som dyder og som vi tidligere har set er elevernes topscorere på
denne liste rummelighed, åbenhed og indføling – det er altså disse værdier eleverne har
”opsnappet” i ManuVisionkulturen, grundlagt af ejerne.
Da virksomheden er så ung, er det vanskeligt at opdele værdinormerne i skueværdier og
grundlæggende antagelser, for som Schein forklarer, så bliver værdier først til grundlæggende
antagelser over tid, og kun hvis de fungerer med succes. Alligevel har jeg et par bud på
grundlæggende antagelser blandt ManuVisions ejere: Da jeg efter visions-workshoppen
fortalte gruppen, at jeg anså ManuVision for at være en videnbaseret virksomhed (eftersom
der i ManuVision ApS kun foregår udvikling og undervisning), blev der meget stille i lokalet.
De var efter forklaringen ikke uenige, men lidt overraskede. Årsagen er, at ejerne omtaler sig
selv og opfatter sig selv som en slags håndværkere. De har arbejdet som sådan i over 10 år og
er først inden for de sidste 3 år begyndt at sætte undervisning i system, men da de ikke
9

Logoet kan ses på forsiden af denne opgave.
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opfatter sig selv som grundlæggende kommunikerende, koordinerer de ikke virksomhedens
kommunikation synderligt. Sekretæren ytrede på workshoppen frustration over de
”modstridende meldinger” og manglende prioritering af tydelig kommunikation fra ejernes
side.
Schein forklarer, at en grundlæggende antagelse ”bliver taget for givet i sådan en grad, at
man kun finder beskedne variationer inden for en kulturenhed” (Schein, 1994, s. 29) og dette
gælder for håndværker-selvopfattelsen i virksomheden. Og yderligere er jeg stødt på en
adfærd, der kun byder på ”beskedne variationer”: Jeg har i mine møder med ManuVision
aldrig oplevet, at folk mødte op til tiden, hvilket oplevedes som et mærkbart
kultursammenstød. Det var ikke fordi de ikke anstrengte sig for at gøre det – især nu hvor der
var gæster – det lykkedes bare ikke. Det kan virke som en petitesse, men viser alligevel en
grundlæggende antagelse om, at punktlighed ikke er af afgørende vigtighed og dermed også,
til en hvis grad, at fælles gøremål er sekundære i forhold til den enkeltes. Disse to
grundlæggende antagelser betragtet samlet, bringer mig til at vurdere, at ManuVisions ejere
endnu ikke helt i dybden har tilpasset deres syn på sig selv til den virkeligheden, der omgiver
dem, at de faktisk er grundlæggere af og rollemodeller i en fællesejet, videnbaseret
virksomhed.
Endelig stilles der heller ikke spørgsmål ved, om den holistiske tilgang til mennesker er rigtig
og at det er af stor vigtighed at være opmærksom på og ”i” sin krop. Alle samlinger (møder
og undervisning) starter således med et par minutters lukkede øjne og stilhed (også, til min
overraskelse, visions-workshoppen som jeg stod for – dog først på andendagen). Hertil havde
to af fædrene i ejergruppen i øvrigt også medbragt hver deres spædbarn. Denne adfærd tolker
jeg som et udtryk for, at stor rummelighed tages for givet i ManuVision, men også, igen, at
fælles gøremål må foregå på individets vilkår.
Identificering af brand-kløfter i ManuVision
Vi har nu set på ManuVisions visioner, image og kultur og kan på den baggrund nu foretage
Hatch & Schultz’ VCI-afstemning af ManuVisions visioner, image og kultur, med henblik på
at identificere hvor virksomhedens indsatsområder ligger i forhold til at påbegynde
opbygningen af et troværdigt og velfungerende corporate brand.
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Vision / image
Vi så i afsnittet om visionerne, at man gerne vil dyrke fællesskabet ved formelt at udvide
arbejdsfællesskabet og inddrage eleverne og de færdiguddannede ManuVisionbehandlere,
samt at formaliseringen af logo-aftalen er påkrævet, idet ejerkredsen også oplever en trang til
professionalisering. Til gengæld identificerede vi også et klart indsatsområde i imageafsnittet, idet surveyen blandt eleverne viste, at ManuVision ikke har formået at tydeliggøre
visioner og fremtidsplaner for eleverne. Man kan sige, at dette er naturligt, fordi
virksomheden endnu ikke er nået så langt, men ikke desto mindre har der, som flere
fritekstsvar i surveyen ytrer, været ”snak”, men ingen klarhed. Eleverne udtrykker et tydeligt
behov for at høre om en mulig fremtid, men de er ikke inkluderede i udviklingsarbejdet.
Yderligere optræder ”fællesskab” på listen over ejernes udarbejdede kerneværdier for
virksomheden, men endskønt elevernes liste over ”dyder” er lang og der er mange
sammenfald med ejernes nyligt udarbejde kerneværdier, optræder ”fællesskab” ikke på listen
som en ”ManuVision-dyd” hos eleverne. Der er altså tale om en vision/image-kløft i forhold
til rent faktisk at demonstrere fællesskab for og med eleverne.
Image / kultur
Eleverne opfatter ManuVision som værende meget menneskeligt rummeligt og dette
demonstreres da også i kulturen, i form af den meget høje tolerancetærskel og accept af
idiosynkratisk adfærd på baggrund af bevidstheden omkring, at alle er ”under udvikling”. Vi
så også at ManuVisions image blandt eleverne er, at der udtrykkes stor beundring for
undervisningen og behandlingsformen, samt at det er en ”oase” og en arena for selvudvikling,
men at virksomhedens image på kommunikationsområdet efterlod et tydeligt ønske om
forbedring. Kulturen er, som vi så, meget baseret på virksomhedens særegne kerneprodukt
og det dertil hørende tankesæt, hvilket blandt andet medfører en høj grad af fokus på kroppen
og håndværket. Men hvad der glemmes er, at ManuVision faktisk er en videnbaseret
virksomhed og hvis man erkendte dette i virksomheden, ville man sandsynligvis få et bedre
øje for kommunikationens centrale rolle i netværksorganisationen. Jeg kan konstatere at
image af den organisatoriske kommunikation er dårlig, for lidt skriftlig, for lidt éntydig og for
lidt dialogbaseret – og kulturen omkring kommunikationen er (bortset fra på det mundtlige
område) – det samme. Både ejere og elever ytrer ønske om forbedret kommunikation, men
forskellen er, at imagedannerne (eleverne) lægger vægt på kommunikation, hvorimod ejerne i
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deres levede kulturdannelse ikke har tillagt kommunikation den samme værdi, som den
repræsenterer for eleverne. Dermed er en image/kultur-kløft identificeret i forhold til
prioriteringen af kommunikation.
Kultur / vision
Ejerne drømmer om at professionalisere virksomheden, udvide og formalisere netværkets
mange samarbejder og gøre ManuVision til centrum for et videnudvekslende fællesskab.
Dette harmonerer ikke med de grundlæggende antagelser vi så i kulturafsnittet, der gør at
ejerne opfatter sig selv som selvstændige håndværkere, der endnu ikke har prioriteret
fællesskabet (ManuVision) lige så højt som selvstændigheden. Den symbolske værdi af et
corporate brand skinner igennem her, for grundlæggerne står med deres adfærd som
rollemodeller og hvis de ikke evner at vise, at fællesskabet (også en kerneværdi) er af yderste
vigtighed, bliver den dyrebare rummelighed et tveægget sværd, der truer med at gøre
kerneværdien om ”seriøsitet” utroværdig. For hvornår er man for lidt rummelig? Er det når
man frustreres over, at der er distræte og uopmærksomme forældre med til en workshop, der
kan have en seriøs betydning for virksomheden? Det må være et åbent spørgsmål om
prioritering, hvordan ManuVision vil balancere rummelighed og seriøsitet, men her skal blot
påpeges at balanceringen af de to er central og udslagsgivende.
En anden vigtig pointe er også, at man har en fremadrettet vision om arbejdsfællesskab i
ManuVision – ”at lavet noget sammen - alle der vil være med” – men virkeligheden er den, at
samtlige elever, lærere og færdiguddannede kun samles til fester. Yderligere var en af de ting
man også udtrykte ønske om i visionerne at udbrede kendskabet til ManuVision, således at
det bliver lettere at lave brand-extension og sælge ManuVisions øvrige produkter. I kulturen
så vi, at kun den mundtlige kommunikation fungerer og spørgsmålet er, om man kan basere
markedsføring på mundtlig kommunikation alene. Indtil videre har udbredelsen af
kendskabet fungeret via mund-til-øre i netværk, men skal kendskabet udbredes yderligere, må
man nok ty til skriftlighed. Jeg identificerer altså her en trefoldig kultur/vision-kløft; den
første omkring visionen om fællesskab vs. den levede, ikke-fælles virkelighed; den anden
omkring kerneværdien seriøsitet og kulturtilstanden der ikke tager rollen som grundlægger og
leder af en videnbaseret virksomhed seriøst nok. Den tredje kløft findes i splittelsen mellem
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den kulturelle mundtlighed i kommunikationen og visionsønsket om at markedsføre og
professionalisere virksomheden.
Resultat af anvendelsen af VCI-metoden på ManuVisions corporate brand
Jeg har nu diagnosticeret ManuVisions corporate brand ved hjælp af Hatch & Schultz VCImetode, der bygger på teorien om, at man kan identificere ”kløfter” i sit corporate brand, ved
at afstemme vision, kultur og image. Hos ManuVision så vi, at der var tale om en
vision/image-kløft i forhold til på den ene side at ønske sig at arbejde sammen med eleverne
og vælge fællesskab som kerneværdi, og på den anden side ikke praktisere noget
arbejdsfællesskab med eleverne. Image/kultur-siderne var enige om at kommunikationen var
forbedringsværdig, men en kløft viste sig ved, at imagesiden lægger vægt på kommunikation,
hvorimod dette hidtil ikke har været prioriteret i den levede kultur blandt ejerne. Endelig viste
kultur/visions-sammenligningen, at der var en kløft omkring visionen om fællesskab,
kerneværdien seriøsitet og igen omkring (især skriftlig) kommunikation.
Hovedspørgsmålet i denne opgave var, hvilken ”sygdom” elevernes usikkerhed var et
symptom på? Svaret melder sig via disse brand-kløfter, for det viser sig for det første, at
brandet er svagt (jvf. teorien om at VCI-kløfter svækker brandet), og for det andet, at de
identificerede kløfter i høj grad berører netværkets forbundethed, evnen til kommunikation
og enheders mål vs. fællesskabets, dvs. netværkets konsistens, og disse to faktorer var ifølge
Castells centrale for netværksorganisationens præstationer. Hermed er opgavens primære og
tungestvejende formål opfyldt, for brandet er diagnosticeret og vi kan identificere
indsatsområderne der centrerer sig omkring demonstreret (arbejds-) fællesskab,
kommunikation (særligt skriftlig) og kerneværdien seriøsitet.
I næste del af opgaven skal vi, i overensstemmelse med opgavens sekundære formål, se på
hvordan disse indsatsområder kan tages under behandling på en måde, der støtter op om
ManuVisions corporate brand og understøtter de senmoderne behov for oplevelser og
materiale til brug for den kontinuerlige, identitetsdannende selvfortælling.
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Del III – Resultaterne skaber grobund for forandring
Jeg har nu vist, hvordan man kan anvende Hatch & Schultz VCI-metode som
diagnoseværktøj i forhold til at identificere indsatsområder i opbygningen af et corporate
brand. Her i del III vil jeg på baggrund af de ting vi nu ved om virksomheden give en skitse
til, hvor og hvordan det kunne være hensigtsmæssigt for virksomheden at sætte ind, med
henblik på at få ManuVisions corporate brand til at fungere og opnå styrke. Jeg vil som sagt
fokusere på de tre områder der blev afdækket i ovenstående analyse: Fællesskab,
kommunikation og seriøsitet.
Forslag til ny opfattelse af organisationen
Tilpasning mellem organisationens stigende kompleksitet og kommunikationen i netværket
kunne bruge en tilførsel af ressourcer. Heldigvis er masser af ressourcer allerede til stede,
men bliver i øjeblikket ikke anvendt. Set i lyset af elevernes svar i surveyen foreslår jeg, at
ejerkredsen begynder at anlægge et nyt syn på organisationen: I et formelt perspektiv er
ManuVision naturligvis en virksomhed med 7 ejere og en ansat. Men på baggrund af
resultaterne fra denne survey finder jeg det givtigt at anlægge det syn, at vi her har at gøre
med en organisation der rækker ud over virksomheden – altså en organisation der er større
end selve den oprindeligt grundlagte virksomhed. Det virker indlysende, set i lyset af de
anlagte planer om netværkssamarbejde mellem mange selvstændige énmandsvirksomheder
under ManuVisions logos paraply, men det er alligevel et anderledes billede af foretagendet
end ejerne (og enkelte elever) går rundt med i hovedet til daglig.
Opfatter man den videnbaserede virksomhed ManuVision som en fælles videntank som alle i
organisationen kan bidrage til og tappe af, kan organisationen udtrykkes visuelt på den måde,
der illustreres ved figur 2. Det vi ser på figuren er i centrum den formelle virksomhed
ManuVision og de syv forbundne ejere, der hver har ét ben i den fælles virksomhed og ét ben
i egen enmandsvirksomhed. Linien er stiplet, fordi systemet er åbent for informationsflowet.
Uden om dem slår elever og færdiguddannede ManuVisionbehandlere ring og det ville
forstyrre billedet for meget at tegne streger mellem dem alle sammen på kryds og tværs, men
det ligger implicit, at disse også er forbundne via deres kontakt til hinanden og til
ManuVisionejerne.
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Figur 2:

Herefter kommer en fed stiplet linie, der er mit forslag til, hvor stregen så og sige kan trækkes
mht. at afgrænse organisationen, til fordel for at kunne skelne, skulle lejligheden kræve det,
mellem interne og eksterne. Men til brug for opbygningen af et corporate brand er det ifølge
Hatch & Schultz ikke nødvendigvis fordelagtigt at skelne på denne måde, idet alle
interessenter bidrager med at skabe mening ud af og tilføje styrke til brandet (Hatch &
Schultz, 2008, s. 207) – og denne gensidige udveksling af viden er illustreret ved de
dobbeltrettede pile. Der er her altså nærmere tale om forskellige grader af nærhed til kernen,
end decideret intern og ekstern.
Denne nye anskuelse tager hul på problemstillingen omkring at demonstrere fællesskab og
spiller også bedre sammen med det senmoderne behov for materiale til den
identitetsdannende selvfortælling; for det er klart, at jo mere man føler sig inkluderet og
bliver inkluderet i et foretagende, jo mere er man ”medlem af klubben” og des stærkere bliver
oplevelserne, følelserne og engagementet. Integriteten omkring et corporate brand gør, at en
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virksomhed er nødt til at tilpasse sin organisationen til det billede, man gerne vil give
omverdenen. Det kan virke ekstrem for nogle, at man skulle ændre organisationen, for at
tilpasse sig kommunikationen, men her er jeg enig med Hatch & Schultz, der i deres
implementerings-teori inkluderer det vigtige element ”organizing for brand management”
(Hatch & Schultz, 2008, s. 186), dvs. organiseringen af virksomheden skal understøtte
formidlingen og evnen til at støtte op om brandet.
Hvis vi husker tilbage til ManuVisionejernes drøm 2, så har de også allerede fundet ud af, at
de vil ”skabe fora for samarbejder, fx. konferencer til at dele samarbejder” (se appendix side
xxii). Det falder endnu naturligt for dem, at en konference skal være ansigt-til-ansigt og det
ville da også være en god ide at arrangere en kæmpe workshop for alle ManuVisionelever,
for at ”forhandle” netværkets værdigrundlag på plads. Det er, ud fra empirien i denne opgave
af dømme, sandsynligt at det ender i nærheden af ejernes, men processen ville være meget
vigtig, idet man da fra ManuVisions side ville vise seriøsitet i forhold til at inkludere
eleverne i udformningen af det fremadrettede samarbejde. Så vidt ansigt-til-ansigt - jeg vil
nu her foreslå to yderligere tiltag for at implementere corporate values på en synlig og
operationaliserbar måde i virksomheden: Et intranet og en interaktiv skulptur.
Et intranet – fælles kommunikation på tværs af tid og rum
VCI-afstemningen af ManuVisions corporate brand afslørede kommunikationsproblemer og
ifølge Castells vil dette påvirke en netværksorganisations præstationer i negativ retning. I
øvrigt ved vi, at den kommunikation, der fungerer godt i ManuVision er ansigt-til-ansigt,
men vi ved også, at virksomheden og netværkets autonome enheder spredes mere og mere
geografisk (bl.a. med ny filial i Århus), hvilket sætter kommunikationen yderligere under
pres. Vi har også set, at den decentrale organisation har behov for centraliseret
kommunikation (Larsen & Schultz, 1998) og særligt er vi blevet gjort opmærksomme på, at
der i ManuVision er behov for demonstreret fællesskab, alt imens engagementet i og
entusiasmen for produkterne og tankesættet i centrum sådan set er overvældende stærkt.
Alle disse faktorer betyder, at der er endog rigtig godt grundlag for at implementere et
ManuVision intranet, dvs. en webside, hvor kun ManuVisionfolk – ejere, elever og
færdiguddannede behandlere der ønsker at indgå logo-aftalen – kan logge sig ind og mødes
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online, med henblik på at styrke community’et blandt eleverne, samarbejdet i netværket og
kommunikationen i organisationen, fx. på www.manuvision.org. I surveyen undersøgtes
elevernes IT-kompetencer, kendskab til social software, lyst til at indgå i et socialt og fagligt
netværk og en vurdering af, om de ville bruge en eventuel webside, hvor kun
ManuVisionfolk kunne logge ind og kommunikere. Svarene var overvældende positive ved
alle spørgsmål og dette viser, at der er godt grundlag for dette i organisationen.
En vaks respondent kommenterede i surveyen i fritekst: ”Det er let i dag at lave et intranet”
og på spørgsmålet om, om eleverne har lyst til at deltage i ManuVisions videre udvikling
(spml. 19) svarer 35 respondenter (ud af 37) ”ja”. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at
inddrage eleverne i udformningen af et fremtidigt intranet for ManuVision; både for at støtte
op om det corporate brands kerneværdi om fællesskab, men også for at sikre, at intranettet får
de funktioner (og ikke flere) end ManuVision-community'et har brug for. Denne tilgang
støttes af Preece & Maloney-Krichmar i artiklen ”Online Communities: Focusing on
sociability and usability” (Preece & Maloney-Krichmar, 2003), underbygget af Preece’s ide
om “participatory community-centered development (PCCD)”, altså deltagende communitycentreret udvikling. Det ligger uden for denne opgaves omfang og fokus at fremføre en
komplet løsning for et ManuVision-intranet, (og det ville da også være formålsløst, når jeg
fremfører at organisationen selv skal deltage i udviklingen), men som anbefalinger til et evt.
intranet-udviklingsteam, vil jeg dog her tage de vigtigste funktionaliteter i betragtning, set ud
fra hvordan man kan imødekomme elevernes behov, virksomhedens særlige karakteristika og
støtte udlevelse af ManuVisions corporate values.

Et udviklingsteam der evt. skulle lave ManuVisions intranet bør være opmærksom på, at
siden er lukket og kun medlemmer af ManuVisions netværk kan logge ind; dette for at
fortrolige, faglige udvekslinger (fx. om personlige sygdomme eller klienters særlige
problemer) kan foregå helt ugenert. Dernæst bør man fokusere på fællesskabet: Jeg finder det
vigtigt at intranettet åbner på en central ”nyhedsside” i form af en opslagstavle, eller bulletin
board, hvor der postes nyheder af ”corporate” karakter der har, eller kan have, relevans for
hele netværket. Der skal være mulighed for at kommentere disse nyheder. I dette store fælles
”rum” hvor alle i netværket mødes, skal der også være mulighed for direkte adgang til et
diskussionsrum hvor enhver kan tage et emne op til spørgsmål eller diskussion og dette skal
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være under klare emneopdelinger: Det kunne være ”behandlingen”, ”træningen”, ”at være
selvstændig” og et ”løst & fast”-emne. Det er pointen at netop alle i netværket her kan være
til gavn for hinanden ved at udveksle erfaringer, ideer og tanker. Derefter bør der være et
særligt forum for ”elever” og et andet for ”ManuVisionbehandlere”, da disse sandsynligvis
hver især har særlige interesseområder; eleverne har brug for et sted, hvor de modtager
information om undervisning, diskuterer undervisningsdage og –elementer og fx. indgår i
gensidige responsgrupper. Detaljer om undervisning, internater o.lign. er ikke vedkommende
for de færdiguddannede behandlere, der snarere har brug for at kommunikere omkring
årsregnskaber, for mange/ for få klienter, nye samarbejder osv. Om disse to forskellige fora
skal være gensidigt åbne eller lukkede, vil jeg ikke afgøre her, men det ville være noget
udviklingsarbejdet skulle tage stilling til.
Da omdrejningspunktet for praksisfællesskabet er kroppen, bør intranettet give mulighed for
at uploade billeder og video, således at man kan dele visuelle oplevelser med hinanden. Jeg
tænker at denne funktionalitet ville være relevant, for alt fra det sociale aspekt (se hvor vi
hyggede i fredags) til det fagligt praktiske (fx. behandleren i Skagen, der har en klient med en
særligt skæv ryg og har bedt om tilladelse fra klienten til at vise et billede af ryggen til sine
kolleger). Der skal også være mulighed for at uploade et billede af sig selv, der knyttes til ens
navn og følger med rundt på siden, når man skriver noget på intranettet, hvilket understøtter
fornemmelsen af social tilstedeværelse (Preece & Maloney-Krichmar, 2003). Fordelen ved de
asynkrone funktionaliteter er, at medlemmer af ManuVisionnetværket kan deltage når de vil
og have tid til eftertanke ifht. at tage stilling til indholdet på siden. Eleverne passer jobs ved
siden af uddannelsen og er travle mennesker, og selvstændige behandlere er
selvtilrettelæggende og har dermed meget forskellige arbejdstider. Derfor ville e-mailnotifikation også være en ønskelig funktionalitet. Men det kunne også være en fordel at
tilføje synkrone funktionaliteter, såsom en indikation på hvem og hvor mange der var online
lige nu, med henblik på at understrege fornemmelsen af nærvær på intranettet. Det giver en
anden fornemmelse, at man sidder og skriver til eller med et menneske, der online samtidig
med en selv, og så kan man evt. aftale at springe over i en anden applikation, fx. MSN
Messenger, hvis man vil føre synkron chat, men ManuVision kunne også overveje at
indbygge en chatfunktion i intranettet.
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Noget af det, man skal være opmærksom på i udviklingen af sitet er moderation. Da man på
nettet og i skriftligheden er frarøvet kommunikative tegn såsom kropssprog, gestik og
intonation, er takt og tone anderledes end når man er fysisk til stede sammen; derfor opstår
der ofte misforståelser for nybegyndere, hvor de enten udtrykker sig for stærkt eller læser for
meget eller for lidt ind i en besked (Preece & Maloney-Krichmar, 2003). Desuden er der
mange der i starten har brug for hjælp til at finde rundt, bruge funktionaliteterne og gebærde
sig i et online community og her vil det være hensigtsmæssigt om ManuVision tilknytter en
eller flere til at være ankerpersoner i intranettets opstartsfase. Dette er også vigtigt pga.
virksomhedens særlige karakteristika: Behandling, træning og undervisning går tæt på det
enkelte menneske og ind i mellem går følelserne højt, eller intime emner berøres. En
moderator kan gå ind og lukke diskussioner der er kørt af sporet, eller påpege retningslinier.
Yderligere kan en eller flere moderatorer rekrutteres blandt særligt entusiastiske elever, der er
erfarne brugere af online communities; disse kunne også i starten have en lokomotivrolle i
forhold til at skabe nyt indhold på siden, således at de mindre erfarne havde noget at ”komme
efter” og nogle kulturbærere at tage ved lære af.
Et udviklingsteam ville også være nødt til at sørge for, at intranettet havde en tydelig, sigende
overskrift, eventuelt akkompagneret af en underoverskrift bestående af de fem corporate
values og et sæt af simple og klare regler for adfærd på sitet. Intranettet skal integreres i
undervisningen, så langt at lærerne (der indtil nu har været ejerkredsen – i fremtiden er det
måske nogle ”gamle” elever) ved første møde fortæller, at det er på intranettet at man
meddeler sig til eleverne om dette og hint, samt at man der jævnligt er tilgængelig for
spørgsmål o.lign. For følelsen af, at man er blevet ”medlem” af klubben, vil det være fint at
give nye elever en startpakke, med fx. en ManuVision-t-shirt, et login til intranettet og en
memorystick med virksomhedens logo – for at vise, at der også er computerrelaterede
aktiviteter indbygget i uddannelsen. Man kan måske bekymre sig om fremtidige elever med
lavt uddannelsesniveau eller uvanthed med computere, men set på den anden side så
uddanner ManuVision også folk direkte til at drive selvstændig virksomhed, og det kan man
næppe gøre i dag uden computerkontakt. Derfor mener jeg at et intranet, både i kraft af sin
rolle som essentiel informationsbærer og i sin gensidigt uddannede sociale kraft, tilbyder
ManuVisions elever et nyt og nødvendigt læringsniveau. Intranettet føjer også en ny
dimension til tanken om at integrere corporate values i undervisningen; man kan gøre det til
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en øvelse at kommunikere i fællesskab, rummeligt, opmærksomt, ærligt og med seriøsitet på
intranettet. Og i direkte forbindelse til arbejdet med corporate branding, kan intranettet spille
en rolle i kraft af fællesskabet fordi, ”it is the act of making meaning together rather than the
precise meanings made that produces brand value10” (Hatch & Schultz, 2008, s. 225).
Således inkluderet i det kommunikative fællesskab og for hinanden synligt forbundne og
tilgængelige, vil eleverne opleve ManuVisions corporate brand stærkere og mere
sammenhængende, og ovenikøbet kan de nu udleve den del af deres identitetsskabende
selvfortælling, at de siger, at de er en del af ManuVision. Hatch & Schultz beretter om brand
communities (der normalt er communities startet af ”fans” af en virksomhed og/eller dens
produkter) at de oplever ”we-ness”, at de i høj grad bruger ritualer og storytelling og at
medlemmerne har en tendens til at ville beskytte det, de anser for værende ”sacred heritage”,
altså det for dem allervigtigste ved produktet/brandet (Hatch & Schultz, 2008, s.156-157).
Hvis man på baggrund af den entusiasme vi så i surveyresultaterne antager, at
ManuVisioneleverne vil udvise samme adfærd, vil der på denne måde skabes, via
fællesskabets socialitet, historier om produktet, organisationen og dens medlemmer, der
tilføjer brandet mening. Yderligere har netværket ManuVision bedre vilkår for være
velfungerende og succesfuldt, når forbundethed og konsistens bliver synliggjort i netværket
og gjort til et fælles anliggende på intranettet. I næste afsnit skal vi se et beslægtet bud på
hvordan ManuVision kan arbejde med deres corporate brand, på en direkte observerbar og
fysisk facon.
En interaktiv skulptur – håndgribeligt værdiarbejde
Man kan sige at behandlernetværket er et praksisfællesskab omkring ManuVision”metoden”. Men virksomheden indgår også i et andet nært fællesskab og det er i den fysiske
virkelighed, for ManuVisionhuset er vært for mange behandlere, klienter til behandling,
træning og andre aktiviteter hver dag og disse har ikke alle adgang til intranettet. For at
synliggøre corporate values for en større del af virksomhedens netværk og samtidig appellere
til de mest analogt/håndværksorienterede individer, foreslår jeg at man kunne lave en
interaktiv værdi-skulptur. Helt konkret skulle opgaven med at udføre skulpturen gives til en
kunstner, men konceptet ville være følgende: Skulpturen der er et værdibarometer.
10

Hatch & Schultz’s kursiver
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En skulptur bestående af fem ”beholdere”, fx. udformet i hver sin form, eller givet hver sin
farve, repræsenterende og navngivet med hver sin kerneværdi, udføres. I beholderne skal
være en substans af en art – måske sten, måske glaskugler, måske noget helt tredje; lad os for
eksemplets skyld vælge sten. Beholderne repræsenterer hver sin kerneværdi og substansen
symboliserer oplevet værdi. Men den er ikke kun til pynt; skulpturen er interaktiv og det er
meningen at forbipasserende (og der er mange klienter, behandlere, gæster og andre igennem
ManuVisions lokaler i løbet af en dag) kunne beskue den og anvende den. Det betyder, at alle
der kommer i ManuVisions fysiske univers, deres lokaler på Frederiksberg (og i fremtiden i
Århus), vil kunne se hvilke værdier virksomheden efterstræber at udleve og skabe. Idéen er
så, at alle der passerer er mere end velkomne til at vurdere, om de har oplevet fællesskab,
opmærksomhed, eller andre af de corporate values ManuVision står for, stikke hånden ned i
”værdi-beholderne” og fysisk flytte sten fra een beholder til en anden – eller simpelthen
fjerne sten fra en beholder – for at indikere hvad de har oplevet i huset den pågældende dag.
På denne måde integreres virksomhedens forkærlighed for kunst (som vi så i kulturafsnittet i
del II) med behovet for at synliggøre corporate values på en kreativ og frem for alt
aktiverende måde. Gennem den interaktive skulptur ville man også afspejle virksomhedens
karakteristika, idet man hermed nærmest ville legemliggøre corporate values og skulpturen
ville illustrere det ”rum” som kroppen, ifølge virksomhedens styrende tankesæt, udgør.
Samtidig konkretiserer den fysiske flytten rundt af ”substans” også værdibegrebet helt
”håndgribeligt” – hvilket må siges at være i ManuVisions ånd. Skulpturen føjer endnu en
oplevelse til virksomhedens univers og afspejler desuden også seriøsitet omkring
værdiarbejdet, ved at turde lægge værdierne åbne for vurdering. Vi vender tilbage til
skulpturen når vi skal se på det fremadrettede perspektiv for virksomheden.
Sammenfatning af forslag til opbygning af corporate brand i forhold til eleverne
Med øje for de identificerede brandmæssige indsatsområder, fællesskab, kommunikation og
seriøsitet, og med baggrund i resultaterne i surveyen foretaget blandt eleverne, foreslås altså
en justering af opfattelsen af organisationen, der inkluderer elever og færdiguddannede
ManuVisionbehandlere. Med dette udgangspunkt så vi, hvordan et intranet kunne gøre
netværkets forbundethed og konsistens til et fælles anliggende og samtidig skabe et centralt

48

udgangspunkt for den samlede organisations interne kommunikation. Samtidig kunne
virksomhedens særlige karakteristika understreges ved at konkretisere værdigrundlaget i et
legemliggjort værdibarometer, i form af en interaktiv skulptur.
Konklusion
”Vi er mange der har andre/ flere kvaliteter der kunne komme i spil og skabe nye
muligheder” (en uddybende kommentar fra surveyen ved spørgsmål 1911)
Jeg havde i denne opgave sat mig for at se på, hvordan netværksvirksomheden ManuVision
kan gøre brug af corporate branding, nærmere bestemt Hatch & Schultz’
Vision/Culture/Image-alignment-metode, til bevidst at påbegynde opbygningen af et stærkt
corporate brand i forhold til sine elever, for at facilitere formaliseringen af det planlagte,
samarbejdende netværk. Spørgsmålet ønskedes primært besvaret ved en diagnose af
virksomhedens nuværende brand, og sekundært og i mindre omfang, forslag til fremadrettede
løsningsforslag i forhold til at styrke ManuVisions corporate brand.
For at gøre dette måtte jeg først belyse virksomheden og dens særlige tiltrækningskraft.
Gennem Castells så vi, at netværksorganisationens styrke er fleksibilitet og frihed for det
enkelte individ, og dens udfordring var afhængigheden af netværkets forbundethed og
konsistens, samt at netværksorganisationen fordrer en særlig tilgang til ledelse og
kommunikation. Efter en gennemgang af case-virksomheden ManuVision stod det frem, at
virksomheden, pga. sin succes og dermed øgede tilslutning og kompleksitet, netop oplevede
de udfordringer, som Castells talte om. Derefter forklarede en større oplevelsesøkonomisk
kontekst, hvordan ManuVisions tiltrækningskraft ligger i virksomhedens produkter, der
producerer følelser og oplevelser, som appellerer til det sen-moderne menneskes refleksive
identitetsprojekt.
Efterfølgende så vi nærmere på corporate brandings identitets-, relations- og
identitetsskabende potentiale og jeg anskueliggjorde hensigtsmæssigheden i at anvende
corporate branding i en netværksvirksomhed, hvorved man kan give et netværks autonome
11

Spørgsmål 19 lød: ”Kunne du tænke dig i fremtiden at have flere muligheder for at tage del i
ManuVisions udvikling (såvel fællesskabet/organisationen som behandling/ træning/ kurser)?”
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enheder redskaber, fælles værdier og vision, til at bedrive selvledelse og kommunikation på
en ensartet måde, der potentielt kan skabe en samlende ramme for enhederne at operere i.
Den efterfølgende anvendelse af min centrale teori, Hatch & Schultz’ vision/kultur/imagemodel (VCI) til corporate branding på min case-virksomhed, der havde til hensigt at
identificere indsatsområder i forhold til virksomhedens brand, viste efter en nøje analyse af
en mængde udarbejdet empiri, (der i blandt andet en eksternalisering af kerneværdier og
visioner, samt resultater fra en survey), at det kunne konkluderes, at virksomhedens visioner,
kultur og image ikke stemte overens. Der kunne identificeres VCI-kløfter mellem visionimage, image-kultur og særligt mellem kultur-vision. Indsatsområderne viste sig at være
demonstreret fællesskab, en forbedring og udbygning af særligt den skriftlige kommunikation
og en mere bevidst handlen i forhold til kerneværdien seriøsitet.
Herved opfyldtes hovedformålet ved at vise, at virksomhedens elever pt. oplever et svagt og
uafstemt corporate brand, samt at de identificerede VCI-kløfter i høj grad berører de to
faktorer som netværksorganisationen er afhængig af, nemlig forbundetheden og konsistensen.
Endelig var det sidste, underordnede formål at forelægge nogle fremadrettede tiltag for at
rette op på de identificerede brand-indsatsområder, fællesskab, kommunikation og seriøsitet,
idet der skulle tages højde for virksomhedens særlige karakteristika. Her sås hvordan en ny,
mere vidtfavnende anskuelse af organisationen kunne være befordrende for elevernes (og
organisationens) behov, samt at et intranet direkte kunne adressere alle indsatsområder, idet
kommunikation og værdier derved blev gjort til et fælles og seriøst anliggende. Yderligere
opfyldtes formålet om løsningsforslag, ved at introducere tanken om en interaktiv skulptur,
der kunne synliggøre og legemliggøre arbejdet med corporate values.
Det videre perspektiv
I dette korte afsnit vil jeg berøre et par af de områder, som den ovenstående undersøgelse af
pladshensyn ikke kunne medtage. Med et styrket corporate brand vil det sandsynligvis blive
lettere for ManuVision at gennemføre brand extension og sælge sine (nu) sekundære
produkter, kurser og konsulentydelser, til fx. virksomheder. Det står også tilbage, at
virksomhedens hjemmeside, www.manuvision.dk, der henvender sig ud over organisationen,
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bør gennemarbejdes grundigt med de ovenfor nyfundne indsigter i virksomheden i
baghovedet, idet den, som tidligere anført, står som en 100% afsenderbaseret (og tilmed
rodet) informationsside, der slet ikke fyldestgørende afspejler de aktiviteter, mål og værdier
der faktisk eksisterer i virksomheden. Hjemmesiden bør, for at afspejle corporate values,
invitere til kommentarer fra besøgende, fx. hilsener fra klienter i en online gæstebog, og med
tiden kunne ejerne evt. overveje at opsætte en weblog på hjemmesiden – idet de fungerer
bedst i mundtlig kommunikation kunne man måske overveje en video-blog – for at øge
klienters oplevelse af tilgængelighed ifht. virksomheden. Den interaktive skulptur kunne også
via et live webcam projiceres ud på hjemmesiden, således at besøgende på siden kunne se
værdibaromeret og dets udslag. Man kunne også overveje at vise klip fra en behandling og
fra træningen på hjemmesiden, for at arbejde mere med at afmystificere virksomhedens
aktiviteter for omverdenen.
Det er i første omgang og lige nu eleverne der tættest på oplever ManuVisions corporate
brand, men på langt sigt vil det være gennem dem, der som praktiserende behandlere, bliver
formidlere af brandet overfor klienter, kursister og samarbejdende virksomheder. Når
eleverne ved hvad virksomheden står for, så kan de også meget lettere sprede budskabet i
deres netværk; en proces der er påbegyndt med deres indtrædelse i uddannelsen og bl.a. deres
grupper på Facebook, der også kunne bruges i markedsføringsøjemed.
Hvordan ManuVisionnetværket kommer til at fungere vil tiden vise og det kunne være
interessant, ved en anden lejlighed, at undersøge, om virksomhedens særegne tilgang til
organisation og samarbejde eventuelt kunne udvikle sig til en ny, konkret ledelsesmodel
særligt egnet til kollektiv netværksledelse.
Jeg vil naturligvis ikke konkludere noget generelt om netværk og branding på baggrund af en
enkelt case, men her er foreslået en fremgangsmåde, en anvendelse af corporate branding og
nogle generelle fokuspunkter, som andre, lignende videnbaserede netværksvirksomheder
måske kunne drage nytte af at overveje.
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Each for himself and all together –
Corporate branding in the network organisation
English summary
This thesis concerns itself with corporate branding in the network organisation. The case
company ManuVision, a business with muliple networked owners teaching alternative body
therapy, is on the threshold of formally extending its network by including the students that
graduate from their school, and opening a second school in another town. However, the
students that graduated from the ManuVision school last year were somewhat sceptical of the
suggestion to cooperate formally by use of logo. With the oncoming geographical diversity,
ManuVision is left with the perplexing challenge to convey vision and values to stakeholders,
in order to succeed with the plan to extend the network.
This thesis asks how ManuVision can make use of corporate branding, specifically the theory
of aligning vision, culture and image (VCI) by Mary Jo Hatch & Majken Schultz, in order to
begin building a strong corporate brand in relation to its students. This question is answered
by fulfilling the thesis’s two purposes: The primary purpose of the thesis is to identify the
”illness” that shows its symptoms by way of the students’ sceptisism, using the VCI-theory as
a tool for diagnosis of the current state of the corporate brand, in order to identify action
areas. A secondary purpose is to briefly draw an outline of suggested solutions in order to
make operative and communicate corporate values in the organisation.
By examining the network organisation through Castells’ theory of the network organisation,
and its depedency on connectedness and consistence, and the theory of corporate branding
through Hatch & Schultz, the thesis suggests that corporate branding would be a fitting
method for a network organisation to approach conveying corporate values and improving
corporate communication; this based on the thought that a decentral organisation needs
central communication and that a corporate brand potentially could contribute to the selfmanagement of the autonomous units of the network, supplying common visions and values.
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The thesis goes on to closely analyse the current state of the ManuVision brand by applying
Hatch & Schultz’s corporate branding method, the VCI-alignment method. This method aims
to bring a company’s visions, culture and image into alignment in arguing that a corporate
brand is only functioning and strong, if these three factors are without alignment gaps
between them. Central to this thesis is therefore a thorough comparative analysis of
ManuVision’s visions, culture and image. For this purpose, a vision workshop has been
conducted in the company, and the results, visions and corporate values, are laid out. To
convey image, a survey has been conducted among the students of the school, rendering their
image of ManuVision’s performance. Together with an analysis of the culture amongst the
owners of ManuVision, a comparative analysis is then made, leaving the identification of
VCI gaps in the corporate brand. In this way it is made clear that the weaknesses within the
current brand lie within the areas of demonstrated community, communication, and the
corporate value, seriousness. Hence, these are the areas to which the company should direct
its attention, in order to strengthen the corporate brand.
The final part of the thesis suggests three approaches that might be taken in order to
strengthen ManuVisions corporate brand, by making corporate values visible and operative,
taking into account the company’s special characteristics. First, a new perception of the
organisation, including current and former students is recommended; secondly, a suggestion
for a ManuVision intranet is made, by which the required action area of demonstrated
community, communication and seriousness are directly addressed; and thirdly, the
suggestion of a physical ”values barometer” is made, proposing the form of an artistically
made inter-active sculpture, representing and making physical corporate values of the
company so concerned with the body.
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Metodiske overvejelser i forhold til udformningen af survey blandt ManuVisions
elever, torsdag d. 1. maj 2008 i ManuVisionhuset på Frederiksberg.
Ved udførelsen af denne kvantitative undersøgelse har jeg taget metodisk og teoretisk
udgangspunkt i hovedtræk fra Erik Jørgen Hansen og Bjarne Hjort Andersens Et
sociologisk værktøj. Som dataindsamlingsmetode valgte jeg at besøge respondenterne
på deres skole og udlevere spørgeskemaet på papir og ansigt-til-ansigt, idet der ikke
var lange tidsperioder til rådighed. Dette samtidig gav muligheden for, at eleverne
kunne stille spørgsmål, skulle de være i tvivl om noget ifht. skemaet, samt at
databehandlingen kunne påbegyndes umiddelbart efter. Undersøgelsessituationen var,
at eleverne var til undervisning. Man kunne have forestillet sig, at undersøgelsen
kunne foretages elektronisk, men netop fordi mit undersøgelsesområde gik på, om der
overhovedet var grundlag for at tilrettelægge elektronisk kommunikation med
respondenterne, var dette ikke en sikker løsning. Den valgte metode fungerede da
også fint, men kostede givetvis noget deltagelse. Det samlede populationsgrundlag
var på 48 elever, hvoraf 37 var mødt op. Alle disse deltog i undersøgelsen og
bortfaldet i populationen er derfor på 11 personer.
Skemaet har i sin start 4 baggrundsvariabler, køn, alder, uddannelsesniveau og adgang
til computer; og herefter 18 spørgsmål der falder i spørgekategorierne faktuelle,
kognitive og vurderings-spørgsmål (kendskab og vurdering af tilfredshed). Der
benyttedes hovedsagligt lukkede spørgsmål, men de fleste spørgsmål åbnede
mulighed for at uddybe i fritekst – enkelte spørgsmål var helt åbne og altså kun til
fritekstsvar.
Svarmulighederne udformedes som ordinal-, interval- og kvalitative skalaer (Hansen
& Andersen, 2000, s. 118) og svarmulighederne omkring holdningsspørgsmålene
udformedes som en kvalitativ skala med svarmuligheder fra 1 (højest) til 4 (lavest), da
jeg derved undgik svarmuligheden “middel”, der risikerer at tegne et uklart billede af
vurderingerne.
Jeg ønskede som sagt at undersøge primært disse områder: Elevernes it-kompetencer
og kendskab til social software. Elevernes tilfredshed med kommunikationen i
ManuVision. Elevernes vurdering af ManuVisions formidlingsevner, samt elevernes
vurdering af eget fremtidige engagement i virksomheden. Hvorfor eleverne havde
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valgt at gå på ManuVisionuddannelsen var også interessant at undersøge kvantitativt,
men jeg fandt det ikke muligt at lave ordentlige, lukkede svarmuligheder, der kunne
dække svarbehovet uden at blive for ledende. For at begrænse undersøgelsens
omfang, lavede jeg 3 åbne spørgsmål til slut i skemaet, hvor respondenterne blev bedt
om at beskrive “det bedste ved ManuVision” og “hvad bør ifølge dig forbedres ved
ManuVision” og endelig åbnede det sidste spørgsmål, spml. 22, mulighed for, at man
som respondent kunne skrive lige hvad man ville.
Alt i alt vurderer jeg, at undersøgelsen fungerede godt og at fritekstsvarene var
overraskende brugbare. Dog er jeg retrospekt utilfreds med min formulering af spml.
8 “Hvor tilfreds er du med, at en stor del af kommunikationen mellem ManuVision og
elever (info, nyheder, feedback, påmindelser osv.) er baseret på e-mails?” fordi
spørgsmålet ikke viser, hvad e-mails er i modsætning til. Er det i modsætning til
ældre teknologier, eller nyere? Her kunne jeg have præciseret nærmere. Resultaterne
ifht. dette spørgsmål er da også lidt uden for det mønster, der ses i de øvrige
resultater, men dog ikke så meget, at jeg ikke kan bruge resultaterne.
Til gengæld er jeg meget tilfreds med den måde det lykkedes at operationalisere
spørgsmålet omkring corporate values på – spml. 16 – idet jeg stillede spørgsmål om
at nævne 3 ManuVision-”dyder”. Resultaterne er yderst brugbare og viser, at
spørgsmålet er blevet forstået og fundet anvendeligt for respondenterne.
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Spørgeskema til elever på Manuvisionuddannelsen om kommunikation i
ManuVision. Spørgsmålene handler ikke om selve undervisningen,
men om noget af det, der ligger udenom.
Undersøgelsen er anonym.
Besvar hvert spørgsmål med kryds ved det svar, der kommer tættest på dig.

Først et par spørgsmål der handler om dig:
1. Hvad er din alder?
1) 0 - 25 år _______
2) 26 – 35 år ________
3) 36 – 45 år ________
4) 46 - 55 år ______
5) 56 år eller derover _______
2. Hvad er dit køn?
1) mand _______
2) kvinde ______
3. Hvad var dit uddannelsesniveau før du startede på
ManuVisionuddannelsen?
1) Folkeskoleeksamen _______
2) Gymnasie- eller HF-eksamen _______
3) En håndværksuddannelse __________
4) kort videregående uddannelse (1-2 år) _______
5) mellemlang videregående uddannelse ( 3-4 år) _______
6) lang videregående uddannelse (5 år eller mere) _______
4. Har du egen computer eller hyppig adgang til en?
1) ja _______
2) nej ______
5. Hvor rutineret er du i at bruge en computer – efter din egen vurdering:
1)
2)
3)
4)

Meget rutineret bruger _____
Rutineret bruger ____
Mindre rutineret bruger _____
Jeg bruger slet ikke computere _____

6. Hvor ofte bruger du internettet?
1) Dagligt _______
2) Ugentligt ______
3) Månedligt _____
4) Årligt _______
5) Aldrig ____
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7. Dette spørgsmål handler om sociale/faglige fællesskaber og netværk på
internettet, såsom fx. Facebook, Linked-In, myspace og Plaxo og andre
fora, fx. interessefællesskaber (ex. fiskeri, teknik, strikning, madlavning).
Hvad er dit kendskab til denne slags tjenester?
1)
2)
3)
4)
5)

Jeg bruger en eller flere af dem jævnligt _______
Jeg bruger det ind i mellem _______
Jeg har lavet en profil men får det ikke brugt _______
Jeg har hørt om det ______
Jeg ved ikke hvad det er ________

Hvis du bruger den slags, så uddyb meget gerne hvad du får ud af det:

Her kommer nogle spørgsmål om din tilfredshed med
kommunikationen i ManuVision.
8. Hvor tilfreds er du med, at en stor del af kommunikationen mellem
ManuVision og elever (info, nyheder, feedback, påmindelser osv.) er
baseret på e-mails?
1)
2)
3)
4)

Meget tilfreds _______
Nogenlunde tilfreds _______
Mindre tilfreds _______
Ikke tilfreds _________

Uddyb evt.: _______________________________________________________
9. Hvor tilfred er du med kvaliteten af den kommunikation der foregår
mellem dig og ManuVision?
Her menes: Om kommunikationen rammer plet og fortæller dig det, du
har brug for at vide og om du oplever lydhørhed.
1)
2)
3)
4)

Meget tilfreds _______
Nogenlunde tilfreds _______
Mindre tilfreds _______
Ikke tilfreds _________

Uddyb evt.: ______________________________________________________
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10. Hvor tilfreds er du med den kontakt du har til andre mennesker i
ManuVision, også uden for dit eget uddannelseshold? Dvs. kontakten til
andre uddannelseshold, færdiguddannede ManuVisionbehandlere og
lærere /ejere?
1)
2)
3)
4)

Meget tilfreds_______
Nogenlunde tilfreds _______
Mindre tilfreds _______
Ikke tilfreds _________

11. Hvor tilfreds er du med de nuværende muligheder for at kommunikere
med andre elever eller hele ManuVision uden for undervisningsdagene?
1)
2)
3)
4)

Meget tilfreds_______
Nogenlunde tilfreds _______
Mindre tilfreds _______
Ikke tilfreds _________

12. Hvor tilfreds er du med kommunikationen i ManuVision - alt i alt?
1) Meget tilfreds _______
2) Nogenlunde tilfreds _______
3) Mindre tilfreds _______
4) Ikke tilfreds _________
13. Hvis ManuVision fik en intern webside, hvor ManuVision-elever,
behandlere, lærere og ejere kunne logge ind og læse ManuVisionnyheder, finde informationer, dele billeder, stille spørgsmål og udveksle
tanker og ideer i åbne og/eller lukkede, trygge grupper – ville du så
benytte dig af det?
1)
2)
3)
4)

Ja det ville jeg helt sikkert _______
Ja det tror jeg nok _______
Det tvivler jeg på _______
Nej, det ville jeg ikke _______

Uddyb gerne: _____________________________________________________
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Her til sidst kommer nogle spørgsmål der drejer sig om ManuVisionorganisationen og fremtiden:
14. Efter din opfattelse, hvilke grupper er så en del af ManuVision?
(Her må du sætte så mange kryds som du har behov for)
1)
2)
3)
4)
5)

De 7 ejere/lærere ______
Sekretæren (Karin) ______
Alle de færdiguddannede ManuVisionbehandlere ______
Nogle af de færdiguddannede ManuVisionbehandlere ______
De nuværende elever ______

Andre? _________________________________________________________
15. Hvor klart synes du at ManuVision har videreformidlet til dig, hvilke
aktiviteter, værdier og fremtidsplaner der er i organisationen
ManuVision?
1)
2)
3)
4)

Meget klart _______
Nogenlunde klart _______
Mindre klart _______
Ikke klart _________

Uddyb gerne:________________________________________________________
16. Hvis du skulle nævne 3 typiske ManuVision-”dyder”, hvad ville de så
være? Efter din egen mening:
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
17. Vil du i fremtiden gerne arbejde som selvstændig ManuVisionbehandler?
1) Ja _______

2)

Nej _______

(Hvis du svarer nej, så spring til spørgsmål 19.)

vi

18. Hvis du gerne vil være selvstændig ManuVisionbehandler i fremtiden,
ville du så have lyst til at indgå i et socialt og fagligt netværk med andre
ManuVisionbehandlere?
1) Ja _______

2)

Nej _______

Plads til kommentar: _________________________________________
___________________________________________________________
19. Kunne du tænke dig i fremtiden at have flere muligheder for at tage del i
ManuVisions udvikling (såvel fællesskabet/organisationen som
behandling/ træning/ kurser)?
1) Ja _______
2) nej_______
Plads til kommentar eller uddybning______________________________________
___________________________________________________________________

20. Hvad er det bedste ved ManuVision?

21. Hvad bør ifølge dig forbedres ved ManuVision?

22. Hvad er du ikke blevet spurgt om her, som kunne ligge dig på sinde i
forhold til ManuVision, organisation og kommunikation?
Alle kommentarer er velkomne.

Tusind tak fordi du ville deltage i denne undersøgelse !
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Surveyresultater:
Samlet simpel oversigt over resultater af kvantitativ undersøgelse blandt ManuVisions
elever foretaget d. 1. maj 2008
Svar nr
(vandret) /
Spml nr
(lodret)

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19

1
21
2
36
12
35
14
15
13
11
15
7
26
5
33
35
35

11
16
4
1
19
2
10
17
21
17
14
26
8
5
2
0
1

17

5

3

4

4

16

6
7
3
2
9
8
3
2
14

6
2
1
1
1
13

6

Blank

ugyldig

7

0

2
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Surveyresultater
Hvad svarer eleverne på spørgsmålet om, hvilke grupper der er en del af
ManuVision?
Svar
De 7 ejere/lærere 1
De 7 ejere/lærere og
sekretæren 1,2
De 7 ejere/lærere og nogle
af de færdiguddannede
MV-behandlere 1,4
De 7 ejere/lærere og de
nuværende elever 1,5
De 7 ejere/lærere og
sekretæren og nogle af de
færdiguddannede MVbehandlere 1,2,4
De 7 ejere/lærere og
sekretæren og de
nuværende elever 1,2,5
De 7 ejere/lærere og nogle
af de færdiguddannede
MV-behandlere og de
nuværende elever 1,4,5
De 7 ejere/lærere og
sekretæren og de
nuværende elever og alle
de færdiguddannede MVbehandlere 1,2,3,5
De 7 ejere/lærere og
sekretæren og nogle af de
færdiguddannede MVbehandlere og de
nuværende elever 1,2,4,5
De 7 ejere/lærere og
sekretæren og alle de
færdiguddannede MVbehandlere og nogle af de
færdiguddannede MVbehandlere og de
nuværende elever 1,2,3,4,5
I alt
Mulighed for at tilføje i
fritekst: Andre?

Antal
svar
1
2

I % (en decimal)

1

2,7

1

2,7

2

5,4

3

8,1

3

8,1

4

10,8

17

46,0 %

3

8,1

37
svar
1

100 %

1

2,7
5,4

De færdiguddannede
der lægger vejen
forbi. Deltagere på
de almene
træningshold og
klienter i huset.
Dem der træner fast
her er også en del af
MV.
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Surveyresultater – Uddybninger i form af fritekst:
Uddybninger ved spørgsmål 7:
Dette spørgsmål handler om sociale/faglige fællesskaber og netværk på
internettet, såsom fx. Facebook, Linked-In, myspace og Plaxo og andre fora,
fx. interessefællesskaber (ex. fiskeri, teknik, strikning, madlavning).
Hvis du bruger den slags, så uddyb meget gerne hvad du får ud af det:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meget lidt
Relationer og venskaber
(Interesse) sjovt at møde mennesker man deler noget med. Finde gamle
bekendte
Del af at holde fast i omfangsrigt netværk
Facebook: Møder nye personer, men mange jeg har kendt før / rendt med.
Jeg bruger facebook dagligt
Fagligt fællesskab, cv.
Kontakt med venner / bekendte jeg ellers ikke ville få talt med
Et bredt udvalg af udbydere og hvad de tilbyder af produkter
Facebook, det er nyt, en sjov måde at genopfriske bekendtskaber. Den stjæler
også energi.
Er lige startet – kontakt, netværk
MV hold 3 har en google-gruppe vi kommer på. Jeg har lavet en hjemmeside
vedr. driften af et kursussted på Kreta.
Skabe forbindelse og vedlige holde kontakter og netværk med mere ”perifære”
mennesker/ grupper.
Blandt andet kontakt til fjernsynsprogrammer angående skilsmissere som jeg
kommer at medvirkei, i DR2
På facebook finder mine venner mig, vi deler billeder – fotos.
Faginformation, rejseoplysninger, research

Uddybninger ved spørgsmål 8:
Hvor tilfreds er du med, at en stor del af kommunikationen mellem
ManuVision og elever (info, nyheder, feedback, påmindelser osv.) er baseret
på e-mails? Uddyb:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For lidt
Tit kommer der mange mails ikke altid med entydige beskeder
Så længe at kontakten er så god og medfølende når vi er sammen.
Utilfreds med at der ikke bliver svaret på mails og det er svært at få kontakt pr
telefon – der bliver sjældent ringet tilbage
Jeg tjekker ikke mail dagligt og da de ofte er sent ude med beskeder misser jeg
ofte nogle.
Mest praktisk
Fx telefonlisten dateret og der kommer jævnligt ændringer. Det giver rod...
men ellers okay med e-mails-kommunikation.
Vi bruger e-mails som debatforum i vores gruppe (3)
Dørene er altid åbne, det her er en uddannelse for voksne
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•
•
•

Info kommer ofte sent og hvis der spørges ind til ting svares hyppigt ”vi får
se”.
Åbenbart var dato for vores internat flyttet (hold2) uden at jeg var klar over
det = administrative problem med ferie og flytte mig af møder og klienter.
Opdatering af nye e-mailadresser problematisk.

Uddybninger ved spørgsmål 9:
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af den kommunikation der foregår mellem
dig og ManuVision? Uddyb:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Lang reaktionstid på ønske, nogle gange lidt henholdende
Kan være svært, eller at tage lidt tid at få en lærer i tale.
Info om anatomi i efteråret 2007 var meget dårlig og kom for sent ifht.
aflysninger.
Der er enkelte smuttere.
Omkring udlejning af lokaler til andre, når vi er på skole
Fx fasten: der kunne godt på forhånd kunne have været et madprogram lagt ud
mindst to uger før selve nedtrapningen. Kontaktpersoner, der kunne vejlede
en under nedtrapningen/fasten. Her tænker jeg på ernæringseksperter,
kildehenvisninger osv., så (min) planlægningen blev bedre.
Jeg spørger selv for lidt.
Nogen gange (ofte) dækkes mangelfuld kommunikation ind under temaet ”vi
skal slippe kontrollen og behovet for at vide det på forhånd”.
For det meste OK. angående punkt8 havde det været en god ide at sende email ud om ??? og ikke kun ændre på hjemmesiden. Eller faktisk sige det til
undervisningen
Jeg oplever en ægte interesse i kommunikationen.
Ikke altid det ønskede svar, men svar får man !

Uddybninger ved spørgsmål 13:
Hvis ManuVision fik en intern webside, hvor ManuVision-elever,
behandlere, lærere og ejere kunne logge ind og læse ManuVision-nyheder,
finde informationer, dele billeder, stille spørgsmål og udveksle tanker og
ideer i åbne og/eller lukkede, trygge grupper – ville du så benytte dig af det?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Savner det meget
Rigtig god idé!
Super ide!
Ja, for det er lige dét man mangler.
Ikke så god til at bruge internettet på den måde – synes det bliver for
omfangsrigt
Fællesskabet ville styrke min interesse
Hold 3 har allerede egen google-group.
Giv mulighed for dialog der ikke er tid til i undervisningen
Det er let i dag at lave et intranet
Det kommer helt an på kvaliteten og brugerdesignet
Det ville være en smaddergod ide med et forum, hvor nye elever kunne få
glæde af gamle elever og lærernes erfaringer!
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•
•
•

•
•
•

Er selv et sted i livet hvor jeg ikke kan rumme for meget, så min åbenhed for
input er på lavt blus, og så er det vel rimeligt ikke at forlange eneundervisning
i to år, selv om det ville være dejligt !
Kort: alt kan gøres bedre, underviserne stræber selv.
Jeg foretrækker en direkte kontakt-/telefonisk eller fysisk i forhold til de ting
osm jeg ønsker at udveksle. Fufatteligt meget kommunikation er framenteret
og foregår pr sms eller emailkorrespondancer i ”små bidder”. Den her
uddannelse handler om kontakt, nærvær og tillid. Det kan være svært at opnå i
e-mails eller sms.
Kunne være rart med samarbejdsrum eller ”erfa-grupper”. Interessant at kunne
abonnere på nyheder inden for givne/specielle kategorier (mere målrettet
kommunikation).
Rigtig god ide. Hold 3 har allerede et google-group forum som vi benytter.
Men det kunne være godt med et udvidet diskussionsrum / iderum / stille
spørgsmål-rum.
Oplagt, hvis ikke nødvendigt !

Uddybninger ved spørgsmål 14:
Efter din opfattelse, hvilke grupper er så en del af ManuVision?
(Her må du sætte så mange kryds som du har behov for)
•
•

De færdiguddannede der lægger vejen forbi. Deltagere på de almene
træningshold og klienter i huset.
Dem der træner fast her er også en del af MV.

Uddybninger ved spørgsmål 15:
Hvor klart synes du at ManuVision har videreformidlet til dig, hvilke
aktiviteter, værdier og fremtidsplaner der er i organisationen ManuVision?
•
•
•
•
•
•

Visionen ændrer sig over tid
Ved ikke noget om fremtidsplaner
Jeg ved ikke og jeg tror heller ikke ManuVision ved hvor de er henne om 2 år.
Der har været en enkelt diskussion forud for undervisnigen – mit indtryk her
var at lærerne heller ikke var helt enige /afklarede.
Jeg kunne godt tænke mig at høre deres samlede vision, men også som Mette
netop har delt med os på hold 3, hvorfor hun er behandler. Dvs. hver enkelt
lærers vision.
Drømme er godt, der kastes bolde ud men ukonkret – savner oplæg.

Uddybninger ved spørgsmål 18:
Hvis du gerne vil være selvstændig ManuVisionbehandler i fremtiden, ville
du så have lyst til at indgå i et socialt og fagligt netværk med andre
ManuVisionbehandlere?
•
•
•
•
•

Meget gerne, da omgangstonen tiltaler mig meget. For at få inspiration
Har stor lyst til netværk, samarbejde og sparring
Skønt at have nogle at sparre og reflektere med.
Én anden, ellers ikke.
Jeg rykker bedst i samspil med andre
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•
•
•
•
•
•
•

Det er hele styrken.
Deltidsbehandler
Fælles netværk. Udveksle erfaringer, tryghed, fællesskab og ikke mindst
udvikling.
Jeg vil gerne indgå i flere samarbejder, MV er et af dem.
Ellers går man i stå og kan risikere at gentage en behandling på 100 kunder,
og ikke 100 til 100.
Tror det vil være væsentligt til en start af økonomiske og tryghedsmæssige
årsager.Ikke helt involveret, mere holde mig orienteret.
Det er en del af det jeg ser som vores styrke - > åbenhed, deling, udveksling

Uddybninger ved spørgsmål 19:
Kunne du tænke dig i fremtiden at have flere muligheder for at tage del i
ManuVisions udvikling (såvel fællesskabet/organisationen som behandling/
træning/ kurser)?
•
•
•
•
•
•

Meditation, fordybelse, træning, ”efterskole”.
Bidrage med mine menneskelige og faglige ekspertise.
Vi er mange der har andre/ flere kvaliteter der kunne komme i spil og skabe
nye muligheder.
Kurser, træning
Tænker på om jeg kan bruges som behandler inde under MV paraplyen. Hur
det kan organiseres.
Der tales om det, men jeg savner at høre / åbning, dialogen
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Surveyresultater – nævn 3 ManuVision-dyder:
De typiske ManuVision-dyder som eleverne nævner v. spml. 16: (alfabetisk)
Accept
Accept
Ahhhh
Alle kan byde ind
alt er såre godt
At lærerne ikke konkurrerer
At vi ikke ved noget om fremtiden, både
på langt og superkort sigt
At være i balance - eller forsøge at være
At være til stede
Bevægelse
Bevægelse
Deltagelse
Den uemotionelle stemning (objektive)
Det at hvile i sig selv - grounding.
Det at kunne gøre en forskel
Det lærer du om to år
Det skal OGSÅ være sjovt.
Disciplin
Du er dig og vær stolt af det.
Empati
Empati
Engagement
Engagement
Fordomsfrihed
Fordybelse
Forskellighed
Forskelligheden
Fri proces
Følg det du mærker
Generøsitet i relation til at behandle
Giv slip
Giv slip... Både fysisk og mentalt
Grundighed
I størst mulig omfang at "viden" kommer
indefra
Indføling
Indføling
Indføling
Indføling
Indføling
Indføling
Indføling
Individualitet
Indlevelsesrig / opmærksom
Kaos - både i positiv og negativ betydning
Kommunikation
Konfrontation
Krop + psyke hænger sammen
Kærlighed
Kærlighed

Ligeglad
Lyttende
Mangfoldighed
Meget kompetente
Modsatrettet det etablerede
behandlingssystem
Muligheder
Mærk efter
Mærk efter
No nonsense
Nærvær
Nærvær
Omsorgsfuld
Opmærksomhed
Overlegenhed
Personlig udvikling
Plads
Prøve at være opmærksom på egne
grænser og behov
Respekt
Respekt for hinanden
Respekt uanset forskellighed
Rummelighed
Rummelighed
Rummelighed
Rummelighed
Rummelighed
Rummeligheden
Se det du selv ser
Stol på det du ser
Stresset
Sårbarhed
Tilbud af vidensdeling
Tryghed
Udvikling
Undervise på forskellige måder i
lærergruppen
Uvished
Vi svarer ikke på noget - du skal bare
trække vejret
Vær åben for mig selv og andre
Være til stede
Åbenhed
Åbenhed
Åbenhed
Åbenhed
Åbenhed
Åbenhed
Åndedrættet er essentielt i væren
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Surveyresultater – fritekstsvar:
spml 20. Hvad er det bedste ved ManuVision?
-

at man bare kan være sig!
ånden
at alt er åbent! Og at der er plads til alle og at der bliver lagt op til at svaret er i
dig selv
Det personlige udviklingsperspektiv
Jeg har lært et håndværk og kommet mig selv nærmere
Et sted hvor alle er velkomne
Fællesskab og muligheden for at arbejde med andre mennesker
Friheden, at se på en ny måde
Plads til at være sig selv.
Plads og rum til alle. En fantastisk behandlingsform, som forener mange
behandlingsformer.
Den udvikling i mig selv som MV muliggør.
En oase, et spændende frirum, hvor man bliver klogere på sig selv og andre.
At der ikke er nogle svar eller facit.
Min personlige udvikling i forløbet
Den "lette" og gode energi omkring de udfordringer de stiller os overfor - med
os selv og hinanden
Intet
At det findes og opdages af flere og flere
Kommunikationen af selvudvikling & mulighed for at gøre en forskel for
andre
Frihed til at være sig selv
Den positive stemning alle lærere møder en med.
Der gives ingen svar - vi skal finde svaret i os selv.
At der er plads til alle
Vi får lov til at udvikle os i forskellig tempi. Vi bliver accepterede også hvis
der ikke sker så meget.
Udviklingen, at intet er defineret, kun vejledende
Den praktisk orienterede undervisningsform og den gode stemning
Muligheden for selvudvikling samt måden at lære på
Det ukendte i undervisningen. Åbenhed om følelser, kroppens unikke
tilstedeværelse.
At man lærer at mærke sig selv og blive et bedre menneske, så man kan
hjælpe andre.
Den menneskelige respekt
Provokerende udfordringer til mig som menneske som kan omsættes til at
hjælpe andre.
Det kan jeg ikke se lige nu - er lidt "mør". Men det har sat gang i en proces
som er uundværlig.
Rummeligheden og opfordringen til at finde "sin egen vej". Inspiration i de
enkelte ejeres forskellighed.
Engagement og ønsket om at give "metoden" videre til os nye.
De 3 dyder, som skaber rum til at være, som får mig til at stoppe op og udvide
mit indre rum
Konfrontationen med selv, nærvær, opmærksomhedstræning
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Surveyresultater - fritekstsvar
Spml 21: Hvad bør ifølge dig forbedres ved ManuVision?
-

hjemmeside, dokumentation af teknikker
website og grafisk design
mere stringent undervisningsplan, noget mere skriftligt MV-materiale,
kommunikation, billigere leje af lokaler
en mere klar og synlig fremtidsplan
Klarere fremtidsplaner eller formidling af disse til elever
Tilbyde elevbehandling på website for at hjælpe elever med klinikarbejde. En
stor mangel!
Hjemmesiden - det er utydeligt hvorfor der er behandlere forskellige steder i
menuen. Hvad er ”forskellen" for "fremmede"?
Hjemmesiden. Salgsmateriale, hvad og hvorfor MV.
Otte procent mere selv-reflektion fra lærersiden
Dialog og opfølgning på fælles evaluering
Ved ikke.
Næsten alt
Kommunikationen - specielt internt!
Tydeligere fremtidsvision plus værdigrundlag. Muligheder efter endt
uddannelse.
?
Ens kommunikation
Klar kommunikation - for at undgå misforståelser
Mere kommunikation om emner (læs body-sds), der stadigvæk ligger, og
forsvinder ikke, selvom der ikke bliver talt om det (åbenhed).
At lærerne viser deres egen sårbarhed noget mere.
Elevernes engagement i undervisningen og udviklingen & ManuVision-ideen.
Fri impro!
Kommunikation om virksomhedens fremtidsplaner
Bedre information til undervisningen.
Ved ikke lige her og nu hvad jeg skal svare. Måske lidt mere åbenhed om
organiseringen og visioner.
Måske mere tid til / fokus på de individuelle processer. Dog har
Mvuddannelsen også sin begrænsning, det er jo ikke personlig terapi - men
også.
Mere klarhed om fremtidigt samarbejde
Flere fester
At få bearbejdet og sat flere ord på det jeg/vi oplever. Der mangler en
dimension om det begrebsmæssige.
Struktur, planlægning og organisering - behøver ikke være FY-ord.
Her bør være en form for helsekost, hvor man kan købe sunde varer, især i
forbindelse med fasten.
Mere opsøgende konfrontering fra undervisere under kurset
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Surveyresultater – fritekstsvar
Smpl 22: Hvad er du ikke blevet spurgt om her, som kunne ligge dig på sinde
i forhold til ManuVision, organisation og kommunikation?
Alle kommentarer er velkomne.
-

Stå ved det de siger: fx ”ikke flere udd.hold lige nu” og så opretter de et i
Århus alligevel
PR
Mange ting men kan ikke komme på noget
At MV skal huske at holde fast i at behandling ikke er noget bestemt og
entydigt - at vi ikke ved noget om noget andet menneske, men blot må følge
nuet.
Jeg kunne godt tænke mig at vide mere om deres planer for fremtiden. Jeg vil
gerne vide hvilke tilbud der kan have interesse, for os elever, når vi er færdige.
Kan man MV bruges til andet end kropsbehandling? Ja. Uddyb: Film, musik,
design, organisationsteori, rejseaktiviteter, a la rejseselskaber, ideudvikling,
etc.
Skal tænke nærmere over det
Den nuværende hjemmeside halter bagud i kommunikation både udadtil og
indadtil.
Det at organisationen styres af meget forskellige mennesker, er både en (mest)
styrke og lidt svaghed. Meget forskellige måder at gribe behandling mm an på.
Mere udadvendthed - medmindre det er meningen at vi skal være en lille
lukket eksklusiv klub - ja, det handler vel nærmest om at få formidlet visionen.
Jeg synes ikke jeg mangler at blive spurgt om noget, men jeg finder din
surveyundersøgelse interessant, hvis den skal suppleres med kvalitative
interviews med MV-elever, deltager jeg gerne.
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Metodiske overvejelser i forbindelse med udformningen af værdi- og visionsworkshoppen, gennemført d. 7. og 8. maj 2008 med ejere i ManuVision.
(Virksomhedens ene ansatte, sekretæren, deltog i værdiworkshoppen, men pga.
sygdom ikke i visionsworkshoppen).
Workshoppen med ejerne af ManuVision havde det formål, at eksternalisere
virksomhedens værdier og visioner. Det forekom mig, at man i organisationen havde
en tydelig fornemmelse af, hvad man stod for og hvad man sådan cirka gerne ville,
men det syntes samtidig helt essentielt, at grundlæggerne fik nedfældet og altså
eksternaliseret disse fornemmelser på en måde, der synliggjorde værdier og visioner.
I dette arbejde taget udgangspunkt i hovedtræk fra metoden”Appreciative inquiry” der
oprindeligt er formuleret af David Cooperrider og siden bearbejdet og fortolket af
mange. Jeg har henholdt mig til Cooperrider & Whitney, Appreciative Inquiry – A
Positive Revolution in Change, samt Casten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersens,
Appreciative Inguiry – en konstruktiv metode til positive forandringer (2007).
Metoden handler om at skabe forandring baseret på en positiv udforskning af en
organisation. Hornstrup og Loehr-Petersen citerer Cooperrider for, at metoden tager
udgangspunkt i præmissen om at ”organisationer er mysterier, som det er muligt at gå
på opdagelse i” (Hornstrup & Loehr-Petersen, 2007, s. 9). Jeg mente netop at mine
workshopdeltagere havde behov for at ”gå på opdagelse” i deres egen organisation og
yderligere fandt jeg det i denne situation hensigtsmæssigt, at bygge arbejdet på at tage
udgangspunkt i en positiv indgang til deltagernes oplevelser Jeg fandt endvidere
metoden yderst passende til ManuVision, fordi metoden anvender den mundtlige
fortælling som centralt eksternaliseringsredskab og dermed anvender kompetencer,
der i forvejen er til stede hos mine workshopdeltagere, jvf. deres velfungerende
mundlige kommunikation. Opgaven med at skulle gøre noget vedvarende (skrive
noget ned der skulle gælde fremover) var udfordrende nok i sig selv for ejerne –
derfor skulle de have let adgang til metoden.
Workshoppen foregik på den måde, at de 8 deltagere blev sat sammen to og to, og
bedt om hver især at fortælle makkeren om en rigtig god, positiv og TYPISK
ManuVision-oplevelse. Mens den ene fortalte, skulle den anden skrive stikord ned på
gule post-it-lapper – ét ord pr. lap. Når begge historier var blevet fortalt, tog
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makkerparerne deres mange lapper og gik sammen i firemandsgrupper. Her skulle de
kigge på de producerede lapper med nøgleord på og ordne dem i ”temaer”. Herefter
fulgte en naturlig diskussion omkring historierne og ordenes betydning. Endelig
skulle de to firemandsgrupper foretage en syntese af de nedskrevne og diskuterede
ord og deres betydninger og hver gruppe udfyldte en ”Værdiords-plakat” (se herunder
i appendix), hvortil de skulle vælge centrale ord ud og derefter forklare hvorfor ordet
var vigtigt i ManuVision-sammenhænge. Endelig mødtes alle i plenum og her
fortsatte diskussionen. Vi kiggede på sammenfald mellem de to udfyldte plakater og
lavede én endelig plakat, der var en syntese af de to gruppeplakater. Herefter havde
virksomheden nu 5 kerneværdier, der altså jordnært og visionært var baseret på
faktiske efterstræbelser, positive oplevelser og tilstande i virksomheden.
Fremgangsmåden var den samme for visions-workshoppen, her var det dog i stedet
fremtidsdrømme der var centrale for dialogerne og plakaterne var anderledes
udformet, idet plakaten i denne workshop også var et redskab til at se, hvad den
ønskede drøm ville kræve af indsats og hvilke resultater den ville føre med sig.
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Workshopresultater – Værdier

* Værdiord *
Hvilke værdiord synes I beskriver ManuVision rigtig godt?

Hvilke værdier skal man efterstræbe at bruge og
skabe, når man laver ManuVisionarbejde?
Og hvorfor er netop disse værdier vigtige?
Værdiord
Opmærksomhed

Fællesskab

Ærlighed

Hvorfor er det vigtigt? Hvad gør det?

Fordi det er en forudsætning for alt
– især indføling og nærvær.

Udveksling, tillid, relationer er
forudsætning for udvikling.

Sårbarhed, ægthed,
kende egne begrænsninger

Accept, respekt, plads, åbenhed
Rummelighed

Seriøsitet

Fokus, ”duracelitet” (vedholdenhed),
konsekvens, nødvendighed
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Hvilken drøm har I om,
hvordan ManuVision fungerer i fremtiden?

Bedre udbredelse af ManuVision

Hvilken forandring skal der til?
Det vil vi have mindre af eller afskaffe:
Organisatorisk rod, skyldfølelse i forhold til opgaver der ikke bliver løst, afskaffe træghed
pga. uordentlige økonomiske rammer og dermed for mange ”tvangs”-opgaver.

Det vil vi have mere af eller forstærke:
Markedsføring af ManuVision

Det er nyt og skal opfindes:
Et effektivt og centralt system for markedsføring af alle MV-produkter, nuværende og
fremtidige. FINANSIERINGSMODEL til markedsføring.

Hvem skal gøre noget? Og hvad skal gøres?
Skal gøres: Forbedring af hjemmeside, finansieringsmodel til markedsføring, Facebook.
Hvem: Marcus – eller extern, eller Lars Ekelund (elev)

Hvad kommer der ud af det?
Hvem får glæde af det:
Ejere (der får lov til at arbejde med det, de egentlig vil), tilfredse elever, nye kunder der får
kendskab til MV.

Hvad bliver bedre / nemmere når forandringen er ført ud i livet?
Frihed til at arbejder med hjertebarn, gode strukturer, bedre kendskab til MV, orden i
virksomheden.
Det bliver nemmere at koncentrere sig om det, man virkelig vil lave.
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Hvilken drøm har I om,
hvordan ManuVision fungerer i fremtiden?

At lave noget sammen
(alle der har lyst til at være med)
Hvilken forandring skal der til?
Det vil vi have mindre af eller afskaffe:
Ensomhed.
- at man ikke bliver set i det man gør (indsatsen)
- mindre arbejde i egen enmandsvirksomhed

Det vil vi have mere af eller forstærke:
Mere tid sammen til at arbejde på bevægelsen i fællesskab, tjene flere penge for at skabe basis
for at have tid sammen.

Det er nyt og skal opfindes:
Skabe FORA for samarbejder, fx. konferrencer til at dele samarbejder. Inddragelse af elever i
udviklingsarbejde.

Hvem skal gøre noget? Og hvad skal gøres?
Hvem: Søren C. nu – Kristoffer efter sommerferien.
Hvad: Der skal tænkes tanker – laves et konkret forslag til mødepunkter der forelægges
gruppen.

Hvad kommer der ud af det?
Hvem får glæde af det:
Alle sammen: MV ejere, lejere, elever, kunder og behandlere.

Hvad bliver bedre / nemmere når forandringen er ført ud i livet?
Engagementet, økonomien, sammenholdet, kvaliteten, glæden.
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Hvilken drøm har I om,
hvordan ManuVision fungerer i fremtiden?

Mere tid og bedre rammer til udvikling og skabelse
af nye ting
Hvilken forandring skal der til?
Det vil vi have mindre af eller afskaffe:
”Tvangsarbejde” – dvs. drifts-opgaver, som man ikke har lyst til at arbejde med.

Det vil vi have mere af eller forstærke:
Økonomiske rammer, kendskab til MV.

Det er nyt og skal opfindes:
Indtjenings- og aflønningssystem til MV, så folk får betaling for den indsats de yder.
Ansættelse af direktør.

Hvem skal gøre noget? Og hvad skal gøres?
Hvem: Forslag: Filip, Torben og ny direktør.
Hvad: Opfinde ovenstående indtjenings- og aflønningssystem.

Hvad kommer der ud af det?
Hvem får glæde af det:
MV-ejere, lejere, lever, brugere af MV-produkter.

Hvad bliver bedre / nemmere når forandringen er ført ud i livet?
Større glæde ved arbejde. Nye produkter. Bedre økonomi. Større kendskab til MV.
Overraskelser.
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Hvilken drøm har I om,
hvordan ManuVision fungerer i fremtiden?

Økonomisk og organisatorisk frihed til at gøre det
jeg har lyst til.
Hvilken forandring skal der til?
Det vil vi have mindre af eller afskaffe:
Inkonsekvens, ikke spilde tid med smalltalk og diskussioner, glemme at melde tilbage om
hvad man gør og ikke gør.

Det vil vi have mere af eller forstærke:
Mere økonomisk binding til hinanden, kommunikation hele vejen rundt, realisme i vores
engagement, indgå i tingene på den måde, som man selv har sagt.

Det er nyt og skal opfindes:
Organisation – det skal være vores modspillere i det her.

Hvem skal gøre noget? Og hvad skal gøres?
Hvem: Filip siger ja til at tage initiativ til et forslag om organisatorisk og økonomisk
fordelingssystem, som forelægges ejerkredsen.

Hvad kommer der ud af det?
Hvem får glæde af det:
Ejerne, fremtidige samarbejdspartnere, familier, kunder, Karin, andre fremtidige
medarbejdere.

Hvad bliver bedre / nemmere når forandringen er ført ud i livet?
Større klarhed over de skridt der skal tages, klarere udmeldinger, klarere arbejdsopgaver,
større fornemmelse af mening, opleve at mna er en del af noget – som mennesker.
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