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Within the past years an increasing competition has been flourishing in the Danish retail market. 

Firstly due to the financial crisis and latest the booming in online shopping, more and more retail 

organizations have found themselves struggling to be competitive and many have now come to 

realize that it calls for whole new strategies. One of these companies is the Danish clothing 

company VILA, who in the fall of 2012 decided to change their strategy, and now wanted to gain a 

competitive advantage by developing and utilizing their internal resources in their shops. By 

focusing on training and improving the employees’ skills with i.e. leadership and motivational tools 

as well as standardizing the shop layout they want to attract the customers by excelling in unique 

customer service and sale skills.   

Applying a social constructivist approach this thesis thus sets out to investigate how VILA’s new 

strategy has been influencing the leadership, motivation and culture in their shops. Further it tries to 

explore the reasons for this influence and points out which consequences the new strategy could 

have for VILA in developing their internal resources and gaining a competitive advantage.  

The analysis shows that due to many conflicting perceptions and performances of 

leadership in VILA, the new strategy’s leadership tools have not been adopted thoroughly 

throughout the shops. Instead, the new strategy seems to confuse the shop managers, and make 

them struggle to find a leadership identity that fits everybody’s wishes, and thus they often chose to 

fall back into their old leadership style. Further, the analysis suggests that the motivational tools as 

well as the working environment developed within the new strategy often do not foster the 

fulfillment of the employees’ essential needs and with that i.e. their integrity, identification with the 

new behavior and the organization and knowledge sharing. As a result, a tendency to return to old 

habits and thus not develop new permanent skill sets appears amongst the employees. In addition, 

the analysis found, that the new strategy holds many cultural symbols, which are appointed 

different meanings and values by the management and the employees in the shops, resulting in very 

different worldviews of the culture. Due to the fact that the meanings and values of the new strategy 

have not been created in a process between both the employees and the management, this instead 

results in the employees, for most parts, chose to dismiss the management’s worldviews, and either 

submit to those already existing in the shop culture or creating new ones of their own.  

As a conclusion I argue, that VILA’s new strategy has not as of yet resulted in developing internal 

resources for them to utilize in their search for a competitive advantage. 
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”Detailhandelen er hårdt ramt af finanskrisen”, ”Butikker lukker”, ”Onlinehandelen overtager” er 

overskrifter man har mødt igen og igen i de danske medier de sidste par år. Da finanskrisen tog sit 

indtog for år tilbage, varslede medierne den første store krise for detailhandelen, fordi ’forbrugerne 

sad på pengepungen’ og ikke lagde nær så mange penge ude i de danske butikker (Fogde 2013). 

Især butikker som sælger det medierne kaldte for ’forbrugsvarer’ kunne mærke krisen kradse og 

mange detailforhandlere så sig nødsaget til enten at lukke, skære ned eller vælge kortsigtede 

løsninger som, at skære i omkostningerne eller sætte priser og kvalitet ned.  

Kort derefter kom den næste konkurrent snigende ind fra sidelinjen, onlinehandelen. Selvom 

onlinehandelen ikke opstod fra den ene dag til den anden, har mange butiksejere sent fået øjnene op 

for denne stigende konkurrence og mange må efterhånden sande, at der skal tænkes i helt nye baner 

for, at kunne konkurrere med den nye dreng i klassen (Politiken.dk 2011). Så hvad skal butikkerne 

gøre for igen, at gøre sig attraktive for forbrugerne og lokke dem og deres kriseramte pengepung 

væk fra computeren? Der er mange bud på hvordan butikkerne på ny kan gøre sig 

konkurrencedygtige, men ét er sikkert i langt de flestes optik; detailhandelen må forny sig og finde 

på nye måder at tilbyde forbrugeren værdi: “Som følge af den voksende internethandel skal 

butikkerne redefinere sig selv og byde på oplevelser.” (Grønvald 2014).  

 

 

Emnefelt og problemformulering 

I denne kontekst er VILA en interessant virksomhed, fordi de i efteråret 2012 befandt sig ansigt til 

ansigt med den hårde konkurrence fra henholdsvis finanskrisen, onlinehandel og kortsigtede 

løsninger. De valgte imidlertid at udvikle en ny strategi med fokus på de interne ressourcer, der 

skulle være med til igen, at gøre dem konkurrencedygtige på markedet og placere dem solidt i 

forbrugerens bevidsthed. ”En butik den kan tusindvis af andre ting, hvis man forstår at udnytte det. 

Og der handler det jo om mennesker.” (Retail Manager), sådan udtaler Retail Manageren i VILA 

sig om de menneskelige ressourcer i VILA butikkerne godt et halvt års tid efter, at han søsatte den 

nye strategi. VILA vil, som han selv kalder det, ”starte en revolution fra bunden” (Retail 

Manager), der skal føre dem tilbage til rødderne og de gamle værdier, ved at differentiere sig på 

unikke butikker med topsælgere og service specialister. Men hvordan ændrer man butikker, der 
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førhen har været drevet på en helt anden måde, og hvordan styrker man de menneskelige ressourcer 

man har og udnytter dem bedst muligt? VILAs svar på dette er en gennemgribende forandring i 

kulturen - en forandring der især skal ske gennem fokus på træning, motivation og ledelse som 

redskaber der skal forankres i butikskulturen. Mange af VILAs butiksmedarbejdere var imidlertid 

vant til en butikskultur hvor egenrådighed, og manglende ledelse og motivation herskede, så 

udfordringerne var mange og store, da tiltagene blev sat i gang. Her et år efter at VILA igangsatte 

deres forandring, er det derfor interessant at undersøge hvorvidt og hvordan butiksmedarbejderne 

har opfattet de nye tiltag og hvordan de har haft en indflydelse. Har medarbejderne udviklet de 

kompetencer inden for salg, service og ledelse som intentionen bag den nye strategi var, er de 

motiverede til at benytte de nye tiltag, og er tiltagene blevet forankret i kulturen i en sådan grad, at 

det kan være med til at skabe en konkurrencemæssig fordel for VILA og gøre dem 

konkurrencedygtige?  

Dette har ledt mig frem til følgende problemstilling:  

 

”Hvilken indflydelse har VILAs nye interne strategi haft på ledelsen, motivationen 

og kulturen i deres butikker?” 
 

For at kunne belyse problemformuleringen fra flere sider og opnå nuancerede konklusioner, 

uddybes denne med to underspørgsmål: 

 

• Hvilke årsager kan ligge til grund for den indflydelse den nye interne strategi har haft på 

ledelsen, motivationen og kulturen i VILAs butikker? 

• Hvilke konsekvenser har den nye interne strategi haft for udviklingen af medarbejderne til 

værdifulde ressourcer? 
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VILA som case virksomhed 
VILA er en udstikker af den danske gigantvirksomhed Bestseller A/S, ejet af Anders Povlsen. 

Anders Povlsen er søn af Bestsellers grundlægger Troels Povlsen, og ejer i dag VILA som en 

selvstændig virksomhed ved siden af Bestseller. VILA blev grundlagt i 1994, men er oprindeligt et 

svensk brand, der blev opkøbt af Anders Povlsen, omdøbt og drevet hjemmefra hans egen stue. 

VILA drives i dag af administrerende direktør Erik Weibel, og deler, udover hovedkontor, blandt 

andet nogle juridiske, økonomiske og forsikringsmæssige afdelinger såvel som medarbejderstab 

med Bestseller.  

Intentionen bag VILA var, at det skulle være et mere High fashion brand end de andre 

kvindetøjsbrands i Bestseller, og således skulle forbrugeren være mere stilbevidst og villig til at 

betale lidt mere for kvalitet og design. VILA benyttede sig i den forbindelse af franchisetagere, der 

fungerede som retailere for VILA, der på denne måde kunne risikominimere og i stedet stå i 

baggrunden og fungere som en wholesale virksomhed. Da finanskrisen fløj ind over Danmark, 

ramte den imidlertid også VILA og deres franchisetagere og de blev som så mange andre 

virksomheder fristet af de kortsigtede løsninger.  

I efteråret 2012 ansatte VILA en ny Retail Manager som hurtigt så, at de stod i en situation hvor de 

var blevet det han selv kalder for ”rugbrødsvarer” (Retail Manager) kendetegnet ved, at være varer 

af lav kvalitet, genbrugte designs, solgt på ethvert gadehjørne til billige penge, og hvor kunden ikke 

kunne forvente merværdi i hverken service, historie, brand identitet eller vejledning. Han indså 

samtidig, at ulempen ved at have uddelegeret indkøb, salg og daglig ledelse til deres 

franchisetagere, var en minimering af muligheden for at styre butikkerne i en anden retning. Den 

nye Retail Managers job blev, at få VILA på ret køl og han fandt, at en gennemgribende forandring 

var nødvendig for, at VILA som brand skulle overleve. Én af hans topprioriteter blev, at få VILA 

tilbage til rødderne, som et fashion brand der kunne tilbyde bedre kvalitet, færre men bedre designs, 

bedre service og salg og en ensartethed i deres brand identitet.  

 

VILAs nye strategi 
VILAs nye Retail Manager har igangsat en lang række tiltag for at vende skibet, blandt andet at 

købe de fleste butikker tilbage fra franchisetagerne. Det største fokus ligger dog på butikkernes 

udvikling som han ser som omdrejningspunktet for at ændre konkurrencedygtigheden: ”Så det er 

butikken som er omdrejningspunktet for alt hvad vi gør” (Retail Manager). Ved blandt andet at 

træne, motivere og udvikle medarbejderne til at besidde unikke sælger- og serviceegenskaber er det 
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især butiksmedarbejderne, men også butikkens indretning, og butikschefen som leder, der skal 

skabe merværdi for kunderne og dermed med tiden komme til at udgøre VILAs 

konkurrencemæssige fordel.  

I den forbindelse har VILA udviklet et nyt motivationsredskab i form af en kuffert kaldet 

Motivational tool box, indeholdende forskellige spil hvor medarbejderne konkurrerer mod hinanden 

i at sælge eller yde god service. Ligeledes skal butikscheferne trænes og udvikles til at være en 

leder, blandt andet ved hjælp af lederworkshops og et ledelsesredskab kaldet DISC (Mappe fra 

lederkursus). Medarbejderne bliver derudover også trænet i, at personliggøre deres service og lave 

mersalg blandt andet ved at ændre deres talemåder og deres kropssprog. Ydermere har alle butikker 

modtaget en manual kaldet Operational Concept Manual der meget udførligt beskriver hvordan alle 

ting og opgaver skal håndteres og prioriteres i butikkens dagligdag (Operational Concept Manual). 

Samtidig vil VILA nu strømline deres butikker og deres indretning, således at alle butikker med 

tiden indrettes ens. Disse tiltag kan derfor siges, at skulle udgøre en række interne kapitale 

ressourcer, som VILAs nye strategi fokuserer på og vil udvikle til at blive deres 

konkurrencemæssige fordel (Barney 1991:99-101).  

 

Visuelt overblik over VILAs nye tiltag  

Nedenfor er præsenteret et visuelt overblik over de tiltag fra VILAs nye strategi, som dette speciale 

beskæftiger sig med.  

	  

	  

	  

Nye	  tiltag	   Kort	  beskrivelse	  
Ledelsesworkshops	  og	  kurser	   Butikscheferne	  trænes	  i	  ledelse	  og	  DISC	  som	  ledelsesredskab.	  
DISC	  profil	   En	  profil	  der	  deler	  mennesker	  op	  i	  fire	  typer	  og	  som	  kan	  bruges	  til	  at	  

kommunikere,	  motivere	  og	  uddelegere	  opgaver	  efter.	  Butikscheferne	  har	  fået	  
lavet	  en	  ’rigtig’	  profil	  på	  workshoppen	  og	  medarbejderne	  har	  fået	  lavet	  en	  mini	  
version	  af	  butikscheferne	  efterfølgende.	  

Morgenmøder	   Afholdes	  hver	  dag	  af	  butikschefen,	  hvor	  dagens	  plan,	  tal	  og	  opgaver	  aftales	  og	  
uddelegeres.	  

Operational	  Concept	  Manual	   En	  manual	  alle	  butikschefer	  skal	  følge.	  Indeholder	  meget	  udførlige	  forklaringer	  
på,	  hvordan	  alle	  daglige	  gøremål	  skal	  håndteres	  og	  prioriteres.	  

Motivational	  tool	  box	   En	  kuffert	  indeholdende	  forskellige	  spil	  og	  konkurrencer	  der	  skal	  benyttes	  
løbende	  af	  butikschefen	  til	  at	  motivere	  medarbejderne.	  Medarbejderne	  
konkurrerer	  internt	  i	  butikken	  og	  butikkerne	  konkurrer	  mod	  hinanden.	  

Bonen	  i	  glasset	   Motivationskonkurrence	  fra	  Motivational	  tool	  box	  der	  handler	  om	  at	  lave	  et	  
mersalg	  på	  minimum	  1500	  kr.	  	  Bonen	  printes	  ud	  og	  ligges	  i	  et	  glas	  som	  bevis.	  
Den	  der	  har	  lavet	  flest	  boner	  vinder.	  	  



	  
10	  

Bad	  service	  sucks	   Motivationskonkurrence	  fra	  Motivational	  tool	  box	  der	  handler	  om,	  at	  tilbyde	  
alle	  kunder	  leggins	  som	  mersalg.	  Glemmer	  man	  det,	  skal	  man	  give	  kunden	  et	  
par	  gratis	  leggins.	  

Aben	  på	  skulderen	   Hvis	  man	  glemmer	  at	  tilbyde	  kunden	  mersalg,	  eller	  på	  anden	  måde	  at	  tage	  
ansvaret	  for	  kunden,	  kan	  man	  blive	  tildelt	  en	  stofabe	  som	  man	  skal	  gå	  rundt	  
med	  på	  skulderen	  i	  butikken.	  

Bingopladen	   Bingopladen	  består	  af	  nogle	  felter,	  der	  er	  dækket	  til.	  Nogle	  felter	  indeholder	  
små	  præmier.	  Hvis	  man	  laver	  et	  mersalg	  på	  x	  antal	  kroner	  eller	  x	  antal	  styk	  må	  
man	  klistre	  sin	  bon	  på	  et	  felt.	  Når	  alle	  felter	  er	  udfyldt	  kan	  man	  se	  hvilke	  felter	  
der	  er	  præmier	  på	  og	  disse	  tilfalder	  den	  hvis	  bon	  sidder	  på	  feltet.	  	  

Bonus	  på	  index	  tal	   Alle	  fuldtidsmedarbejdere	  får	  en	  grundløn	  og	  lønnes	  pr.	  uge.	  Man	  kan	  
derudover	  optjene	  bonus	  hvis	  butikken	  når	  nogle	  index	  tal	  (i	  forhold	  til	  sidste	  
år).	  Index	  100	  udløser	  1000	  kr.,	  index	  111	  udløser	  2000	  kr.	  og	  index	  121	  udløser	  
5000	  kr.	  

Basket	  size	  og	  basket	  quantity	   Basket	  size	  står	  for	  hvor	  stort	  et	  beløb	  hver	  kunde	  køber	  for	  i	  gennemsnit.	  
Basket	  quantity	  står	  for	  hvor	  mange	  styk	  hver	  kunde	  køber	  i	  gennemsnit.	  
Målsætningen	  er,	  at	  basket	  quantity	  i	  gennemsnit	  skal	  være	  på	  2	  styk	  og	  basket	  
size	  i	  gennemsnit	  skal	  være	  på	  38	  euro	  for	  danske	  butikker.	  Dette	  kontrolleres	  
løbende	  af	  ledelsen.	  	  	  

Dagens,	  ugens	  og	  månedens	  
tal	  

Der	  sættes	  målsætninger	  for,	  hvor	  meget	  butikken	  og	  hver	  enkelt	  medarbejder	  
skal	  omsætte	  for	  på	  dagen,	  ugen	  og	  måneden.	  Dette	  indrapporteres	  til	  ledelsen	  
som	  kontrollerer	  løbende.	  

Coaching	  i	  velkomst	   Medarbejderne	  er	  blevet	  coachet	  i	  hvordan	  man	  skal	  stå	  og	  se	  klar	  ud	  og	  tage	  
imod	  kunden	  når	  de	  kommer	  ind	  ad	  døren.	  Der	  skal	  være	  en	  vært	  og	  ansvaret	  
skal	  tages	  fra	  kunden	  så	  snart	  denne	  står	  ved	  butikken.	  Derudover	  er	  
medarbejderne	  blevet	  coachet	  i	  anderledes	  velkomsthilsner	  der	  skal	  vise,	  at	  de	  
tager	  ansvaret	  fra	  kunden.	  	  

Coaching	  i	  mersalg	   Medarbejderne	  er	  blevet	  coachet	  i	  ikke	  at	  stille	  kunden	  spørgsmål,	  men	  i	  
stedet	  tage	  ansvaret,	  eksempelvis	  ”Du	  skal	  da	  prøve	  den	  her”	  fremfor	  ”Har	  du	  
lyst	  til	  at	  prøve	  den	  her?”.	  Derudover	  skal	  butikken	  hver	  dag	  have	  ’fokus	  styles’	  
klar,	  dvs.	  varer	  der	  er	  udvalgt	  til	  at	  tilbyde	  alle	  kunder	  som	  mersalg.	  

Coaching	  i	  personlig	  service	  og	  
’læse	  bonen	  op’	  

Kunden	  skal	  have	  læst	  sin	  bon	  op	  når	  købet	  er	  afsluttet,	  og	  medarbejderen	  skal	  
præsentere	  sig	  ved	  navn	  som	  hendes	  ’personlige	  shopper’	  til	  næste	  gang	  hun	  
kommer.	  	  

Indretning	  og	  merchandising	   Alle	  butikker	  skal	  med	  tiden	  indrettes	  ens.	  Butikkerne	  får	  allerede	  nu	  udsendt	  
en	  styleguide	  hver	  uge,	  som	  er	  en	  udførlig	  guide	  i	  hvordan	  fronten	  af	  butikken	  
skal	  styles.	  Hver	  butik	  har	  en	  medarbejder	  der	  er	  udpeget	  som	  merchandiser,	  
hvis	  opgave	  er,	  udover	  de	  daglige	  rutiner	  og	  salg,	  at	  style	  butikken.	  I	  
styleguiden	  står	  hvilke	  varer	  der	  skal	  præsenteres	  i	  butikkens	  frontzone	  og	  
guidelines	  til	  hvordan	  det	  kan	  sættes	  op.	  Med	  tiden	  skal	  butikkerne	  følge	  
styleguides	  når	  hele	  butikken	  skal	  styles,	  så	  alle	  butikker	  bliver	  så	  ens	  som	  
muligt.	  	  
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Motivation og bidrag 
Min motivation for at arbejde med detailbranchen og VILA specifikt udspringer fra over 10 års 

erfaring i branchen, hvoraf de 3 af dem har været i VILAs butikker. Jeg har som både butikschef, 

merchandiser og salgsassistent selv oplevet butikkernes kamp for at forny sig og prøve at overleve 

på et marked som har været præget af hård konkurrence og kamp om forbrugeren. Samtidig har jeg 

oplevet hvordan blandt andet medarbejderes manglende motivation og identificering med 

virksomheden har præget både service og salgsniveauet, samt medarbejderomsætningen negativt i 

mange butikker. I den forbindelse har det undret mig, at flere detailvirksomheder ikke anså 

medarbejderne som interne ressourcer, der kunne bidrage til at øge konkurrencedygtigheden og 

dermed fokuserede deres strategi derefter. På baggrund af dette blev min interesse vakt for at 

undersøge nærmere hvordan detailvirksomheder med fokus på medarbejderne som interne 

ressourcer kan forny sig og blive konkurrencedygtige og VILA var i den forbindelse et naturligt 

valg af case virksomhed. På baggrund af den viden jeg har erhvervet mig gennem mine studier, har 

der så vidt vides ikke været undersøgelser om den interne strategis indflydelse på medarbejdere i 

detailbranchen. Ved netop at undersøge hvordan interne faktorer som ledelse, motivation og kultur 

kan have indflydelse på medarbejderes udvikling til værdifulde ressourcer i detailbranchen, mener 

jeg derfor, at dette speciale kan bidrage med, at benytte og afprøve kendte teorier indenfor de 

ovennævnte temaer på et ikke tidligere undersøgt empirisk felt.  

 

 

Afgrænsning   
I dette afsnit vil jeg kort afgrænse specialets formål, som også vil blive yderligere afgrænset 

gennem det efterfølgende afsnit om metodologi og metode.  

På trods af at VILA er et globalt brand med 220 butikker rundt omkring i verden, har jeg valgt at 

afgrænse mig til at tage udgangspunkt i danske butikker, da VILA er en dansk virksomhed og da 

ledelsen i første omgang har startet forandringerne op i Danmark. Derudover har ledelsen været 

tættest på de danske butikker i strategiimplementeringen i og med de selv har stået for workshops 

og træning for de danske butikker. Dermed mener jeg, at det giver et mest relevant billede af 

strategiens indflydelse, at kigge på de butikker hvor ledelsen selv har været til stede og formidlet 

tiltagene. VILAs nye strategi har derudover både haft fokus på eksterne markedsforhold såvel som 

de interne ressourcer. Jeg har imidlertid afgrænset mig til at kigge på den interne del af VILAs 
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strategi der fokuserer på butikkerne, og beskæftiger mig således ikke med de strategiske tiltag der er 

gjort andre steder internt i virksomheden eller eksternt i forhold til markedet. Dette fordi VILAs 

ledelse selv pointerer, at det er forandringerne i butikkerne, de forventer vil have den største 

indflydelse på deres konkurrencedygtighed.  

 

 

Specialets opbygning 
Jeg vil herunder kort gennemgå specialets opbygning og supplere med et visuelt overblik. I afsnittet 

metodologi og metode vil jeg redegøre for mit videnskabsteoretiske ståsted, samt det overordnede 

undersøgelsesdesign herunder valg og indsamling af empiri, databehandling og valg af teori. I 

specialets teoretiske referenceramme præsenteres min udvalgte teori og begreber og den teoretiske 

referenceramme fastsættes. Den efterfølgende analyse er opdelt i 3 afsnit, baseret på tre udvalgte 

temaer, henholdsvis ledelse, motivation og kultur. Slutteligt følger min konklusion og 

perspektivering.   
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Visuelt overblik over specialet 
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I dette afsnit vil jeg præsentere de metodiske overvejelser og beslutninger der ligger til grund for 

specialet. Først vil jeg redegøre for specialets videnskabsteoretiske overbevisning, herunder mit 

epistemologiske og ontologiske ståsted samt specialets vekselvirkning mellem den induktive og 

deduktive metode. Herefter gennemgår jeg mit valg af case studiet som undersøgelsesstrategi og 

mit valg af den kvalitative metode som undersøgelsesmetode, herunder det kvalitative 

semistrukturerede interview. Jeg forklarer dernæst databehandlingen af min indsamlede empiri, og 

redegør for validiteten, reliabiliteten og generaliseringen af mine udvalgte metoder, herunder 

kildekritik. Slutteligt præsenterer jeg min valgte teori og argumenterer for relevansen og 

sammenhængen med mit empiriske data.  

 
Videnskabsteoretisk overbevisning 
Dette speciale tager sit afsæt i den socialkonstruktivistiske overbevisning hvilket vil sige, at denne 

vil danne forståelsesrammen for de beslutninger og overvejelser der bliver taget undervejs i 

specialet. Socialkonstruktivismen er en videnskabsteoretisk overbevisning der beror på 

fortolkningen af de samfundsmæssige fænomener som socialt konstruerede (Rasborg 2009:349). 

Forstået på en anden måde kan man sige, at socialkonstruktivismen hævder, at virkeligheden, 

forstås og fortolkes af hvert enkelt individ ud fra de givne historiske og sociale kontekster man er 

præget af. I kontrast til traditioner som realismen der argumenterer for, at der findes én sand, 

objektiv virkelighed, mener socialkonstruktivismen altså ikke, at man kan pege på én objektiv 

virkelighed, men at ”virkeligheden på afgørende vis præges, eller formes, af vores erkendelse af 

den” (Rasborg 2009:349). I socialkonstruktivismen har især sproget en bærende rolle, idet det er 

gennem sproget, at vi i en social interaktion skaber erkendelsen af vores virkelighed (IBID:350). 

Således kan man, ifølge socialkonstruktivismen, også forandre erkendelsen af virkeligheden 

gennem sproget og den sociale interaktion, og på denne måde italesætte nye erkendelser af 

virkeligheden og dermed de konstruerede fænomener.   

Socialkonstruktivismen er dog ikke en ensidig, veldefineret størrelse, og der tales ofte om flere 

former for socialkonstruktivisme, idet der findes flere forskellige tilgange til og fortolkninger af 

denne overbevisning (IBID). Der distingveres derfor ofte mellem to kategorier når man snakker om 

	  

METODOLOGI	  
OG	  METODE	  
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socialkonstruktivismens former, nemlig mellem en erkendelsesteoretisk og en ontologisk variant og 

herunder mellem den fysiske og den sociale virkelighed (IBID:352). Den erkendelsesteoretiske 

variant tager et standpunkt der siger, at vores erkendelse af virkeligheden altid er præget af vores 

sociale og historiske omstændigheder, hvorimod den ontologiske variant mere radikalt siger, at 

selve virkeligheden bestemmes af erkendelsen, og at der derfor ikke er nogen virkelighed før vi 

erkender den. Derudover skelnes der også mellem hvorvidt de to ovennævnte varianter anvendes på 

den sociale virkelighed eller den fysiske virkelighed og det vil sige, hvorvidt man mener at det 

enten er viden om den fysiske eller sociale virkelighed eller den fysiske eller sociale virkelighed selv 

der er socialt konstrueret (IBID:353).    

Dette speciale vil med udgangspunkt i ovenstående distinktion, tage sit ståsted i den 

erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme med fokus på den sociale virkelighed. Med denne 

beslutning bliver specialets ontologiske og epistemologiske ståsted samtidig ridset op. Specialets 

ontologiske og epistemologiske ståsted er, at der findes en reel virkelighed, men at vi aldrig kan 

finde en objektiv sandhed om den, da vores erkendelse af den altid vil være præget af vores 

historiske og sociale kontekster og processer.   

I kraft af mit valg om at basere mit speciale på den erkendelsesteoretiske socialkonstruktivisme, er 

jeg derfor bevidst om, at min position som undersøger gør at jeg er med til at konstruere den 

virkelighed der analyseres på. Jeg kan derfor aldrig frembringe en endegyldig sandhed, men 

derimod et øjebliksbillede af en virkelighedskonstruktion (Kvale & Brinkmann 2009:34). Dette 

fordi mit videnskabsteoretiske ståsted netop påpeger, at det billede vi hver især ser af virkeligheden 

altid vil være konstrueret i et samspil mellem alle aktører der indgår i interaktionen. Denne 

virkelighedskonstruktion kan dermed forstås som en tendens der kan benyttes til at pege i en retning 

af noget mere generelt.  

 

Socialkonstruktivismen i praksis  
Specialets tilgang til forståelsen af VILA som virksomhed er således præget af mit 

videnskabsteoretiske ståsted. Jeg betragter VILAs medarbejdere såvel som ledelse som aktører der 

indgår i både en virksomheds- og samfundskontekst samt en historisk kontekst der præger deres 

erkendelse af virkeligheden. Det er således i en social interaktion mellem 

organisationsmedlemmerne i VILA, og mellem disse og VILAs historiske kontekst, at viden og 

meningssammenhænge om den nye strategi opstår. Ligeledes præges VILAs 

organisationsmedlemmer også af andre aktører i samfundskonteksten, såsom deres kunder og 
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konkurrenter i deres sociale konstruktion af virkeligheden omkring den nye strategi. Disse 

kontekster ser jeg derfor som både afgrænsende og udfordrende for organisationsmedlemmernes 

forståelser og fortolkninger af de sociale processer som den nye strategi omhandler. Selve 

udviklingen af VILAs nye strategi med fokus på de interne ressourcer betragter jeg dermed som et 

produkt af de sociale processer som aktørerne har indgået og indgår i, i både virksomheds- og 

samfundskonteksten, samt den historiske kontekst. Idet sproget har en bærende rolle i 

socialkonstruktivismen, vil dette således også være et omdrejningspunkt i forståelsen af den nye 

strategi som en social konstruktion. Dette fordi det, som nævnt, er gennem sproget at vi skaber 

erkendelsen af vores virkelighed, og dermed vil jeg via sproget kunne kigge på hvordan 

medarbejderne og ledelsen konstruerer og udvikler den nye strategi som en social konstruktion i 

VILA (Rasborg 2009:350). Derudover er det væsentligt at tilføje, at de kontekster der præger vores 

erkendelser af virkeligheden ikke er statiske konstruktioner, men derimod komplekse og 

foranderlige som et resultat af de sociale processer de skabes i (IBID:354). Dermed anskues også 

VILAs organisationsmedlemmers erkendelser af virkeligheden som sociale dynamiske processer 

der forandres løbende gennem deres erkendelse og fortolkning af dem.  

 

Dialektisk vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv metode 
Specialet benytter et samspil mellem den induktive og den deduktive metode, også kaldet en 

dialektisk vekselvirkning (Herslund 2004:23), som er den mest gunstige metode idet de to hver især 

i sin rene form indeholder en række problemstillinger (Helles & Køppe 2003:289-290). Ifølge 

Helles og Køppe (2003) er det således aldrig muligt at se virkeligheden uden forudsætninger - som 

den induktive metode i sin rene form ellers hævder - idet vi er nødt til at erkende en form for 

virkelighed for, at kunne undersøge den. Derudover hævder de, at de kategorier og hypoteser som 

den rene form af den deduktive metode peger på skal fastlægges på forhånd, ofte bliver for snævre, 

og derfor gør at man ikke kan undersøge noget nyt, men blot gentage allerede eksisterende viden 

(289). Disse to mindre optimale yderpunkter kan undgås ved at lave en vekselvirkning mellem 

løbende at fastlægge nogle forståelsesrammer og kategorier, og at undersøge empirien indenfor 

disse med en åbenhed overfor nye forståelser og retninger (IBID:290).  

Denne vekselvirkning har i praksis betydet, at jeg deduktivt har haft nogle forforståelser og 

antagelser både om VILA som virksomhed i kraft af min forhenværende ansættelse, men også om 

samfundet og detailbranchen generelt. Jeg har blandt andet haft en indsigt i hvordan manglende 

motivation og ledelse har haft en negativ indflydelse på service- og salgsniveauet i flere af VILAs 
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butikker og jeg gik ind til denne opgave med en viden om, at disse emner ikke var særlig højt 

prioriteret i VILAs forhenværende strategi. Derudover var jeg bekendt med den stigende 

konkurrence som detailbranchen generelt oplever i forbindelse med finanskrisen og onlinehandel. 

Disse antagelser og forforståelser har således allerede deduktivt dannet nogle overordnede rammer 

for min undersøgelses udgangspunkt i form af, at jeg ønskede at beskæftige mig med VILA som 

virksomhed og emner som konkurrencedygtighed og strategi. På dette grundlag startede jeg min 

undersøgelse med et interview med VILAs Retail Manager, hvor jeg induktivt indsamlede data om 

virksomheden og var åben over for at tage udgangspunkt i hvor VILA befandt sig på det 

pågældende tidspunkt. Jeg var her ikke klar over, at VILA havde lavet en ny strategi og derfor 

ændrede mine antagelser og forståelser sig i løbet af interviewet, og nye rammer blev deduktivt 

skabt i form af, at jeg nu besluttede at mit emne skulle omhandle VILAs nye strategi. Min 

problemformulering blev dannet på dette grundlag, hvorefter jeg igen induktivt indsamlede ny 

empiri fra medarbejderne og var åben over for deres oplevelser og de veje deres fortællinger førte 

mig. Denne vekselvirkning fortsatte også gennem analyseprocessen hvor de emner jeg analyserer, 

blev udvalgt på baggrund af en åbenhed overfor min empiri og på denne baggrund blev mine 

konklusioner og nye viden frembragt.   

 

Case studiet som undersøgelsesstrategi 
Med udgangspunkt i mit socialkonstruktivistiske standpunkt, vil dette speciale benytte single case 

studiet som undersøgelsesstrategi. Da jeg ønsker at lave en dybdegående undersøgelse af 

både ledelsens og medarbejdernes holdninger og oplevelser af den nye strategi mener jeg, at case 

studie metoden er frugtbar idet den netop fokuserer på den dybdegående analyse af et fænomen i 

dets ’real-life’ kontekst: ”As a research strategy, the distinguishing characteristic of the case study 

is that it attempts to examine: (a) a contemporary phenomenon in its real life-context, especially 

when (b) the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident.” (Yin 1981:59). 

Flyvbjerg (2006) tilføjer derudover, at et case studie ofte er mere relevant at benytte end andre 

undersøgelsesstrategier, når man skal undersøge grunden og konsekvenserne bag et givent problem, 

og ikke blot symptomerne og frekvensen af disse (229).  

En debat der dog ofte berøres i forbindelse med case studie metoden er hvorvidt et single case 

studie kan anskues som lige så videnskabelig som multiple case studier. Denne debat findes også i 

en dialog mellem Eisenhardt (1989) der er fortaler for multiple-case studier og Dyer og Wilkins 
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(1991) der forsvarer single case tilgangen. På trods af Eisenhardts (1989) præsenterede oplagte 

mulighed for at generalisere ud fra multiple-case studier, argumenterer Dyer og Wilkins for at 

generaliseringer ofte bliver foretaget på et overfladisk grundlag: ”Those who would attempt to use 

Eisenhardt’s1 method are necessarily constrained by the number of cases that will be studied, and 

descriptions will be rather “thin,” focusing on surface data rather than deeper social dynamics.” 

(Dyer & Wilkins 1991:614-615). Fordelen ved et single case studie er altså, at man laver en mere 

indgående analyse af et konkret fænomen og dets kontekst og det er netop dét der åbner op for nye 

forståelser for en situation. Dyer og Wilkins pointerer også, at hele essensen i et case studie bygger 

på en interpretivistisk tankegang om en dybere forståelse, og at denne vil gå tabt i multiple case 

studiet (IBID). Eftersom mit videnskabsteoretiske ståsted netop bygger på socialkonstruktivismens 

erkendelsesteoretiske forståelse, er min overbevisning at det aldrig vil være muligt at kunne 

generalisere på empiriske data, og jeg mener derfor, at et single case studie er mest relevant at 

benytte i dette speciale, baseret på ovenstående argumenter.  

 

Specialets undersøgelsesmetode 
Den kvalitative undersøgelsesmetode 
Den kvalitative undersøgelsesmetode er valgt som afsæt for dette speciale. Dennes formål er 

imidlertid, at forme en dybere forståelse af de implicerede menneskers livsverden i kontrast til den 

kvantitative undersøgelsesmetode der undersøger i et bredere perspektiv og ofte søger statistisk 

kvantificering som kilde til de empiriske resultater (Helles & Køppe 2003:301). Idet at dette både 

stemmer godt overens med mit ønske om, at undersøge medarbejdernes og ledelsens oplevelser af 

VILAs nye strategi, såvel som specialets socialkonstruktivistiske tilgang og single case studiets 

formål, mener jeg derfor, at den kvalitative undersøgelsesmetode er relevant.  

 

Det semistrukturerede kvalitative interview 
I forlængelse af mit valg om at benytte den kvalitative undersøgelsesmetode, er det 

semistrukturerede kvalitative interview udvalgt som undersøgelsesmetode. Interviewets styrke er, at 

det kan bidrage til at indhente nuancerede og dybdegående beskrivelser af forhold i den 

interviewedes livsverden med henblik på, at fortolke betydningen af de beskrevne fænomener 

(Kvale & Brinkmann 2009:19). Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er en af det semistrukturerede 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kathleen	  M.	  Eisenhardt	  taler	  for	  multiple-‐case	  studier	  i	  artiklen	  ”Building	  Theories	  from	  Case	  Study	  Research”	  fra	  
1989,	  som	  Dyer	  og	  Wilkins,	  i	  artiklen	  citatet	  stammer	  fra,	  kritiserer.	  	  
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kvalitative interviews forcer derudover, dets åbenhed og fleksibilitet til at følge nye ’spor’ der kan 

lede til ny og mere dybdegående viden (102-103). Det kvalitative interview kan derfor benyttes til, 

at undersøge både VILAs medarbejderes og ledelses forskellige nuancerede perspektiver på den nye 

strategi. Det kan samtidig give mulighed for, at lade VILAs medarbejdere og ledelse bringe emner 

op som jeg som interviewer på forhånd ikke har planlagt og derved kan ny viden og erkendelser 

produceres der kan bidrage til en mere nuanceret og dybere forståelse af den nye strategis 

indflydelse. Når det semistrukturerede kvalitative interview ikke følger en stringent struktur, stiller 

det til gengæld krav til mig som interviewer om, at gøre mig bevidst om mine forforståelser og om 

de teknikker jeg vil benytte for, at udvinde den højest mulige kvalitet af vidensproduktion i 

interviewsituationen (IBID). Dette vil jeg redegøre for i næste afsnit.  

 

Interview teknik 
Planlægning og tematisering af interview 
Kvale og Brinkmann (2009) fremhæver det vigtige i planlægningen og tematiseringen forud for 

selve interviewet. Tematisering skal her forstås som en teoretisk afklaring af undersøgelsens tema 

og de pointerer, at man således skal klarlægge sig undersøgelsens formål (hvorfor), forhåndsviden 

om temaet (hvad) for dernæst at klarlægge hvilken interview- og analyse teknik (hvordan) man vil 

benytte (125). Formålet med min undersøgelse var, i første omgang, at indhente empirisk viden om 

ledelsens oplevelser af VILAs situation i forhold til strategi og konkurrencedygtighed. Efter at jeg 

blev bekendt med, at VILA netop have implementeret en ny intern strategi blev formålet at indhente 

empirisk viden om medarbejdernes oplevelser af denne.  

Jeg havde fra starten et godt kendskab til VILA og deres butikskultur som primært byggede på mine 

egne erfaringer som tidligere ansat i VILAs butikker før de indførte deres nye strategi. Dette gav 

mig en indsigt og en forståelse som jeg kunne snakke ud fra, og det gav mig mulighed for, at spørge 

indgående til nogle emner og oplevelser jeg kendte til på forhånd. På denne måde var jeg allerede 

godt indført i den lokale jargon, og jeg opnåede hurtigt fortrolighed og tillid fra mine 

interviewpersoner (IBID:128). Jeg gjorde mig dog samtidig klart, at min forforståelse og tidligere 

ansættelse også kunne have nogle ulemper som for eksempel, at have indflydelse på 

respondenternes syn på mig, samt farve min fortolkning af interviewpersonernes svar. Jeg holdt mig 

derfor for øje, at min forforståelse ikke skulle påvirke respondenternes svar i en sådan grad, at 

holdninger blev tilbageholdt, og at jeg skulle nedtone min subjektivitet i forhold til visse 
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respondenter og emner, for at opnå det mest plausible data. Dette sørgede jeg for, ved at holde mine 

interviewspørgsmål så neutrale som muligt, samt at gøre respondenterne formålet med interviewet 

og min rolle i dette klart (IBID:143).  

 

Design af interview 

Efter at have gjort mit formål og min forforståelse om mit tema klart, udvalgte jeg mine 

respondenter, samt kortlagde min interviewteknik. Jeg ønskede at interviewe en fra VILAs ledelse 

der havde indgående viden om strategiplanlægning og visioner i VILA (Warren 2001:9). Her blev 

VILAs Retail Manager udvalgt, idet han står for driften af butikkerne og da det samtidig viste sig, at 

han var ophavsmanden bag den nye strategi, vurderede jeg at han var en yderst relevant kandidat til 

at belyse formål og intentioner bag denne. Derudover valgte jeg, at interviewe to butikschefer og tre 

fuldtidsmedarbejdere fra to forskellige butikker, for at opnå et repræsentativt udvalg og samtidig 

modvirke eventuelle særlige forhold i en enkelt butik (Kvale & Brinkmann 2009:131). Jeg valgte at 

fokusere på fuldtidsmedarbejdere, da det er disse der har været fokuseret på af VILA gennem 

implementeringen af den nye strategi. Dette antal og udsnit af interviewpersoner vurderede jeg, var 

et realistisk og godt kompromis mellem at få et repræsentativt udvalg af oplevelser fra 

medarbejderne, og de ressourcer jeg rådede over (IBID), og at jeg med dette ville kunne opnå et 

solidt empirisk grundlag for min afhandling.  

Som forberedelse til interviewet lavede jeg en interviewguide (Bilag 1), indeholdende en liste over 

de spørgsmål jeg søgte svar på, inddelt under forskellige emner (Kvale & Brinkmann 2009:151). 

Jeg opstillede mine spørgsmål og emner i interviewguiden, så de fulgte et naturligt flow, og sørgede 

for at spørgsmålene var præcise og forståelige (Hermanowicz 2002:488), samt at der var både 

tematiske og dynamiske åbne hv-spørgsmål (Kvale & Brinkmann 2009:151-152) (Warren 2001:7). 

Min interviewteknik blev besluttet ud fra mit socialkonstruktivistiske ståsted samt mit formål med 

undersøgelsen. Jeg ønskede at lave en eksplorativ undersøgelse, som løbende gav mig mulighed for 

at være åben over for, at mine opfattelser og fortolkninger af emnerne kunne ændres og udvides i 

takt med både interviewprocessen, transskriptionen og analysen og dermed afdække nye 

dimensioner af emnet (Kvale & Brinkmann 2009:132). Intentionen var derfor aldrig at holde mig 

stringent til interviewguiden, men at benytte den til at sikre mig, at jeg fik berørt de relevante 

emner. Warren (2001) påpeger derudover, at lokationen for interviewet også spiller en rolle, og jeg 

prøvede derfor så vidt muligt, at lave interviewene i uforstyrrede og vante omgivelser, så 

respondenten ikke skulle blive forstyrret (13-14). Hermanowiczs (2002) tilføjer i øvrigt, at det er 
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vigtig at få en god start, ved at kontakte folk på forhånd (495) og jeg kontaktede derfor mine 

udvalgte respondenter telefonisk for at få en god dialog med dem, og være sikker på at jeg havde 

forklaret hvad jeg ønskede. Dernæst sendte jeg, til de der ønskede det, en uddybende mail 

indeholdende emnet og overordnede temaer for interviewet.  

 

Interviewet i praksis 
Hvert interview blev startet med en kort introduktion, hvor jeg mere konkret, end i min mail, 

fortalte om interviewets formål, struktur og temaer (Kvale & Brinkmann 2009:149). Samtidig 

spurgte jeg ind til hvorvidt jeg måtte optage interviewet på diktafon og gjorde opmærksom på 

respondentens anonymitet, og min diskretion i forbindelse med det optagede (IBID) (Warren 

2001:15). Jeg var fra starten meget opmærksom på, at samtalen skulle flyde og det var vigtigt for 

mig at lytte til svarene og dermed kunne improvisere nye opfølgende spørgsmål der responderede 

den interviewedes svar (Hermanowicz 2002:482-484) (Kvale & Brinkmann 2009:159). Derudover 

holdt jeg mig også for øje, at være åben over for nye veje og erkende, at nogle spørgsmål kunne 

blive irrelevante undervejs i interviewsituationen (Warren 2001:7). Andre aspekter jeg prøvede at 

efterleve var, at stille spørgsmål for at kunne forstå respondenten i dybden, og at være vedholdende 

selvom respondenten måske prøvede at undvige spørgsmålet (Hermanowicz 2002:486). Efter at 

have slukket diktafonen blev hvert interview afsluttet med en debriefing, hvor jeg kort gennemgik 

de hovedpunkter jeg havde fået ud af interviewet, og gav respondenten mulighed for at tilføje 

kommentarer ”off the record”, da jeg var opmærksom på, at diktafonen kan påvirke nogle 

respondenters svar (Warren 2001:15). Efterfulgt af en kort snak om det videre forløb, formålet med 

specialet, samt min tak for respondentens bidrag, afsluttedes interviewet i en høflig og tillidsfuld 

tone (Hermanowicz 2002:495-496) (Kvale & Brinkmann 2009:149).  

 

Interview forløbet 
Interview af VILAs Retail Manager 

Mit interview af VILAs Retail Manager forløb meget anderledes end forventet. For det første havde 

jeg planlagt at sidde i hans vante omgivelser på et kontor i København, men han havde travlt, så vi 

endte med at lave interviewet i en bil til og fra et møde. Det var ikke optimalt, men jeg havde 

kæmpet for at få mulighed for dette interview og jeg vurderede, at jeg var nødt til at vise noget 

’goodwill’ og acceptere situationen. Derudover, startede han med at snakke allerede inden jeg 
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havde fået tændt diktafonen, og jeg måtte ca. 5 minutter inde i samtalen indskyde om jeg måtte 

tænde den. Han var utrolig snaksalig og jeg havde i starten svært ved at finde min rolle som 

interviewer og få indlejret nogle relevante spørgsmål i samtalen. Derfor blev interviewet meget 

langt (ca. 3 timer – dog afbrudt to gange), men til gengæld følte jeg, at vi fik opbygget en tillid og 

han gjorde plads til mine spørgsmål undervejs og især til sidst i forløbet. I og med at han var så 

snaksalig følte jeg, at han var meget åben og ærlig, men til tider følte jeg også, at han prøvede at 

’sælge’ mig ideen og måske ikke var helt så villig til at snakke om de negative ting ved strategien. 

På trods af, at jeg fik meget ’fyld’ med i dette interview, følte jeg, at tilliden og hans meget åbne 

måde at snakke på, ledte mig til en masse ny brugbar viden, samtidig med, at jeg fik svar på mine 

spørgsmål.  

 

Interview af butikschefer og medarbejdere i VILA 

Interviewene med butikscheferne og butiksmedarbejderne blev afholdt i deres baglokale, i deres 

vante omgivelser med minimal mulighed for forstyrrelser. I starten fulgte jeg min interviewguide 

ret slavisk, og deres svar på de første spørgsmål var forholdsvist korte og ikke særligt uddybende. 

Efter et par indledende spørgsmål om deres egen historie i VILA, slappede alle dog mere af og jeg 

følte, at der hurtigt blev skabt en tillid og en god dialog med nuancerede og uddybende svar. Et par 

af interviewene blev forstyrret nogle gange undervejs og i de tilfælde hvor jeg vurderede det var 

nødvendigt, valgte jeg at slukke diktafonen imens forstyrrelserne stod på og startede igen når der 

var ro til at fortsætte. Jeg følte dog i alle tilfælde hurtigt at vi kom på sporet igen, og dermed ikke at 

forstyrrelserne havde nogen indvirkning på interviewet. Til tider fik jeg følelsen af, at både 

butikscheferne og medarbejderne holdt deres mere negative holdninger og følelser omkring den nye 

strategi tilbage af frygt for, om de kunne blive anklaget for det senere. Det betød også meget for 

dem, at de kunne forholde sig anonyme og at ledelsen ikke skulle vide hvem der havde udtalt hvad. 

Efterhånden som vi kom længere ind i interviewet, følte jeg dog fra samtlige interviewede en 

åbning til at ville forklare og svare mere dybdegående, reflekterende og ærligt. Jeg afveg ofte fra 

min interviewguide og fulgte flere af deres åbninger for samtaleemner og ved at stille uddybende 

spørgsmål, følte jeg, at de åbnede op for tilliden til at kunne tale mere frit. Jeg var generelt meget 

positivt overrasket over hvor meget alle de interviewede ville dele med mig og disse interviews 

åbnede op for nogle nye indgangsvinkler og erkendelser om emnet. 
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Databehandling 
I forbindelse med databehandlingen af mine interviews har jeg valgt at transskribere alle interviews, 

dels for at gøre fortolkningsprocessen så gennemsigtig som mulig for udefrakommende og dels for 

at have en tættere analyseproces med materialet, i og med at jeg samtidig med at jeg transskriberede 

kunne fortolke på mit data. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) er der mange måder at transskribere 

på, alt efter hvad man skal have ud af interviewet. I og med at min hensigt var, at søge mening i de 

sagte ord i interviewet, har jeg som udgangspunkt fravalgt at medtage kropssprog, ansigtsudtryk og 

andre ting der ikke fremgår af det optagede, men har til gengæld lagt vægt på, at medtage pauser og 

fyldord, da jeg mener at dette kan være med til at udtrykke følelser og stemning i de sagte ord (203-

209). Af hensyn til de interviewedes anonymitet er alle interviewpersonernes navne i øvrigt slettet, 

og de vil blive refereret til med titel og nummer, eksempelvis ”Medarbejder 2”.   

I databehandlingen af min empiri har hovedvægten derudover ligget på, at fortolke på meningen 

fremfor eksempelvis sproget. Fokus har derfor ligget på, at søge efter og fortolke på de meninger 

der har været fremtrædende i mit empiriske data, for på denne måde at kunne udtrække nogle 

temaer der gik igen og som kunne blive styrende for min analyse. Med denne form for 

databehandling træffes der dermed også et analysestrategisk valg om kun at iagttage VILAs nye 

strategi ud fra disse fremtrædende temaer, fordi det netop er disse temaer VILAs medarbejdere og 

ledelse selv trækker frem som de der har været påvirket af den nye strategi. Specialets analyse er 

således delt op i tre kategorier, henholdsvis ledelse, motivation og kultur, som hver især vil være 

styrende for den teoretiske referenceramme og dermed det perspektiv jeg vil benytte til at fortolke 

og analysere den indflydelse VILAs nye strategi har haft.  

 
 

Reliabilitet, validitet og generalisering  
Tre vigtige parametre at forholde sig til i forbindelse med enhver undersøgelse, er hvorvidt en given 

undersøgelse er pålidelig og i hvor høj grad undersøgelsens resultater kan vurderes gyldige og 

overførbare. Jeg vil derfor herunder diskutere begreberne reliabilitet, validitet og generaliserbarhed 

i forhold til specialets ovennævnte undersøgelse (Kvale & Brinkmann 2009:267). 

Reliabiliteten eller pålideligheden af en undersøgelse vurderes ofte i forhold til hvorvidt resultatet 

kan reproduceres af andre. Den kvalitative undersøgelsesmetode og dermed også det kvalitative 

interview er en ofte omdiskuteret metode der sammenlignet med den kvantitative, bliver beskyldt 
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for ikke at have en høj reliabilitet og at være for subjektiv og dermed ikke pålidelig til at producere 

ny viden ud fra. Diskussionen rummer blandt andet postulatet om, at kvalitative metoder ikke er 

objektive og derved ikke kan være videnskabelige, idet subjektive fortællinger og fortolkninger ikke 

nødvendigvis kan genskabes i en lignende situation. Ifølge Kvale og Brinkmann (2009) afhænger 

dette dog helt af hvordan begrebet ’objektivitet’ defineres. De frembringer en definition inspireret 

fra dagligdagstale, hvor objektivitet defineres som ’frihed fra ensidighed’ forklaret som ”Pålidelig 

viden, der er efterprøvet og kontrolleret, upåvirket af personlige holdninger og fordomme” (Kvale 

& Brinkmann 2009:268). På denne måde bliver den objektive forskningsmetode altså opfattet som 

fordomsfri og dermed ikke ensidig, på lige fod med den kvalitative metode. I og med, at den 

kvalitative undersøgelsesmetode netop ikke handler om, at skabe kvantificeret overførbar viden, må 

reliabiliteten af den kvalitative undersøgelsesmetode derfor i højere grad handle om, at gøre det 

klart for udefrakommende hvilke definitioner der benyttes, hvordan undersøgelsen er kontrolleret, 

og ikke mindst under hvilke forudsætninger det er udført. Dette giver en gennemsigtighed der gør 

det muligt for andre at forstå og vurdere hvordan dataene er blevet produceret, uden nødvendigvis 

at kunne genskabe dem (IBID:193). Jeg har søgt at øge reliabiliteten med udgangspunkt i Kvale og 

Brinkmanns argumenter og valgt, at lade mig inspirere af deres definition på objektivitet ’frihed fra 

ensidighed’. Det betyder således, at jeg har søgt at skabe et så neutralt grundlag for undersøgelsen 

som muligt - fri for fordomme og personlige holdninger – i såvel spørgsmål som fortolkning og 

analyse. Det betyder dog ikke, at jeg forkaster min egen forforståelse og subjektivitet i den sociale 

produktion af viden, men blot at jeg holder mig åben overfor flere mulige fortolkninger og forsøger 

at forstå respondentens oplevelser i dybden fremfor at lade mine egne fordomme styre min 

forståelse. Jeg har i øvrigt forholdt mig kritisk til mine kilder, for at opnå så høj kildeværdi som 

muligt (jf. afsnittet Kildekritik). Slutteligt har jeg søgt at definere og forklare mit og undersøgelsens 

grundlag grundigt gennem specialet for at sikre en gennemsigtighed for udefrakommende til at 

vurdere reliabiliteten.   

 

Validiteten referer til gyldigheden af resultaterne, sagt med andre ord; om undersøgelsen 

undersøger det den har til formål at undersøge. Også i forhold til validitet har der været diskussioner 

om hvorvidt den kvalitative undersøgelsesmetode kan leve op til kravene. Ofte har validiteten været 

postuleret som en vurdering af, hvorvidt undersøgelsen resultater og udsagn var lig med den 

objektive viden om virkeligheden. I kraft af specialets socialkonstruktivistiske tilgang, som jo netop 

afviser at det er muligt at opnå en objektiv sandhed, må validiteten nødvendigvis vurderes ud fra 
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andre kriterier. Kvale og Brinkmann (2009) argumenterer for, at det kvalitative interviews validitet i 

stedet skal vurderes ud fra håndværksmæssig kvalitet og pragmatiske sandhedskriterier, og derfor 

ud fra om alle faser af undersøgelsen er troværdige og skaber forsvarlige påstande om viden (273-

274). Vurderingen af validiteten af den kvalitative undersøgelsesmetode handler altså om, at 

kontrollere den håndværksmæssige kvalitet løbende, at forholde sig kritisk til sin egen og 

respondenternes forståelsesramme, og at skabe en gennemsigtighed i produktionen af viden og 

påstande. Valideringen af undersøgelsen er blevet betragtet som en kontinuerlig proces, hvor jeg 

løbende gennem hele undersøgelsesfasen har søgt, at sikre en høj kvalitet gennem kontrol af både 

spørgsmål, svar og teoretiske fortolkninger. Jeg har i den forbindelse valgt at transskribere alle 

interviews, for at give udefrakommende mulighed for at få så godt et indblik som muligt i det 

datamateriale jeg fortolker på. Jeg har desuden søgt at forsvare og argumentere for mine valg og 

fortolkninger undervejs i produktionen af viden og påstande for at opnå gennemsigtighed og rum 

for andre til at vurdere validiteten.   

 

Generaliserbarhed er et parameter der også ofte behandles og diskuteres i forbindelse med 

kvalitative undersøgelser. Ofte hævdes det, at kvalitative undersøgelser ikke er videnskabelige og 

repræsentative fordi de ikke er generaliserbare. Her hævder Kvale og Brinkmann (2009) at det i 

kvalitative metoder er mere relevant at snakke om ’overførbarhed’, altså hvorvidt den viden der er 

blevet produceret i en given interview situation kan overføres til andre relevante situationer (288). 

Jeg lader mig inspirere af denne påstand og specialet vil derfor benytte en analytisk generalisering 

som Kvale og Brinkmann definerer som: ”En velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad 

resultaterne af én undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation” 

(Kvale & Brinkmann 2009:289). Dette gøres ved at udspecificere min dokumentation og mine 

argumenter for generaliserbarheden således at udefrakommende har mulighed for, at vurdere den 

(IBID: 290).  

 

Kildekritik  
En væsentlig del af dataindsamling er at forholde sig kritisk til de kilder hvorved det benyttede data 

er produceret ud fra. Kildekritikken danner grundlag for en vurdering af kildeværdien og dermed 

validiteten af mine benyttede kilder i forhold til min konkrete problemstilling (Ankersborg 

2007:109). Jeg har i min dataindsamling bestræbt mig på primært, at benytte førstehåndskilder for, 

at reducere mængden af lag med tendenser og fantasi (IBID:52). Det betyder i praksis, at jeg har 
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valgt at interviewe personer der selv havde oplevet de fænomener jeg ville undersøge, samt at jeg 

søgte at rette mine spørgsmål i interviewene mod, at respondenterne skulle berette deres egne 

holdninger og oplevelser. Derudover har jeg valgt hovedsageligt, at benytte primærkilder, som er 

karakteriseret ved at være ”den kendte kilde der er tættest på undersøgelsens emne… den er enten 

førstehåndskilde eller bygger sin viden på andre kilder som vi ikke har adgang til” (Ankersborg 

2007:57). En sekundær kilde er derimod kendetegnet ved, at den bygger sin viden på andre kilder 

der også er tilgængelige for os (IBID). Dette speciales problemformulering lægger op til at 

undersøge forskellige kilders holdninger til indflydelsen af den nye strategi, og dermed fungerer 

både butiksmedarbejdere og ledelsen som primærkilder, idet det er deres oplevelse af strategiens 

indflydelse jeg ønsker at undersøge. Specialet benytter derudover udleveret skriftligt materiale om 

den nye strategi til at supplere mine interviews. Det udleverede skriftlige materiale fungerer her 

også som en primærkilde, idet det er materiale der er udviklet af ledelsen selv og udleveret til 

medarbejderne som en del af kommunikationen om den nye strategi.  

 

Valg af teoretisk referenceramme 
På baggrund af både de tre temaer jeg har udvalgt gennem mit datamateriale til at være styrende for 

min analyse, og specialets socialkonstruktivistiske overbevisning har jeg således udvalgt min 

teoretiske referenceramme.  

I forbindelse med temaet ledelse søgte jeg litteratur som kunne bidrage til at belyse hvordan ledelse 

som et socialt konstrueret fænomen kan have forskellige betydninger alt efter af hvilke aktører og i 

hvilken kontekst det konstrueres som begreb. Her fandt jeg, at Alvesson og Spicers (2011) 

Ambiguity-centered approach var en nytænkende og relevant tilgang der, ved at benytte metaforer 

fremhæver forskellige opfattelser af forskellige typer ledelse. Dette kunne hjælpe mig til at 

undersøge eventuelle forskellige opfattelser af ledelse der florerer i VILA i forbindelse med den nye 

strategi og dermed hvordan disse har haft indflydelse på butikkerne. Derudover fandt jeg, at 

teoretikere som Ford (2006) kunne supplere med, at pointere hvordan og hvorfor disse forskellige 

opfattelser af ledelse kan influere butikschefernes identitet, og Ford (2006) og Jones (2006) kunne 

bidrage med en forståelse af hvordan underliggende mandligt dominerede værdier kunne have 

indflydelse på ledelsen i butikkerne. Dette fandt jeg relevant, fordi det kunne påvirke ledelsen i 

butikkerne og dermed også VILAs implementering af en ny ledelsesstil.  
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Til analysen af temaet motivation var min intention, at undersøge hvordan og hvorfor VILAs nye 

strategi havde indflydelse på motivationen i butikkerne, og her fandt jeg, at Self-Determination 

Theory belyst af Gagné og Deci (2005) og Deci og Ryan (2005) var en relevant tilgang til dette. 

Med denne tilgang kunne jeg undersøge hvilke typer af motivation der blev benyttet i forbindelse 

med den nye strategi og hvordan og hvorfor disse motiverede medarbejderne, og således kunne jeg 

også fortolke på hvorfor stratgien havde den indflydelse den havde. Til dette fandt jeg i øvrigt, at 

teori af Deci et al. (1999) der belyser hvilken indflydelse materielle belønninger kan have på 

motivation, Gagné et. al (2013) der kigger på hvilken rolle det interpersonelle forhold mellem 

ledelse og medarbejdere spiller for motivationen og Harder (2008) der belyser motivationstyper i 

forhold til videndeling kunne supplere i at belyse hvilke konsekvenser den nye strategi kunne have. 

I forbindelse med det tredje tema kultur, ønskede jeg at undersøge hvordan VILAs nye strategi 

havde haft indflydelse på butikkernes kultur. Her fandt jeg det oplagt, at inddrage Schultzs (1990) 

symbolske perspektiv på kultur, idet denne tilgang forstår kultur som et fænomen der er socialt 

konstrueret og som en meningsskabelsesproces der centreres om symboler. Det er med denne 

tilgang muligt for mig at grave ned i både medarbejdernes og ledelsens meningsskabelsesprocesser i 

forbindelse med den nye strategi og undersøge hvordan denne har haft indflydelse. Samtidig kan jeg 

med det symbolske perspektiv udpege eventuelle forskelle i disse meningsskabelser og dette kan 

hjælpe mig til at udpege nogle årsager til den indflydelse den nye strategi har haft. Her fandt jeg i 

øvrigt at litteratur af Dent og Goldberg (2006) om modstand mod forandring og Ravasi og Schultzs 

(1999) teori om kultur som sensemaking for identificering med virksomheden kunne hjælpe til at 

belyse hvilke konsekvenser den nye strategis indflydelse på kulturen kunne have. I og med, at 

VILA ønsker, at ændre butikskulturen, fandt jeg det relevant at belyse hvordan ledelsens syn på 

kultur og modstand mod forandring kunne have indflydelse på medarbejdernes identificering med 

virksomheden og dermed udviklingen af butikskulturen.  

 

Med de nævnte teoriers tilknytning til mine tre temaer og min empiri, finder jeg dem således 

relevante at benytte som teoretisk referenceramme for min analyse, og til at hjælpe mig med at 

besvare min problemstilling.    
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I det følgende afsnit vil specialets teoretiske ramme, indeholdende udvalgt teori, begreber og 

redskaber, for min analyse blive præsenteret. Afsnittet er delt ind i tre underafsnit der præsenterer 

den udvalgte teori til at belyse de tre temaer ledelse, motivation og kultur i forbindelse med VILAs 

nye strategi. 

 

Ledelse 
Inden for begrebet ledelse har litteraturen gennemgået en udvikling fra, at det tidligere blev forstået 

og forsket i som et enkelt individs medfødte eller tillærte egenskaber, til at flere og flere teoretikere 

nu kan blive enige om, at ledelse snarere skal forstås som en proces – en social interaktion mellem 

mennesker (Larsen 2010:203-209). Inden for denne nyere diskussion og litteratur om ledelse 

markerer Alvesson og Spicer (2011) sig med deres Ambiguity-centered approach. Alvesson og 

Spicer argumenterer for, at ledelse alt for ofte bliver portrætteret som noget man kan måle og 

definere som heroiske individuelle træk og de forsøger med deres tilgang at belyse, at ledelse i det 

virkelige liv indebærer langt mere tvetydighed, kaos og fortolkning (2011:3). De tager således en 

socialkonstruktivistisk tilgang til begrebet og adskiller sig samtidig fra meget af litteraturen om 

ledelse, ved ikke at pege på én ledelsesstil som den rigtige, men derimod på ledelse som en social 

proces mellem både leder, medarbejdere og kontekst (IBID:22-29): ”Leadership is an influencing 

process involving some degree of voluntary compliance by those being influenced…a contradictory 

phenomenon that can be used in different ways by different people” (Alvesson & Spicer 2011:4 og 

10). 

 

Metaforer for ledelsestyper 
Med Alvesson og Spicers tilgang bliver det muligt at kortlægge og beskrive de modsigelser som 

forskellige fortolkninger af ledelse ofte medfører, ved hjælp af metaforer. De hævder, at ledelse er 

noget alle individer forstår og fortolker mere eller mindre forskelligt og inddrager derfor metaforer 

som et redskab der kan bruges til at forstå de mange forskellige fortolkninger og modsigelser der 

findes i begrebet ledelse: “Metaphors are seen as important organizing devices in thinking and 

talking about complex phenomena. They allow us a way of recognizing that we never relate to 

objective reality ‘as such’, but always do so through forming metaphors or images of the 
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phenomenon we address.” (Alvesson & Spicer 2011:31). Metaforerne kan i dette speciales 

sammenhæng benyttes som et redskab til, at belyse hvordan forståelser af begrebet ledelse har 

indflydelse på hvordan det benyttes og reageres på i VILAs dagligdag, og at ét menneskes måde at 

forstå ledelse på kan være helt forskellig og modsatrettet fra et andets. Med metaforerne, kan jeg 

således kortlægge hvilke forståelser af begrebet ledelse der florerer i VILA, og med dette derfor 

også opnå en forståelse af eventuelle misforståelser og ledelsesproblemer (IBID:31-44). Jeg vil 

herunder kort beskrive de 4 metaforer der vil blive benyttet i dette speciale.   

 

Helten bliver beskrevet af Alvesson og Spicer (2011) som en overordnet god, moralsk og etisk 

person, hvis adfærd smitter af på dens medarbejdere, så de nærmest transformeres til at være lige 

som denne person (51-53). Dette er i den reneste form, det heroiske billede som den Transformative 

approach til ledelse skitserer som værende en ’god leder’. Alvesson og Spicer argumenterer 

imidlertid for, at der også kan være negative opfattelser af denne type ledelse, såsom mangel på 

viden, viljestyrke, beslutsomhed, gennemslagskraft og ansvarlighed (IBID:69-73).   

 

Lederen som metaforen Veninden fokuserer på medarbejderen som en vigtig ressource der skal 

have det godt og føle sig betydningsfuld, ved at motivere, lytte og involvere medarbejderne i den 

daglige ledelse (IBID:96-98). Denne type ledelse tager i langt højere grad højde for medarbejderne 

som en del af ledelsesprocessen og ligger sig derfor op ad den Post heroiske tilgang som i dag 

anerkendes i især mange skandinaviske virksomheder. Med et kritisk syn på tilgangen pointeres det 

dog, at det tætte venskabsbånd der skabes med medarbejderne kan risikere at hæmme svære 

ledelsesbeslutninger og at medarbejderne såvel som lederen kan blive ’afhængig af at nurse’ 

venskabet til et punkt, hvor det kan blive vigtigere end at yde en god indsats for virksomheden 

(IBID:114-115).  

 

I et meget rosenrødt og positivt skær beskrives Gartneren som en leder der får sine medarbejdere til 

at vokse som mennesker, til at nå deres højeste potentiale (IBID:76). Medarbejdere skal i dette 

perspektiv realisere sig selv, og lederens rolle som gartner er, at gøde og pleje medarbejderne med 

de rette redskaber, så de følger naturens gang og vokser autentisk (IBID:77-81). Alvesson og Spicer 

påpeger dog, at den egentlige grund til at medarbejderne skal vokse til deres fulde potentiale ikke er 

så rosenrød, men et middel til at nå organisationens mål (IBID:87-91). Derudover rummer gartneren 
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også mere mørke sider, såsom en stærk kontrol med væksten hos de enkelte medarbejdere, samt 

’udlugning’ af medarbejdere der ikke vokser tilstrækkeligt eller i den rigtige retning (IBID:90-94).    

     

Kommandøren refererer til en meget mere autoritær tilgang til ledelse. Kommandøren besidder eller 

stræber ofte efter en høj grad af magt, kontrol og succes. Ydermere har denne leder ofte en lav grad 

af selv-reflektering, forståelse og empati for medarbejderes følelser og behov (IBID:118). Denne 

type ledelse beskrives ofte som hård og kontrolorienteret og som en gammeldags modsætning til 

‘god ledelse’ som beskrevet om helten. Kommandørens ledelsesstil kan forstås som et middel til at 

opnå respekt, frygt og med det resultater, men kan også skabe så meget frygt og modstand at det får 

den modsatte effekt, og i værste fald kan resultere i opsigelser, sygemeldinger og stress (IBID:134-

135).  

 

Underliggende opfattelser af ledelse 
Alvesson og Spicer (2011) hævder, at fordi ledelse er et begreb der er socialt konstrueret gennem 

sproget, kan der ligge nogle underliggende opfattelser af ledelse i virksomhedskulturen, som man 

har normaliseret og ikke nødvendigvis er bevidst om. Disse underliggende opfattelser, samt 

hvordan de påvirker kommunikationen og konstruktionen af ledelse i virksomheden, kan man blive 

mere bevidst om ved brugen af metaforer (44-45). Ford (2006) tilslutter sig Alvesson og Spicers 

påstand om de underliggende værdier og tilføjer, at det især er mandlige værdier i tråd med 

kommandørmetaforen der ligger latent i mange sociale virksomhedsstrukturer. En af grundende til 

dette er, at virksomheder og store dele af ledelseslitteraturen oprindeligt var styret og influeret af 

mænd og dermed disse mandlige værdier og at de er blevet reproduceret både gennem 

ledelseslitteraturen og gennem virksomhedens underliggende opfattelser manifesteret i sociale 

strukturer (81). Her bidrager også Jones (2006) til debatten og forklarer, at ikke kun ledelse, men 

også udviklingsprogrammer i ledelse (kaldet LDPs) er influeret af disse underliggende mandlige 

værdier. Han argumenterer i tråd med Ford for, at LDPs som udgangspunkt er bygget på opfattelsen 

af ledelse som en individuel heroisk magt præstation og at denne opfattelse er udsprunget af den 

antropologiske udvikling der har formet både de sociale og de organisatoriske strukturer omkring 

ledelse i især den vestlige verden (485). Derudover påpeger han, at virksomheder ofte selv er med 

til at reproducere denne underliggende forståelse af ledelse, fordi de søsætter disse LDPs uden 

bagefter at måle og undersøge hvorvidt og hvordan de har haft indflydelse på ledelsen ude i 

afdelingerne (IBID:487). Ford (2006) tilføjer derudover, at lederes identitet bliver konstrueret og 
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påvirket af de sociale strukturer vi bevæger os i, og fordi mange virksomheder stadig er influeret af 

mandlige værdier i de sociale strukturer, skabes der tvetydighed og forvirring for ledere som prøver 

at indføre en mere procesorienteret ledelse, men samtidig bliver påvirket af de mandlige sociale 

strukturer der florerer som underliggende værdier i virksomheden (79-81). Denne tvetydighed, 

mener Ford er uhensigtsmæssig da den skaber forvirring i ledelsen og hun mener i tråd med 

Alvesson og Spicer at man derfor er nødt til at kortlægge de underliggende forståelser der ligger i 

virksomheden for at skabe mere konsensus omkring virksomhedens ledelse. Jeg kan således benytte 

dette til at kigge på hvordan VILAs butikschefer kan være påvirket af underliggende opfattelser af 

ledelse i både kommunikationen og træningen om ledelse og dermed hvordan dette har haft 

indflydelse på deres udvikling af lederegenskaber.  

 

 

Motivation 
I litteraturen inden for motivation har der igennem tiden floreret en debat om hvorvidt motivation 

skulle forstås ud fra indhold, det vil sige hvad der motiverer mennesker, eller om det skulle forstås 

ud fra processen, det vil sige hvordan mennesker motiveres. Motivationsteorien Self-Determination 

Theory (efterfølgende betegnet SDT), der blev udviklet som en retning inden for 

forventningsteorien af Deci og Ryan i 1985 søger som én af de første, at kombinere både indhold og 

proces i én teori. Med denne teori er det således muligt for mig både at undersøge hvad VILAs 

medarbejdere er blevet motiveret af men også hvordan de er blevet motiveret i forbindelse med den 

nye strategi. Dette kan således bidrage til at belyse hvilken indflydelse strategien har haft på 

motivationen i VILAs butikker. SDT klarlægger hvilke behov mennesker har brug for at få stillet 

for at blive motiveret, og hvordan den psykologiske proces påvirkes af både indre og ydre faktorer 

og den sociale kontekst, og varierer på tværs af individer og på tværs af situationer for det enkelte 

individ. Jeg mener derfor, at SDT deler det socialkonstruktivistiske synspunkt specialet tager på den 

måde, at den psykologiske proces forstås som en social konstruktion opstået af interaktionen 

mellem personen og omgivelserne og at denne konstruktion er foranderlig.  

 

De essentielle psykologiske behov  
Gagné og Deci (2005) forklarer, at mennesker besidder især tre universelle psykologiske behov;  

behovet for at føle sig kompetent, behovet for autonomi og for at have et tilhørsforhold. Disse er 



	  
32	  

afgørende for en optimal udvikling, integritet og dermed et psykologisk velbefindende og typen af 

motivation afhænger af i hvor høj grad man kan få opfyldt disse behov i en social kontekst (336-

337). Behovet for autonomi ses som en afgørende generel motivationsfaktor i SDT og et centralt 

aspekt i SDT er derfor, at den skelner mellem begreberne autonomous motivation og controlled 

motivation. Autonomous motivation henviser til, at der i motivationen er en følelse af 

selvbestemmelse, og at adfærden afspejler egen fri vilje. I modsætning til denne står controlled 

motivation, hvor individet føler et ydre pres om, at skulle udvise en bestemt adfærd (IBID:334). 

Ved at kigge på hvorvidt og hvordan VILAs medarbejdere får disse behov opfyldt i forbindelse med 

den nye strategi, kan jeg således undersøge hvilken indflydelse den har haft på medarbejdernes 

motivation.   

   

Autonomi/kontrol kontinuummet  
SDT bygger derudover på grundideen fra forventningsteorien om, at der findes typer af motivation 

fremfor grader af motivation, og det hævdes, at mennesker kan blive motiveret af forskellige 

faktorer fremfor, at man kan være mere eller mindre motiveret (Deci & Ryan 2000:69). Teorien 

videreudvikler de to begreber fra forventningsteorien; Intrinsic motivation og extrinsic motivation, 

samt præsenterer et nyt begreb, kaldet amotivation. Gagné og Deci (2005) uddyber, hvordan man 

kan blive motiveret af forskellige typer af regulering, og at motivation kan forstås som et 

kontinuum af graderne af autonomi og kontrol (334-337) (Bilag 2). Der skelnes imellem motivation 

og regulering, og regulering forstås her som den indre eller ydre påvirkning der fører til 

motivationen. Intrinsic motivation og regulering ligger som den ene pol på kontinuummet, hvor 

graden af autonomi er højest, og hvor reguleringen består af ens egen lyst og interesse i opgaven 

eller adfærden. I den anden ende ligger amotivation som prototypen på ingen motivation eller 

regulering og dermed fuldstændig umotiveret til at udføre opgaven eller adfærden. I spændet 

imellem disse to poler ligger extrinsic motivation og fire former for extrinsic regulering, 

henholdsvis external regulation, introjected regulation, identified regulation og integrated 

regulation, som differentierer sig fra hinanden ved graden af henholdsvis autonomi og kontrol 

(Gagné & Deci 2005:334-337) (Bilag 2). Det vil sige, at jo mere en ekstern regulering er blevet 

internaliseret i det enkelte menneske, i jo højere grad føles motivationen også autonom og 

selvbestemt. De fire grader af extrinsic regulering differentierer sig derfor også på, i hvor høj grad 

en ekstern regulering er blevet internaliseret og dermed i hvor høj grad et menneskes adfærd er 
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selvbestemt (IBID). Ved at kigge på hvilke af ovenstående reguleringer og motivationstyper VILAs 

nye strategi benytter, kan jeg således undersøge hvilken indflydelse den har haft på motivationen.   

 

Internalisering af reguleringen 

Deci og Ryan (2000) hævder, at et menneske kan opleve at bevæge sig imellem graderne af 

autonomous og controlled motivation alt efter hvilken ydre og indre reguleringer det påvirkes af 

(72). Til dette tilføjer Deci et. al (1999) begrebet PLOC som forklares som den opfattede 

årsagssammenhæng mellem reguleringen og motivationen. Alt afhængig af, om et menneske 

opfatter årsagssammenhængen mellem de extrinsic reguleringer og sin adfærd, som fremmende 

eller hæmmende på de essentielle behov kan de extrinsic reguleringer påvirke en forskelligt (628). 

Hvis omgivelserne således hæmmer tilfredsstillelsen af de essentielle behov kan det opfattes som 

kontrollerende og mindske følelsen af autonomi, selvbestemmelse og derved kan motivationen 

blive mere eksternt reguleret og PLOC ændres fra indre til ydre regulering (IBID). Med begrebet 

PLOC bliver det muligt for mig at undersøge, ikke kun hvordan medarbejdernes i VILA motiveres, 

men også hvordan de opfatter de reguleringer der benyttes i forbindelse med den nye strategi og om 

der eventuelt er modstridende opfattelser af disse for eksempel mellem ledelsen og medarbejderne. 

Dette kan således afsløre nogle mulige årsager til strategiens indflydelse.  

Gagné og Deci (2005) peger ydermere på, at intrinsic motivation og en høj grad af internalisering af 

extrinsic motivation har større mulighed for, at fremkalde en række positive arbejdsadfærdsmønstre 

(345). Gagné et al. (2013) tilslutter sig dette og uddyber vigtigheden af lederens og organisationens 

rolle i motivationsprocessen. De hævder, at hvis det interpersonelle forhold mellem leder og 

medarbejder og organisation og medarbejder understøtter autonomous motivation fremfor 

controlled motivation fører det til en højere grad af internalisering af extrinsic regulation og dermed 

til blandt andet et større engagement, bedre performance og større jobtilfredshed (450-451 og 456). 

I forlængelse af dette supplerer Harder (2008) med en undersøgelse af hvordan controlled og 

autonomous motivation også påvirker vidensdeling i arbejdslivet. Hun hævder, at en høj grad af 

autonomous motivation har en positiv effekt på vidensdeling og omvendt har controlled motivation 

en negativ effekt (17). Ved at kigge på hvilke typer af regulering VILAs nye strategi benytter, samt 

hvorvidt og i hvor høj grad den motiverer til internalisering af reguleringerne, kan jeg således 

undersøge hvilken indflydelse den kan have på medarbejdernes udvikling til værdifulde ressourcer.  
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Ekstern regulering 
Flere teoretikere har gennem tiden diskuteret et andet interessant aspekt af dette, nemlig at 

materielle extrinsic belønninger eksempelvis bonus og præmier kan have en negativ effekt på 

intrinsic motivation og internaliseringen af extrinsic motivation. Deci et. al. (1999) skelner mellem 

flere typer af extrinsic belønninger og belyser især at de belønninger de kalder task-contingent 

rewards og performance-contingent rewards begge har negativ indflydelse (628). Task-contingent 

rewards er en belønning af at deltage eller gennemføre en opgave og denne belønning har en stor 

kontrolinstans, som derfor har en negativ indvirkning på internaliseringen. Performance-contingent 

rewards siges, at have en tendens til at underminere intrinsic motivation og internaliseringen af 

extrinsic motivation fordi det er en belønning af at nå et bestemt mål, og dermed er der en iboende 

høj grad af controlled motivation (628 og 659). Deci et. al forklarer også, at hvis man som 

udgangspunkt har en høj grad af autonomous motivation for en opgave og der indføres en extrinsic 

regulering i form af en materiel belønning, mindskes følelsen af autonomi og dermed 

internaliseringen af den extrinsic regulering. Her tilføjer Harder (2008) ydermere, at materielle 

extrinsic belønninger direkte eliminerer motivationen til videndeling hvorimod en ledelsesstil der 

fremmer følelsen af autonomi hos det enkelte individ motiverer til videndeling (18). Idet VILAs nye 

strategi gør brug af materielle belønninger, kan dette indblik i materielle belønningers indflydelse 

dermed benyttes til at belyse hvordan disse har indflydelse på VILAs medarbejderes motivation og 

udvikling til værdifulde ressourcer.  

 

 

Kultur 
Der findes mange forskellige tilgange til kultur, og en populær debat inden for dette begreb 

vedrører hvorvidt kultur er noget en organisation har eller det er noget en organisation er. Inden for 

førstnævnte overbevisning er Schein med hans funktionalistiske tilgang en af forgængerne. I 

kontrast til denne forståelse står den symbolske kulturopfattelse, der er en af de kulturtilgange der 

forstår kultur som det der er organisationen. Smircich (1983) forklarer, at kultur i denne kontekst 

forstås som en root metaphor for hele organisationen: ”Culture as a root metaphor promotes a view 

of organizations as expressive forms, manifestations of human consciousness” (Smircich 

1983:347). Kultur i den symbolske fortolkning er altså ikke en objektiv endegyldig virkelighed, 

som eksempelvis den funktionalistiske tilgang påskriver det, men i stedet, i tråd med specialets 
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socialkonstruktivistiske perspektiv, en symbolsk og social konstruktion af virkeligheden. 

Symbolismen åbner således op for, at jeg kan forstå kultur som lokale meningsdannelser blandt 

VILAs medlemmer, der danner forskellige mønstre af adfærd, som de hver især fortolker og agerer 

på (Schultz 2004:70). På denne måde forstår jeg VILAs kultur som en social konstruktion af en 

virkelighed bestående af symboler som organisationens medlemmer kontinuerligt fortolker, 

tillægger meninger og agerer på (IBID).  

 

Symboler og nøglebegreber  
Symbolismen benytter en række nøglebegreber, som bevæger sig på kryds og tværs og som kan 

bruges til at fortolke på en organisations kultur (Schultz 2004:74). Et symbol som nøglebegreb 

fungerer i kulturen som et knudepunkt for forskellige associationer og opfattelser og skaber således 

en meningsfuld enhed. En vigtig pointe i symbolismen er dog, at et symbol kan rumme mange 

forskellige associationer og opfattelser alt afhængig af hvilke meninger det tillægges af de 

forskellige organisationsmedlemmer (IBID). Der findes mange forskellige symboler, men dette 

speciale vil tage udgangspunkt i fire slags;  fysiske symboler, ritualer, myter og sager. De fysiske 

symboler defineres som en fysisk ting - et objekt - som står for noget andet end sig selv, og dermed 

er tillagt nogle meninger, eksempelvis en virksomheds indretning. Ritualer forstås som handlinger 

der er sat i system og knyttet til specifikke situationer, men som oftest ikke er foreskrevet af den 

formelle struktur. De er derimod uskrevne regler for hvordan man agerer i forskellige situationer i 

virksomheden, men samtidig kan disse ritualer både ændre betydning over tid og tillægges 

forskellige meninger af forskellige organisationsmedlemmer (IBID:75). Myter og sagaer er det 

Schultz kalder verbale symboler der karakteriseres som ”sprogformer med et symbolsk indhold” 

(Schultz 2004:75). Myter forstås som en hverdagsforklaring, der skal legitimere de handlingsvalg 

der bliver truffet og samtidig virke som underbyggende beslutningsnorm for hvad der, ofte 

uskrevet, er rigtigt og forkert (IBID:76-77). Sagaer derimod udgør ofte dramatiske, fantasifulde 

fortællinger der vækker følelser og som har udspring i organisationens historie, som et symbolsk 

ladet referencepunkt, der indgår i skabelsen af en fælles identitet og kultur i organisationen 

(IBID:77). Ved at lokalisere og fortolke på disse symboler er det således muligt for mig, at åbne op 

for at se klassiske, modstridende eller iøjnefaldende træk ved VILAs kultur, der kan hjælpe mig til 

at belyse hvordan den nye strategi har haft indflydelse. 
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Kulturfortolkning 
Schultz (2004) forklarer, at de forskellige symboler en organisation indeholder ofte danner en 

række mønstre, og at det er disse der skal læses for at kunne fortolke kulturen. Hun skelner imellem 

to slags mønstre, som hun kalder henholdsvis verdensbillede og etos og beskriver, at disse to 

mønstre ikke kan udledes af hinanden, men i stedet tegner forskellige billeder af kulturen (78). 

Verdensbilledet bliver defineret som det kognitive billede organisationsmedlemmerne har af 

virkeligheden såvel inden som uden for organisationen (IBID). Etos defineres derimod som 

virksomhedens underliggende holdning til dem selv og kan sættes i sammenhæng med 

virksomhedens værdier, dog er etos mere principielt moralsk (IBID). Eftersom jeg ønsker at 

undersøge henholdsvis VILAs ledelse og medarbejderes opfattelser af kulturen, har jeg valgt kun, at 

undersøge verdensbilleder, og dermed udelades etos i dette speciales undersøgelse. De forskellige 

symboler en kultur rummer danner således sammen, på kryds og tværs, disse verdensbilleder, som 

mønstre i kulturen. Jeg vil derfor tage udgangspunkt i fortolkningen af de forskellige symboler som 

nøglebegreber jeg finder fremtrædende i VILAs nye strategi og med dette dermed nærme mig 

verdensbilleder af kulturen (Schultz 2004:81). Den associerende kontinuerlige fortolkning af 

nøglebegreberne og indkredsning af deres mønstre til verdensbilleder kan forstås som en 

kulturfortolkningsspiral, hvor man bevæger sig tættere og tættere på midten og dermed et 

verdensbillede, og det er netop denne kulturfortolkningsspiral (Bilag 3) dette speciale vil benytte til 

at nærme sig verdensbilleder af VILAs kultur (IBID:82-83). En organisationskultur, forstået ud fra 

det symbolske perspektiv, kan derfor aldrig afdækkes fuldstændigt, men må forstås som en 

”fortløbende og systematiseret skabelsesproces som forsøger at rekonstruere 

organisationsmedlemmernes meningsdannelser” (Schultz 2004:72). Dermed forstår jeg, at en 

fortolkning med dette perspektiv, altid vil være en skabelsesproces imellem mig som fortolkeren og 

organisationsmedlemmernes opfattelser af symbolerne (IBID:84). 

 

Kulturforandring 
I det symbolske perspektiv forstås kulturforandring som ændringer i den mening som 

organisationsmedlemmerne tillægger fænomener og symboler i organisationen (Schultz 2004:128). 

Det symbolske perspektiv står således også her i kontrast til det funktionalistiske perspektiv, og 

fastlægger dermed ikke en række interventionsmuligheder, da symbolismen generelt siges, at være 

skeptisk over for planlagt kulturforandring. Det symbolske perspektiv peger i stedet på en række 

muligheder for at åbne op for de mange forståelser og tillagte meninger der ligger latent i kulturen 
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hvormed organisationen kan søge at italesætte og skabe en ny fortolkningsramme for medlemmerne 

af kulturen (IBID:125-128). Dent og Goldberg (1999) deler dette perspektiv og beskriver hvordan 

mange virksomheder netop igangsætter planlagte kulturforandringer uden at involvere de resterende 

organisationsmedlemmer, og at de i en forventning om modstand mod forandringen ofte skaber en 

selvopfyldende profeti (38). De forklarer, at selve begrebet ’modstand mod forandring’ er et socialt 

konstrueret begreb, som er blevet reproduceret gennem litteraturen såvel som virksomheders tilgang 

til forandringer (IBID:26-27). Derudover hævder de, at organisationsmedlemmer ofte ikke udviser 

modstand mod selve forandringen, men derimod mod det de mister i forandringen, såsom 

forståelse, selvbestemmelse og meningsskabelse (IBID). De mener derfor, i tråd med det 

symbolistiske perspektiv, at man bør se organisationsmedlemmernes reaktioner på forandringer som 

en information, der kan hjælpe til at åbne op for en ny forståelse og mulighed for meningsskabelse 

(IBID:38). I en lignende tone, forklarer Ravasi og Schultz (2006) hvordan kulturudviklingen med 

involvering af organisationsmedlemmernes meningsskabelse også hænger afgørende sammen med 

virksomhedens identitet. De forklarer, at kultur fungerer som ‘sensemaking’ for medarbejderne i 

deres identitetsskabelse og derved bliver de sociale konstruktioner af meninger der udgør kulturen 

altså afgørende, ikke kun for hvordan kulturen udvikles, men også for hvordan medarbejderne 

forstår, identificerer sig med og signalerer virksomhedens identitet til omverdenen (437). I tråd med 

Dent og Goldberg og det symbolske perspektiv, hævder de således, at for at ændre en virksomheds 

identitet er den nødt til at være forankret i de meninger som medarbejderne kollektivt konstruerer 

om virksomheden og tillægger deres handlinger, med andre ord: kulturen (IBID:435). Jeg kan med 

ovenstående forståelse af kulturforandring kaste lys over hvordan implementeringen af VILAs nye 

strategi og med den forandringsprocessen af kulturen kan have haft indflydelse på medarbejdernes 

forankring af de nye tiltag i kulturen og deres udvikling af denne.  
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I dette afsnit undersøges det, ved hjælp af min skitserede referenceramme, hvilken indflydelse 

VILAs nye strategi har haft på henholdsvis ledelsen, motivationen og kulturen i butikkerne, samt 

hvilke årsager der kan være til dette. Samtidig undersøges det hvilke konsekvenser dette kan have 

for implementeringen af de nye tiltag og udviklingen af medarbejderne til værdifulde ressourcer 

som VILA kan differentiere sig på. Analysen er opdelt i tre afsnit, og starter med at undersøge de 

forskellige ledelsestyper og opfattelser af disse der florerer i VILA. Dernæst belyser næste afsnit 

hvilke typer af motivation den nye strategi har benyttet sig af og hvordan disse har haft indflydelse. 

Slutteligt vil det sidste afsnit om kultur, søge at kortlægge henholdsvis ledelsens og medarbejdernes 

verdensbilleder ud fra fremtrædende symboler i den nye strategi, med henblik på at belyse hvordan 

disse har haft indflydelse på kulturen i butikkerne.  

 

 

Fra butikschef til leder 
”…En af de ting vi gør…det er at vi selvfølgelig sikrer nu…gennem træning…at vores butikschefer 

de forstår at de er ledere. Dagene er talte hvor en virksomhed skal tygge maden for vores 

mellemledere.” (Retail Manager). 

Et af VILAs fokusområder i deres nye strategi er, at de vil gøre deres butikschefer til ledere. De 

mener, at ved at implementere en række ledelsesværktøjer og træne deres butikschefer i ledelse, kan 

de lære dem, at udnytte deres medarbejderes ressourcer bedre: ”…Så en butikschef begynder at 

udnytte de spidskompetencer de har lige foran næsen i forhold til de profiler de har ansat.” (Retail 

Manager). VILA har derfor lavet en række tiltag, som blandt andet indebærer workshops, 

ledelsesredskabet DISC og motivationsværktøjer for at lære deres butikschefer at være ledere. 

Ifølge VILAs ledelse er det altså igennem træning af butikscheferne, at de opnår de 

ledelseskompetencer de skal have for at udvikle sig selv og deres medarbejdere til værdifulde 

ressourcer. 
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Metaforer for ledelse i VILA 

I dette afsnit vil jeg, ved hjælp af Alvesson og Spicers metaforer, undersøge hvilke opfattelser af 

ledelse der florerer i VILA i forbindelse med de ny indførte tiltag. På denne måde vil jeg, i 

overensstemmelse med min problemformulering søge, at klarlægge hvilken indflydelse VILAs nye 

strategi har haft på butikschefernes ledelse, de mulige årsager der kan være til det, samt hvilke 

konsekvenser dette kan have for udviklingen af medarbejderne til værdifulde ressourcer.  

 

Butikschefen som den moralske helt 

Benytter man således Alvesson og Spicers metaforer til at forstå hvilken type leder VILAs ledelse 

vil træne deres butikschefer til at være, ser man at der er klare træk af helte metaforen.  

Ledelsen ligger meget fokus på, at det er lederen som individuel person der skal besidde alle de 

rigtige egenskaber for at kunne lede sit personale, og at hvis man går forrest og formår at ’sælge’ 

den måde man selv er på, så følger medarbejderne med dig. VILA sender med denne måde at lære 

butikscheferne ledelse på, et signal om at ledelse er envejskommunikation fra en heroisk person til 

sine følgere, og dette skinner tydeligt igennem både i Retail Managerens udsagn i interviewet og i 

det skriftlige materiale butikscheferne har fået på deres lederkursus: 

”…så når vi har en butikschef der er trænet i det her DISC som ledelsesværktøj, så kan 

vedkommende begynde at tale forskelligt til sine medarbejdere og lave en profil…og når du 

begynder at håndtere folk på den måde, så følger de dig altså også.” (Retail Manager).  

”Det er dit ansvar, at dine medarbejdere tager de rigtige beslutninger!” (Mappe fra lederkursus). 

At VILA under hele forløbet har valgt, at fokusere på deres butikschefer som dem der mere eller 

mindre egenhændigt skal formå at få implementeret de nye værdier og den nye strategi i deres 

medarbejdere, ses også i den måde de har bygget deres implementeringsproces op, nemlig at stort 

set alle kurser foregår med butikscheferne, som selv skal træne deres medarbejdere i det bagefter: 

”SÅ, vi skal have fat i vores kære butikschefer. De skal vide, at det er dem der bærer nøglen. Det er 

DIT ansvar!” (Retail Manager). Denne form for individualisering af ledelse, som noget et heroisk 

menneske med de rette egenskaber udfører, er netop et af karakteristikaene Alvesson og Spicer 

tilegner helte metaforen (2011:51-53). Et andet karakteristikum ved denne metafor er, at lederen er 

en moralsk og etisk person med en høj integritet (IBID).  

Integritet er også et af nøgleordene i VILAs syn på den type ledelse de ønsker deres butikschefer 

udfører og overbevisningen er, at så længe man har en høj integritet, så kan man lære resten: 
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”Et eksamenspapir…en uddannelse…et hvilket som helst dokument der viser at du har været 

igennem en MBA eller hvad ved jeg, fortæller jo grundlæggende intet om hvad du har inde i hjertet. 

Så…når vi kommer tilbage til…integriteten…og personligheden og attituden og profilen…så er det 

altså mennesket vi ansætter på” (Retail Manager). 

Derudover beskriver Alvesson og Spicer også heltemetaforen som en slags coach der skal kunne 

lede medarbejderne alt efter deres behov, så de kan udnytte hver deres spidskompetencer (2011:56). 

Denne opfattelse ses også hos VILAs ledelse og med deres nye ledelsesværktøj DISC, lægger de 

således op til, at medarbejderne skal ledes forskelligt alt efter deres behov og persontype: 

”Øhh, og der er man bare nødt til lige og så sætte sig ind i de profiler og så sige ”Ja, det kan godt 

være, at jeg er leder af den her butik, men jeg har nogle forskellige medarbejdere og nogle 

forskellige profiler og jeg er nødt til at sende budskabet så de tænder på det...”” (Retail Manager). 

Alle butikschefer har derfor fået lavet en DISC profil, og har fået en mindre udførlig version de selv 

har lavet på deres medarbejdere. Samtidig har det ene og alene været butikschefens job at 

kommunikere om profilerne til medarbejderne, og det opfattes af alle som et ledelsesredskab der 

kun skal benyttes af butikschefen som guide til hvordan hver enkelt person skal ledes, motiveres og 

kommunikeres til (Butikschef 2). Det bliver med dette værktøj igen synligt, at ledelse i denne 

sammenhæng forstås af VILAs ledelse som en individuel præstation, der skal udøves på 

medarbejderne af den ansvarsfulde og etiske butikschef.  

 

Butikscheferne som veninder 

Vender man blikket mod den ledelsesstil der udføres af butikscheferne, findes der tegn på en anden 

metafor, nemlig veninde metaforen som Alvesson og Spicer kalder den. Denne metafor er 

kendetegnet ved, at lederen ser medarbejderen som en vigtig ressource der skal have det godt og der 

skabes ofte et slags venindeforhold. Samtidig er et af kendetegnene, at der fokuseres meget på, at 

involvere medarbejderne i den daglige ledelse, og ledelse bliver derfor her set mere som en proces 

der skabes mellem de involverede parter i en social kontekst (2011:96-98).  

Butikscheferne forklarer, at de begge gør meget ud af at involvere deres medarbejdere i de daglige 

beslutninger og at ledelse for dem i høj grad handler om, at kunne dele ansvaret:  

”Og de får også lov til at…at lave andre ting end deres ansvarsområde selvfølgelig, og får lov til at 

hjælpe til ved de forskellige ting…der er frie rammer…Og det er jo også rigtig dejligt for mig, at 

jeg kan…kan lægge noget af ansvaret fra mig.” (Butikschef 2).  
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Alvesson og Spicer pointerer også, at denne form for ledelse handler om, at motivere 

medarbejderne til at oparbejde en lyst og egen interesse for opgaverne, netop ved at involvere dem i 

de daglige aspekter (2011:96-98). Dette træk ses også hos butikscheferne, der gentagne gange 

fortæller hvor vigtigt det er for dem at motivere deres medarbejdere og at de selv har lysten: ”…Så 

nogle gange synes jeg også det handler om, at vi får styrket den der lyst…” (Butikschef 1). 

Samtlige medarbejdere giver også klart udtryk for, at de værdsætter og føler sig motiverede af 

denne type ledelse, fordi de føler sig værdsat, og føler at de kan udnytte deres kompetencer: ”…Så 

den der dialog og kommunikation og at vi bliver inddraget og at vi ikke bare føler, at vi er 

øhm…salgsassistenter og så skal hun klare alt andet, og så skal vi bare stå og sælge, men at vi 

ligesom også har ansvar for…nogle ting herude (baglokalet, red.), og…det synes jeg…det giver mig 

vildt meget.” (Medarbejder 3).  

Alvesson og Spicer forklarer dog, at denne type ledelse også rummer en risiko for at lederen, fordi 

venindeforholdet har så stort fokus, sætter dette før virksomhedens agenda. Dette, fordi det kan 

blive for svært for dem at tage beslutninger selv og være den der skal tage ansvaret og dermed 

risikere at være ’the bad guy’ over for sine medarbejdere (2011:114-115). Kigger man med disse 

briller på butikchefernes ledelse, ses der tegn på dette i især en af butikkerne, hvor flere af tiltagene 

er blevet droppet eller lavet om af butikschefen fordi medarbejderne ikke brød sig om dem: 

”…Og at det…at det er ikke noget at pigerne sådan øhh…er vildt begejstret for…at de decideret 

siger at ”Det kan I godt glemme, det gør vi simpelthen ikke”. Og det har jeg…det har jeg været 

åben omkring og sagt at det (til distriktschef, red.)…det vil de simpelthen ikke.” (Butikschef 2). 

Derfor tyder det altså på, at venindeforholdet og den gode stemning i visse sammenhænge kommer 

før indførelsen af de nye tiltag i denne butik. VILAs ledelse gør da også klart, at de netop ser denne 

type ledelse som mangel på ansvarstagen og at det er det de ønsker at ændre: ”…Og så skal du som 

leder, som bærer nøglen til den her butik, så skal du også vide, at det er også dig der skal udføre 

konsekvensen, når dine medarbejdere ikke synes at det her det er bare noget de tænder på. …Så er 

jeg sådan set ligeglad med om du har gået i skole med dem eller om du er bedste veninde med 

dem…de skal ud!” (Retail Manager). 

 

VILAs topledelse som helte 

Vender man blikket mod topledelsens egen ledelsesstil ser man også træk af helte metaforen. De ser 

sig selv som heroiske ledere der skal guide deres butikschefer til at tage ansvar og til at tage de 

rigtige beslutninger. Således lægges der et stort ansvar på butikscheferne om, at når de har fået de 
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rette redskaber og rammer udstukket, så skal de mere eller mindre klare sig selv derfra. ”…De skal 

sgu selv ud øhh…og tygge maden…vi kan godt guide dem lidt, men frontline er bottomline.” (Retail 

Manager). Fra VILAs topledelse gives der samtidig udtryk for, at de kan fungere som guider i 

baggrunden men at ansvaret for at få hjælp til tiltagene og at implementere dem primært ligger hos 

butikscheferne:  

”I: Hvordan kommunikerer I så til Jeres butikschefer i forhold til hvis hvis de øhh…kommer ud i 

butikkerne og har lært nogle ting, men måske synes det er svært at få til at fungere…øhh, har de så 

mulighed for at række tilbage til Jer?” 

”RM: JA, hele tiden…og det gør vi jo under vores træninger…hele tiden. Men det kræver jo 

dæleme også at du åbner munden jo…ikk? Det kræver jo, at du siger: ”Jeg kan sgu ikke finde ud af 

det her”. Eller det kræver at du i det mindste tænker så langt, at du siger: ”Jeg bliver nødt til at 

selvtræne…”” (Retail Manager).  

Denne form for ledelse, som en guide der opmuntrer til at tage ansvar og beslutninger selv, 

beskrives af Alvesson og Spicer som typiske træk ved helte metaforen (2011:53). Alvesson og 

Spicer påpeger dog også, at denne type ledelse samtidig kan opfattes som, at ledelsen ikke tager 

ansvar, ikke har nok viden om hvad der sker ’på gulvet’ og ikke vil hjælpe eller vise vejen 

(IBID:69-73). Denne opfattelse af helte metaforen er at finde blandt butikscheferne, som gentagne 

gange giver udtryk for, at de ofte føler sig magtesløse, ikke forstår hvordan de skal bruge de nye 

redskaber og mangler nogle der kan vise dem vejen i stedet for blot at fortælle dem den eller 

opfordre dem til selv at finde den: ”Jeg kunne godt have brugt at der var kommet nogle oppefra, i 

stedet for at sige ”Værsgo her er en kuffert, nu gør du bare sådan”…at de ligesom også kommer og 

viser vejen.” (Butikschef 1).  

 

VILAs topledelse som gartnere 

I VILAs topledelse er der dog også tydelige tegn på en anden metafor, nemlig gartner metaforen. 

VILAs ledelse ser deres strategi som en præstation, en revolution, der skal vende skibet og få VILA 

på ret køl. De har selv skabt ideen og de har lagt grundlaget for, at især butikscheferne skal vokse i 

deres nye lederrolle (Retail Manager). De ser det som deres fornemmeste opgave at træne og 

udvikle butikscheferne til at blive dygtige ledere og Retail Manageren gør det næsten til sit 

varemærke at han er en person der får folk til at blomstre af selvtillid: ”Og så lige fået dem givet 

den sidste selvtillid, for det er jo en stor del af det det her det handler om, ikk? …Og du kan tro de 

vokser når de får noget fedback som er positiv…respons til vækst.” (Retail Manager). 
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VILAs Retail Manager ser altså sig selv som en gartner, der har evnen til at få sine butikschefer til 

at vokse. Men VILAs ledelse dyrker også de mere hårde sider af gartner metaforen, og gør det klart, 

at det er nødvendigt at kontrollere, at butikscheferne konstant vokser og vokser den rigtige vej og at 

luge ud i de butikschefer der ikke vokser nok: ”Vi ved præcis hvilke butikschefer der gør det og 

hvilke der ikke gør…Vi kan se det sort på hvidt og vi kan tage derud og vi kan komme uanmeldt…: 

”Ja, I står sørme med hovedet nede i papkassen klokken halv elleve, røven oppe i vejret”, ikk? ...Og 

så har vi at gøre med en der ikke vil og så er det bare at sige ”pænt farvel og tak.”” (Retail 

Manager). Sammenstiller man Retail managerens fortolkning af hans ledelsesstil med hvordan 

butikscheferne opfatter ledelsen ser man igen nogle anderledes fortolkninger. Butikscheferne giver i 

flere sammenhænge udtryk for, at de stor set ingen feedback får når det går godt eller når de prøver 

at give udtryk for, at de har brug for hjælp med de nye tiltag: ”…Så hvis vi ligger og laver en halv 

million over vores budget, så hører jeg ikke noget. Altså, der er ikke nogen der kommer og klapper 

os på skulderen og siger: ”fuck hvor er det godt øhh…I har…det har I gjort godt!” Fremfor, at hvis 

man laver nogle dårlige tal, jamen så er den der med det samme…der synes jeg lidt, at det er en af 

de største fejl man kan lave.” (Butikschef 1). Butikscheferne oplever altså ikke den motiverende 

positive feedback som skulle få dem til at vokse som ledere, men til gengæld den mere hårde 

version af gartneren, der holder øje med den konstante vækst og kommenterer hvis væksten ikke er 

tilfredsstillende. Samtidig giver butikscheferne også udtryk for, at de nærmest føler at de bliver 

’overgødet’ med nye tiltag og at de ikke kan nå at vokse i den hastighed det forventes fra VILAs 

ledelse: ”…At…det ligesom bliver for meget oven i hinanden, at…så er der for mange ting man 

skal…man skal huske på, og det bliver også tit for meget for pigerne …at de tænker ”Ej, nu må de 

lige stoppe, altså. Jeg skulle både huske det her og jeg skulle huske det her og nu kommer der også 

lige…nu skal jeg også huske at sige at nu skal kunden også se den her jakke…” (Butikschef 2). 

 

Kommandøren som underliggende værdier 

Graver man et spadestik dybere i VILAs opfattelser af ledelse ser man også, at en anden metafor for 

ledelse florerer i virksomheden, nemlig kommandør metaforen. Denne metafor beskrives af 

Alvesson og Spicer som en autoritær tilgang til ledelse, hvor lederen besidder en høj grad af magt, 

kontrol og stræben efter succes (2011:118-119). Dette kommer blandt andet til udtryk i VILA ved, 

at de nye tiltag og de mange nøje tilrettelagte trænings sessioner, udelukkende er udviklet og 

besluttet af top ledelsen. Derudover ses det ved, at butikscheferne har fået udleveret manualen 

Operational Concept Manual som nærmest i ordrer beskriver hvordan de skal udfylde deres dag 
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med forskellige ledelsesredskaber og gøremål og hver butik og butikschef kontrolleres nøje og 

måles udelukkende på tal. Der er heller ikke tegn på at, VILAs butikschefer eller andre 

mellemledere har haft mulighed for at komme med input eller feedback: ”Det er sådan, at nu 

tænker de, at nu har de lavet denne her manual og nu har de lavet denne her kuffert og så ruller vi 

det ud i butikkerne og så kører det bare. -At der kunne man måske godt have brugt…en form for…af 

feedback…” (Butikschef 2). Derudover fokuseres der meget på succes målt i tal og på at konkurrere 

om at ”vinde over de andre” eller at nå de højeste tal. Denne form for krigsmetaforer ”at battle mod 

hinanden” (Butikschef 2) og en generelt konkurrerende mentalitet er igen karakteristika som 

Alvesson og Spicer forbinder med kommandørmetaforen (2011:120). Ydermere forklarer de, at 

denne type ledelse ofte forbindes med en lav grad af forståelse og empati for medarbejderes følelser 

og behov (IBID:118-119). Dette kommer til udtryk flere gange i især butikschefernes udtalelser om, 

at de ofte ikke føler, at der er forståelse for når de fortæller, at de ikke kan få nogle af tiltagene til at 

fungere, og i stedet bliver mødt med ’ordren’ ”I må bare prøve alligevel” (Butikschef 2). Denne 

form for ledelse udføres måske ikke i sin rene form direkte af ledelsen, men noget tyder på, at den 

ligger som en underliggende forståelse i en stor del af kommunikationen om ledelse i VILA. Ford 

(2006) forklarer dette ved, at fordi ledelseslitteraturen og virksomheder tilbage i tiden blev udviklet 

af mænd, ligger disse mandlige værdier, som individuelle magtkampe, ordrer, kontrol og 

bureaukrati latent i de sociale strukturer og kommunikation omkring ledelse (81). Disse opfattelser 

er således blevet reproduceret som sociale konstruktioner op igennem litteraturen og samfundet og 

er dermed blevet til underliggende strukturer der bliver taget for givet, men stadig påvirker 

opfattelsen af og kommunikationen om ledelse (IBID). Denne form for ledelse er altså ikke 

umiddelbart den som VILAs ledelse har visioner om hverken selv at udføre eller at deres 

butikschefer skal udføre, men alligevel er der tegn på at disse underliggende værdier har styret 

kommunikationen om ledelse i flere sammenhænge. Også VILAs trænings sessioner og workshops 

i ledelse bærer præg af disse underliggende kommandør værdier. Jones (2006) hævder, at 

ledelsesprogrammer er udviklet på baggrund af de underliggende kommandørværdier som er blevet 

reproduceret gennem tiden og blindt adopteret af de fleste virksomheder (485-487). Selvom selve 

programmet måske fyldes med træning i redskaber om en mere ’blød’ type ledelse såsom den type 

helte metaforen refererer til, så er selve måden programmerne udføres på stadig domineret af disse 

værdier, pointerer hun. Dette ses blandt andet ved det faktum, at det kun er lederen der trænes og at 

denne ene person der skal trænes til at kunne lede andre, får udstukket regler om hvordan dette 

gøres bedst af sine ledere eller af andre autoritære fagpersoner. Dette reproducerer således 
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opfattelsen af ledelse som en individuel præstation, hvor der udstikkes ordrer og udøves kontrol 

(IBID). Denne måde at træne ledelse på gør sig også gældende hos VILA, som netop udelukkende 

har fokuseret sin træning på butikschefen, og samtidig har udstukket meget klare retningslinjer, 

nærmest ordrer, for hvordan dette skal gøres: ”The staff meeting is held monthly outside the store’s 

opening hours and has a minimum duration of 90 minutes” (Operational Concept Manual). 

 

 

Butikschef eller leder?  
Med de forskellige metaforer skitseret ovenfor tyder det altså på, at der florerer mange forskellige 

og modstridende opfattelser og betydninger af ledelse i VILA som virksomhed. Selvom VILAs 

ledelse har ønsket at indføre en ny type ledelse i deres butikker, har ovenstående altså vist, at flere 

forskellige opfattelser af ledelse har indflydelse på butikschefernes måde at lede på, og at de altså 

ikke blindt har indført den type ledelse som VILAs ledelse ønsker. Jeg vil herunder kigge nærmere 

på, hvilke konsekvenser de mange forskellige opfattelser af ledelse, og dermed de nye tiltag, kan 

have for butikschefernes udvikling mod at blive ledere der forstår at udnytte medarbejdernes 

ressourcer.  

 

Sløret identitet som leder  
Ford (2006) forklarer, at lederes identitet skabes gennem sociale interaktioner og at for mange 

usammenhængende og modsatrettede betydninger af ledelse i disse interaktioner kan skabe 

tvetydighed og forvirring for ledere om, hvilken identitet de skal skabe sig (81).  

Butikscheferne bliver på en gang præsenteret overfor en ledelsesstil som ledelsen ønsker at de skal 

påtage sig, men har samtidig opbygget en ledelsesstil som medarbejderne værdsætter, og derudover 

oplever de hele tiden andre opfattelser af ledelse der florerer igennem ledelsens måde selv at lede på 

og kommunikere om ledelse. Man kan således argumentere for, at disse mange opfattelser netop 

kunne skabe denne forvirring som Ford nævner, og butikscheferne giver da også selv udtryk for 

mangel på mening, mindsket lyst til at påtage sig den nye ledelsesstil og forvirring omkring hvad 

ledelse er i VILA: ”…Det er igen det der med du kan ikke stå og forlange noget af folk hvis ikke du 

selv kan finde ud af at gøre det eller har lyst til at gøre det… så går der lidt af det hele...altså det 

kan jeg ikke…øhm…så nej, jeg kunne godt mangle en der kunne vise mig noget power og 

noget…lyst…” (Butikschef 1). Man kan derfor argumentere for, at de mange forskellige opfattelser 

af ledelse i VILA, påvirker butikschefernes identificering med lederrollen i en sådan grad, at deres 
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forvirring gør at de et langt stykke af vejen vælger den trygge vej de kan identificere sig med, 

nemlig at gøre som de plejer. 

 

Tvetydig ledelse fra ledelsen 
Begge butikschefer svarer entydigt ”nej” til spørgsmålet om hvorvidt de føler, at de har en god 

leder, og de giver flere gange udtryk for, at de mange forskellige ledelsesstile frustrerer dem: 

”…Øhh jeg har sagt det til min distriktschef nogle gange hvor jeg har syntes, at nu har det 

været…nu har det været nok …syntes jeg, fordi jeg har skullet gå ind og vælge og sige ”du 

forlanger én ting, ”Retail manager” forlanger én ting, VILA forlanger én ting… (Butikschef 1). 

De oplever på en gang meget udførlige ordrer, streng kontrol med om de har opnået deres mål, og 

påtaler hvis de ikke når dem, som et resultat af den underliggende kommandørmetafor. Samtidig 

giver de udtryk for, som nævnt i gartner metaforen, at de sjældent oplever anerkendelse og ros, men 

en masse udviklingsredskaber de ikke altid kan finde mening i. Som udtrykt i heltemetaforen, giver 

butikscheferne gentagne gange udtryk for, at de ikke føler at ledelsen tager ansvar, ikke gør nok for 

at motivere dem i den nye ledelsesstil og i det hele taget føler de, at de står meget med tingene selv. 

Ifølge Alvesson og Spicer kan de mange fortolkninger af ledelse være en hæmsko for at opnå 

konsensus omkring en ledelsesstil, fordi de mange forskellige meninger ofte ikke er eksplicitte 

(2011:31-44). Det, at begrebet ledelse ikke er blevet italesat gør, at hvert enkelt individ i VILA går 

rundt med deres egen opfattelse af hvad (god) ledelse er, og ikke nødvendigvis forstår hinandens 

opfattelser. Dette peger altså på, at butikscheferne føler, at ledelsens tvetydige måde at lede og 

kommunikere om ledelse på, også bliver en hæmsko for dem i at implementere de nye tiltag og 

dermed påtage sig den lederrolle som ledelsen ønsker.  

 

Prioritering af ledelse 
VILAs ledelse giver i stor grad udtryk for, at udviklingen af butikscheferne til at blive ledere har en 

høj prioritering, og at de træner deres butikschefer i dette til ”ukendelighed”: 

”…Øhh men som udgangspunkt går vi efter de høje D’er, fordi så er vi sikre på der hele tiden er en 

primus motor på butikken der sætter damp under de her folk de har ansat. …Resten det træner og 

træner og træner og træner vi til ukendelighed.” (Retail Manager). 

Butikscheferne har dog et lidt andet syn på det, og de fortæller begge at de ikke føler, at deres 

ledelse i dagligdagen bliver prioriteret af ledelsen. På trods af, at butikscheferne har været på flere 

ledelseskurser og har lært et omfattende ledelsesredskab i form af DISC, føler de ikke at det har 
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nogen væsentlig indvirkning i deres daglige ledelse. De begrunder blandt andet dette med, at de 

ikke har haft mulighed for, at lave en ’rigtig’ DISC profil på deres medarbejdere, fordi det ville 

være for dyrt at lave: ”Jeg kunne jo godt tænke mig at vores piger fik en præcis DISC profil lavet, 

men det er jo en…en bekostning der...der…den er lidt høj jo sådan en pris…for at få lavet sådan en 

DISC.” (Butikschef 2). De fortæller samtidig, at de benytter DISC ind imellem i deres daglige 

ledelse, men der er intet der tyder på, at den gennemsyrer hele deres ledelsesstil (Butikschef 2). 

Noget peger altså på, at butikscheferne ikke føler, at de nye ledelsesredskaber, af ledelsen, 

prioriteres særlig højt, og derfor vælger de heller ikke selv at gøre det. Dette kan blandt andet 

forklares ved, at kommandørmetaforen fylder meget i VILAs nye tiltag i form af konkurrencer, 

målinger i tal, ensartethed og kontrol. I og med at der ikke bliver ’målt og vejet’ på den nye 

ledelsesstil, men at der til gengæld ligger et pres på butikscheferne om, at de skal leve op til 

forventningerne om de tal der måles på og at de samtidig føler, at de ikke kan nå alle de tiltag de 

bliver præsenteret for, opfattes der således, af butikscheferne, et signal om, at den nye ledelsesstil 

ikke har en lige så høj prioritet (Jones 2006:487). Nedenstående udsnit er et eksempel på dette:  

I: ”…Hvordan har de forberedt dig på at være leder fremfor butikschef?” 

B1: ”øhh…der mærker jeg ikke rigtig nogen forskel.” (Butikschef 1). 
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Fra ekspedient til motiveret medarbejder 
”…Og vi ved jo, at det kunderne de kigger på når de går på gaden eller i et center…det er jo ikke 

vinduerne, det er jo ikke mannequinerne, det er jo ikke tøjet og gadevarerne de kigger på…de 

kigger på personalet!” (Retail Manager).  

I VILAs nye strategi er der et tydeligt fokus på medarbejderne som en værdifuld ressource der skal 

udvikles og udnyttes bedre. VILA vil blandt andet differentiere sig på en mere personlig og 

ansvarsfuld service og på at være dygtige sælgere. Ledelsen har derfor søsat en række 

motivationsværkstøjer der således skal motivere medarbejderne til at lave mersalg og yde en unik 

service og dermed gå fra at være en ekspedient til at være en motiveret medarbejder der kan udgøre 

en værdifuld ressource (Retail Manager). 

 

Motivationstyper i VILAs nye tiltag 
Ved hjælp af Self-Determination Theory (herefter betegnet SDT) vil jeg herunder søge, at 

kortlægge de motivations -og reguleringstyper der florerer i butikkerne i forbindelse med VILAs 

nye tiltag. I overensstemmelse med min problemformulering, vil jeg benytte dette til at undersøge 

hvilken indflydelse VILAs nye strategi har haft på butiksmedarbejderne motivation, de mulige 

årsager der kan være til det, samt hvordan dette har haft konsekvenser for medarbejdernes udvikling 

fra ekspedienter til motiverede medarbejdere. 
 
Belønninger som motivation 

Præmier og bonusser som belønning 

I de nye tiltag er flere af konkurrencerne i VILAs Motivational tool box, som for eksempel 

Bingopladen, fokuseret omkring at man kan vinde fysiske præmier som belønning for at opnå et 

mål. Derudover er der også indført bonusser i medarbejdernes lønsystem som belønning for at 

butikken når specifikke ugentlige mål. Denne type motivation betegnes af Gagné og Deci (2005) 

som en extrinsic motivation som er styret af en external regulation – den fysiske præmie eller 

bonus. Den er karakteriseret ved, at have en høj grad af kontrol og en lav grad af autonomi, og det 

er derfor præmien eller bonussen der styrer og kontrollerer medarbejdernes motivation (334-335). 

Flere af medarbejderne fortæller, at forventningen om at opnå en bonus eller en præmie hvis de når 

et mål ofte motiverer dem til at kæmpe ekstra for at nå målet. Man kan derfor pege på, at 

medarbejderne altså føler sig motiverede af de eksterne reguleringer til at udføre de nye tiltag. Men 
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de samme medarbejdere fortæller dog også, at når konkurrencerne er slut og præmierne ikke er der 

til at regulere motivationen, falder de ofte tilbage i deres gamle vaner, og føler sig ikke længere 

motiveret til at udføre handlingen, som det beskrives her:  

”…som jeg har oplevet det, så er det jo mest når…at der er en lille belønning, ikk? …så skal de 

dæleme nok få solgt noget mere, ikk? Men når det …er for at…for at synliggøre, så kan det godt 

være…nå, men så glemmer de det lidt, ikk?” (Butikschef 2).  

De samme medarbejdere beretter også, at forventningen om bonus kun kan påvirke dem til at 

udføre adfærden til en vis grænse, men at hvis adfærden til tider direkte strider imod deres egen 

overbevisning, vil de hellere gå på kompromis med målet og dermed risikere at miste bonussen end 

at gå på kompromis med sig selv (Medarbejder 1). Gagné og Deci (2005) forklarer, at når 

medarbejderne bliver motiveret af en external regulation svækker det opfyldelsen af deres 

essentielle behov for autonomi, der fører til at adfærden ikke bliver internaliseret til en adfærd de 

udfører af egen fri vilje og derfor udføres den kun når belønningen styrer den (334-335).  

Deci et. al (1999) supplerer ydermere med, at især hvis en materiel belønning er enten task-

contingent eller performance-contingent, det vil sige er afhængig af, at medarbejderne deltager eller 

gennemfører en opgave eller opnår et mål, har den en direkte modsat virkning på internaliseringen 

af adfærden (628). Da VILAs materielle belønninger i form af bonusser og præmier alle er sat i 

forbindelse med det at nå et mål eller udføre en specifik adfærd, kan man argumentere for, at de 

ydre reguleringer der styrer medarbejdernes motivation derfor ikke bliver internaliseret af 

medarbejderne, og at de kun er motiveret så længe den ydre regulering findes, og til tider ender med 

at være umotiverede når belønningen ophører eller strider imod deres egne værdier. Derudover 

påpeger Deci et. al også, at disse former for materielle belønninger kan have en direkte modsat 

effekt på medarbejdernes motivation hvis denne i forvejen i høj grad er autonomous. Det vil sige, at 

hvis medarbejderne i nogle tilfælde i forvejen har en ret internaliseret regulering af deres adfærd 

kan de materielle belønninger faktisk mindske følelsen af autonomi hos medarbejderne så deres 

motivation i stedet er styret af den eksterne regulering (IBID).  

 

Anerkendelse som belønning 

Samtlige medarbejdere giver også udtryk for, at det, at de modtager anerkendelse ved at opnå målet 

og vinde konkurrencerne, motiverer dem til at yde en ekstra indsats: ”…Det der med, at jeg 

gør…gør mit bedste hver eneste gang og man får ros for det, det…det motiverer mig rigtig meget.”  

(Medarbejder 2). Ifølge SDT kan anerkendelse også kategoriseres som en external regulation, altså 
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en ydre belønning, som motiverer til adfærden og som derfor er eksternt kontrolleret og meget lidt 

autonom. På samme måde som ved de materielle belønninger kan anerkendelsen altså virke som et 

ydre pres, der styrer deres motivation, men som samtidig mindsker internaliseringen af reguleringen 

(Gagné & Deci 2005:334).   

Flere af medarbejderne fortæller, at de ofte føler at anerkendelsen fra ledelsen udebliver og som 

konsekvens af dette oplever, at deres motivation ’falder’ og at de ikke har lige så meget lyst og 

interesse i at udføre adfærden: ”Jeg vandt så øhh…men jeg hørte aldrig noget om det. Så…ja, det er 

lidt svært at holde motivationen oppe når der ikke, altså…når der ikke sker noget. Så føler man lidt 

at…når der ikke sker noget i sidste ende, når der ikke bliver fulgt op om det, så…så er det bare 

svært at holde den der gejst også” (Medarbejder 2). Det indikerer altså, at fordi ledelsen har valgt at 

motivationsværktøjerne skal baseres på konkurrencer har de samtidig skabt en forventning hos 

medarbejderne om, at man kan ’vinde’ en ekstern belønning i form af anerkendelsen og eftersom 

denne ikke bliver internaliseret hos medarbejderne kan de dermed ikke finde motivation til at gøre 

det uden anerkendelsen.  

Anerkendelse er ifølge SDT en af de ydre reguleringer der kan opfattes forskelligt, og alt efter 

hvordan PLOC opfattes, det vil sige om anerkendelsen opfattes som at styrke eller svække 

opfyldelsen af de essentielle behov, kan det også styrke eller svække internaliseringen af adfærden 

(Deci et. al 1999:628). Anerkendelsen kan således også opfattes som en information om ens 

kompetence og dermed styrke følelsen af at være kompetent, der igen styrker internaliseringen af 

adfærden (IBID). Flere af medarbejderne giver udtryk for, at de generelt ønsker mere anerkendelse 

fra VILAs ledelse, men at de samtidig modtager meget anerkendelse fra deres butikschef og at dette 

gør dem motiverede. Derudover giver de også gentagne gange udtryk for, at anerkendelsen er en 

langt vigtigere belønning end materielle belønninger og at de egentlig ikke synes at der behøver at 

være præmier for at få dem til at udføre en bestemt adfærd: ”Jeg synes decideret ikke at vi skal have 

noget ud af det, jeg synes at det er vigtigt at man også ser det som et arbejde men ikke ser det som 

at hver eneste gang man laver noget at man skal have en eller anden gave…” (Medarbejder 1). Det 

kunne derfor tyde på, at flere af medarbejderne i nogle sammenhænge ser anerkendelse som noget 

der opfylder det essentielle behov for at føle sig kompetent, og dermed fremmes autonomien og 

internaliseringen. Derudover virker det som om, at medarbejderne netop ønsker at få internaliseret 

deres adfærd mere end de ønsker en ydre regulering til at motivere dem, i og med at de ønsker 

anerkendelse fremfor fysiske belønninger.  
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Straf som motivation  

Offentlig ydmygelse som straf 

Et andet aspekt af VILAs nye tiltag er, at en ydre regulering i form af en ’straf’ gør sig gældende i 

flere tilfælde. Nogle af VILAs konkurrencer er direkte bygget op omkring målet om at undgå en 

straf, såsom de to konkurrencer der kaldes Aben på skulderen og Bad service sucks. Disse to 

konkurrencer handler om at udføre en bestemt adfærd og hvis man ikke gør det, er der en 

konsekvens. I Aben på skulderen bliver man ’straffet’ ved at skulle gå med en stofabe på skulderen 

i butikken og i Bad Service Sucks bliver man ’straffet’ ved at skulle give et par leggins gratis til en 

kunde. Flere af medarbejderne giver udtryk for, at de udelukkende udfører disse opgaver for at 

undgå straffen og at den ikke giver nogen mening for dem: ”Årh…altså…åhh det skal bare lige 

overstås”, og ”det motiverer mig overhovedet ikke”, og altså…” (Medarbejder 3). Denne 

motivationstype er, ligesom belønningen nævnt ovenfor, extrinsic motivation, den mest 

kontrollerede form for motivation styret af en external regulation i form af at undgå en straf. 

Medarbejderes reaktion på den viser da også tydeligt de karakteristika som Gagné og Deci 

beskriver, nemlig at man kun er motiveret til at udvise adfærden fordi man vil undgå straffen, og at 

straffen som ydre regulering mindsker følelsen af autonomi (2005:334-335). På samme måde som 

belønningerne gør straffen som ydre regulering, at medarbejderne ikke får opfyldt deres essentielle 

behov og dermed ikke internaliserer adfærden. Nogle af VILAs medarbejdere har følt et decideret 

ubehag og meningsløshed ved disse offentlige ydmygelser og har i nogle tilfælde valgt at lave 

konkurrencernes præmisser om, så de giver mere mening for dem og så de undgår straffen. I et af 

tilfældene fortæller en medarbejder endda, at de i deres butik decideret nægtede at udføre en af 

konkurrencerne: ”…Medarbejder 4 og jeg sagde jo decideret nej til det der med aben. Fordi det 

kunne jeg slet ikke stå inde for, så ville jeg hellere altså…ja, ikke være her mere.” (Medarbejder 3). 

Disse fortællinger grænser til det som Gagné og Deci kategoriserer som amotivation – fuldstændig 

umotiveret og ingen selvbestemmelse udover, at nægte at udføre opgaven eller at lave den om 

(2005:334-335).     

 

Kritik og irettesættelser som straf 

En anden form for straf bliver af flere medarbejdere også nævnt som en regulering der styrer deres 

motivation, nemlig kritik og irettesættelser. Især butikscheferne forklarer, at de ofte oplever at blive 

konfronteret og irettesat hvis de ikke når deres mål eller ikke har udført nogle opgaver 

tilfredsstillende: ”…Fremfor hvis man laver nogle dårlige tal, jamen så er den der med det samme. 
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…Der synes jeg lidt det er en af de største fejl man kan lave…fordi det er det der med, hvad er godt 

nok?” (Butikschef 1). VILAs ledelse pointerer også selv, at de ikke er blege for at udføre en 

konsekvens hvis de ikke føler, at medarbejderne lever op til deres forventninger og at denne 

’opfølgning’ er en nødvendighed for, at medarbejderne implementerer de nye tiltag  

”…Og SÅ når du har opfølgningen, så for at sikre en forankring…så er du altså også nødt til at 

have en konsekvens…ellers så lykkedes du ikke…” (Retail Manager). 

Butikscheferne giver udtryk for frustration over, at de modtager påtaler når det ikke er gået så godt, 

men samtidig at dette nogle gange motiverer dem til at nå tallene og udføre opgaverne for at undgå 

disse påtaler, og i stedet opnå anerkendelse. Påtalerne og irettesættelserne virker derfor også som en 

external regulation for medarbejderne, fordi de kun er motiveret af at undgå disse og derfor 

samtidig ikke får opfyldt nogle af deres essentielle behov der kan fremme internaliseringen af 

reguleringen.  

 

Arbejdsklima som motivation 

Kommunikation og viden 

En af de ting som flere af medarbejderne gentagne gange giver udtryk for, omkring de nye tiltag er, 

at de føler at de mangler kommunikation om tiltagene og med det viden til at udføre dem korrekt. 

De fortæller, at de med flere af tiltagene, for eksempel tiltaget At læse bonen op, ikke ved hvordan 

de skal få det integreret i deres dagligdag, at det ofte virker pinligt og grænseoverskridende for dem 

og at de kun prøver fordi det skal de (Butikschef 1). Dette kan forstås som, at de ikke føler at de har 

kompetencen til at udføre disse opgaver, ikke kan identificere sig med dem, og at deres motivation 

til at prøve det således er styret af en introjected regulation, nemlig at de vil undgå skyldfølelse og 

føle sig værdige (Gagné & Deci 2005:334). Flere fortæller også, at de med flere af tiltagene har 

prøvet at ændre adfærden, men stadig ikke kan se meningen, ikke kan få det til at passe med deres 

værdier og holdninger, og har endt med at give op:” …Jeg gjorde det kun sådan 2 eller 3 

gange…Fordi det var virkelig grænseoverskridende for mig…” (Medarbejder 2). Dette kan 

forklares ved, at medarbejderne, selvom motivationen måske startede med at være styret af en 

introjected regulation, har følt at manglen på forståelse, mening og kommunikation har mindsket 

opfyldelsen af de essentielle behov for at føle kompetence og autonomi til en grad hvor PLOC har 

ændret sig og de er endt i amotivation, og altså ingen motivation har til at udføre tiltaget. Man kan 

derfor argumentere for, at den manglende kommunikation og viden om flere af tiltagene således 
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påvirker medarbejdernes motivation til at udføre disse til et punkt hvor de enten styres af deres 

indre skyldfølelse eller helt mister motivationen og giver op.  

 

Ensartethed i butikkerne 

I VILAs nye tiltag er der generelt fokuseret meget på, at der skal være en genkendelig ensartethed i 

butikkerne både med hensyn til indretning, dagligdagsgøremål og håndtering af kunderne. 

Merchandiserne får derfor nu udsendt styleguides til hvordan de skal style butikkerne ens, og 

således skal de ikke længere selv i lige så høj grad benytte deres kompetencer inden for dette. 

Merchandiserne giver udtryk for, at de var glade for at kunne udfolde deres kompetencer i 

indretningen, men at de nu føler at de som butik bliver frataget noget selvstændighed (Medarbejder 

3). Dette kan pege på, at ledelsen, med strømliningen af merchandisingen, mindsker især 

merchandisernes følelse af autonomi til at kunne tage beslutninger om indretningen og deres følelse 

af kompetence, fordi de ikke længere får lov at udnytte de kompetencer de har. Man kan derfor 

argumentere for, at VILA, med den nye indretning kan være med til ændre merchandisernes 

motivation fra at være intrinsic til at blive mere extrinsic, da de med deres nye ensartethed mindsker 

merchandisernes følelse af autonomi og kompetence (Deci et. al 1999:628). Den nye ensartethed 

kommer også til udtryk i de daglige gøremål, som er minutiøst beskrevet i manualen Operational 

Concept Manual og derudover præges af ugentligt dessiner fra ledelsen. På denne måde vil ledelsen 

sikre meget klare rammer for hvordan dagligdagen fungerer og dermed, at butikkerne bliver så ens 

som muligt. Gagné og Deci påpeger, at netop struktur og grænser er essentielle faktorer for, at en 

regulering af motivationen bliver internaliseret, fordi det er disse strukturer og grænser der bliver 

internaliserede såfremt arbejdsklimaet og andre faktorer fremmer det (2005: 339). Derfor kan man 

pege på, at disse klare rammer som VILA har indført kan være en fremmende faktor for 

internaliseringen af medarbejdernes motivation. Flere af medarbejderne forklarer imidlertid, at de 

ikke altid føler at disse nye strukturer passer ind i deres butikker, og at mange af dem bærer præg af 

at være udviklet uden sans for, hvad der fungerer på butiksplan (Medarbejder 3). Samtidig giver de 

udtryk for, at de, som nævnt tidligere, ikke føler, at der er mulighed for en dialog omkring dette, og 

ofte har mødt reaktioner som: ”I må bare prøve alligevel” (Butikschef 1).  
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Målsætninger  

Målsætninger gennemsyrer både størstedelen af VILAs motivationsværktøjer, og den nye dagligdag 

for butiksmedarbejderne, som går med at kæmpe for at opnå de forskellige tal, såsom index på 

dagen, ugen og måneden, basket size og basket quantity, samt de forskellige opstillede mål i 

konkurrencerne. Medarbejderne giver som udgangspunkt udtryk for, at de er motiverede af at opnå 

både individuelle og teambaserede mål (Medarbejder 3). 

Gagné og Deci (2005) påpeger dog, at målet som regulering kan opfattes forskelligt og derfor kan 

være både extrinsic eller intrinsic (341). Kigger man på medarbejdernes udtalelser om hvorfor de 

føler sig motiveret af målsætningerne kommer der også forskellige forklaringer frem. Nogle 

forklarer, at de får følelsen af at de ikke vil være bagud i forhold til de andre eller ikke vil være den 

der er skyld i at butikken som helhed ikke når målet: ”…Så man måske får den følelse af ”Gud nu 

skal jeg også…jeg skal ikke have nogle…jeg skal ikke stå alene uden nogle boner” for eksempel.” 

(Butikschef 1). Dette peger således på, at for disse medarbejdere er reguleringen af motivationen 

introjected regulation som er præget af en høj grad af kontrol og dermed er det følelsen af, at 

medarbejderne vil føle sig værdige og undgå skyldfølelse der styrer motivationen (Gagné & Deci 

2005:341). Størstedelen af medarbejderne forklarer også, som nævnt tidligere, at det at de opnår 

belønninger eller undgår straf når de har nået målet motiverer dem. Dette er, som nævnt tidligere, et 

tegn på at reguleringen af motivationen er en external regulation, og dermed styres motivationen af 

en ydre belønning der svækker internaliseringen af reguleringen. 

Nogle få medarbejdere forklarer dog også, at de motiveres af at konkurrere med sig selv og prøve 

sig selv af med nye udfordringer fordi de synes at det er sjovt: ”…Jeg bliver høj på det her hvis jeg 

får et mersalg…fordi så løft…så løfter det ligesom mig selv og så gør den næste også og så gør den 

næste også…” (Medarbejder 1). Hos disse medarbejdere tyder det derfor på, at reguleringen er 

enten en integrated regulation eller endda intrinsic motivation, hvor medarbejderne har 

målsætninger enten som en integreret del af deres egne værdier, eller drives af lyst og interesse 

(Gagné & Deci 2005:334). Man kan således argumentere for, at den meget store brug af 

målsætninger i VILAs nye tiltag kan være en indre drivkraft for nogle medarbejdere, men samtidig 

en hæmsko for at internalisere adfærden for andre.  
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Motiverede medarbejdere eller ekspedienter?  
Foregående analyse har kortlagt nogle motivationstyper der florerer i VILA butikkerne i forbindelse 

med den nye strategi. Der har tegnet sig et billede af, at mange af tiltagene samt det arbejdsmiljø 

der er skabt af ledelsen i den forbindelse, ofte har en negativ effekt på internaliseringen af 

reguleringen af medarbejdernes motivation. Meget af deres motivation er således kontrolleret og har 

en lav grad af autonomi og selvbestemmelse og generelt en lav grad af opfyldelse af de tre 

essentielle behov. Ifølge Gagné og Deci (2005) har opfyldelsen af disse behov og internaliseringen 

af reguleringen stor indflydelse på medarbejdernes psykologiske velbefindende og arbejdsattitude 

(345) og kan dermed påvirke deres vilje til at tage de nye tiltag til sig og blive de værdifulde 

ressourcer ledelsen ønsker. Herunder vil jeg kigge nærmere på, hvilke konsekvenser de nye tiltag 

kan have for udviklingen af medarbejderne til værdifulde ressourcer.  

 

Integritet 
Integritet er et af nøgleordene i ledelsens udtalelser, og de giver gentagne gange giver udtryk for, at 

det er afgørende, at der ligger integritet bag handlingerne for at det virker professionelt og autentisk 

(Retail Manager). 

Medarbejderne giver til gengæld ofte udtryk for, at de ikke kan bevare deres integritet i udførelsen 

af de nye tiltag, når de fortæller at de synes at flere af handlingerne er upassende, ydmygende eller 

anmassende: ” …Altså, jeg ville sagtens kunne gøre det, men jeg synes bare…det er ikke noget som 

jeg sådan kan stå inde for.” (Medarbejder 3). 

En af årsagerne til dette kan være, at mange af tiltagene samt flere faktorer i arbejdsmiljøet, er 

fokuseret omkring en ydre regulering, som skitseret ovenfor, fremfor et fokus på at internalisere 

reguleringen af motivationen. Gagné et. al (2013) forklarer nemlig, at der er en direkte 

sammenhæng mellem hvor internaliseret en regulering af motivationen er og følelsen af integritet. 

Jo mere internt reguleret motivationen er, jo mere kan medarbejderen identificere sig med 

handlingerne og dermed opbygge eller bevare sin integritet (450). Der er derfor grundlag for, at 

antyde, at når VILA med de nye tiltag og arbejdsmiljø svækker internaliseringen af reguleringen for 

medarbejdernes motivation svækkes dermed også medarbejdernes følelse af integritet i udførelsen 

af de nye tiltag.  
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Udvikling og konsekvent adfærdsændring 
VILAs ledelse gør også meget ud af at fortælle at de fokuserer på mental udvikling og træning af 

deres medarbejdere for at skabe en konsekvent ændring af deres adfærd fremfor blot en flygtig 

forbedring: ”…Det der jo er virkelig virkelig essentielt i det her når man går ud og træner og 

uddanner folk, det er jo selvfølgelig opfølgningen er ekstremt vigtigt. Vi er nødt til at følge op på de 

her mennesker hele tiden…fordi ellers så hopper de jo tilbage lige ned i vane skuffen igen og gør 

som vi plejer…” (Retail Manager). Gagné et. al (2013) pointerer, at netop en høj grad af 

internalisering af reguleringen for medarbejdernes motivation vil fremme mental udvikling og 

konsekvent adfærdsændring, fordi motivationen er autonomous. Derimod vil en controlled 

motivation med lav grad af internalisering hæmme disse (450). Som nævnt ses der mange tegn på 

controlled motivation i forbindelse med VILAs nye tiltag og arbejdsmiljø og medarbejderne giver 

da også selv udtryk for, at de ikke er vedholdende i deres adfærdsændring og efterspørger mere 

træning og udvikling: ”…Hvis man skal gå ind og ændre noget, og det skal sidde fast på rygraden 

af os, så er vi nødt til at skulle høre det igen og igen og igen den første stykke tid og det kan jeg 

godt mærke, det falder lidt af en gang imellem.” (Butikschef 1). Man kan altså argumentere for, at 

de nye tiltag og arbejdsmiljøets fokus på controlled motivation fremfor internalisering af 

reguleringen påvirker medarbejdernes motivation til ikke i særlig høj grad at udvikle sig og lave en 

konsekvent adfærdsændring, som ledelsen ellers ønsker det.    

 

Videndeling 
Videndeling er også en høj prioritet hos VILA, og ledelsen giver udtryk for, at det er butikschefens 

ansvar at lære fra sig til medarbejderne, men også at det er vigtigt, at medarbejderne internt lærer af 

hinandens erfaringer. Ligeledes fortæller ledelsen at de tror på, at de gode ideer kommer fra bunden 

frem for toppen af en virksomhed og at de med anerkendelse, ros og respons til vækst vil øge blandt 

andet videndelingen fra butikkerne til toppen: ”…Ideerne kommer fra bunden og jeg tror den her 

revolution vi har gang i, den…den vil påvirke VILA fra bunden.” (Retail Manager). 

Ifølge Harder (2008) er motivation til videndeling influeret af i hvor høj eller lav grad motivationen 

er autonom eller kontrolleret. En høj grad af autonomi i motivationen har således en positiv effekt 

på videndelingen og omvendt har en høj grad af kontrol i motivationen en negativ effekt (17). 

Derudover peger hun på, at materielle belønninger direkte kan eliminere motivationen til 

videndeling, hvorimod en ledelsesstil der fremmer følelsen af autonomi hos det enkelte individ 

motiverer til videndeling (IBID:18). Flere medarbejdere fortæller, som nævnt tidligere, at de ikke 
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føler, at de har mulighed for at dele viden opad i organisationen. Begge butikschefer forklarer 

derudover, at de har svært ved at lære de nye tiltag fra sig, når de ikke selv føler sig sikre på dem, 

fordi de ikke har lært dem godt nok eller ikke forstår meningen: ”…En ting er at få det af vide og 

sige ”Værsgo det her det er vejen frem, det er det I gør”. Det kan være svært i den forbindelse…Jeg 

skal også lige have det under huden før jeg kan lære det fra mig på en ordentlig måde.” (Butikschef 

1). Man kan derfor argumentere for, at den lave grad af autonomi og høje grad af kontrol, samt den 

høje grad af materielle belønninger i både arbejdsmiljøet og de nye tiltag gør, at butikscheferne har 

svært ved at dele viden med medarbejderne og at medarbejderne generelt ikke føler sig motiverede 

til at dele viden og ideer opad i organisationen.  

 

Tilhørsforhold til organisationen 
Et andet aspekt som ledelsen finder vigtigt, er at medarbejderne identificerer sig med både 

organisationen og tiltagene (Retail Manager). Flere af medarbejderne giver dog udtryk for, at de ser 

forholdet imellem ledelsen og dem selv som nærmest ikkeeksisterende og at de sjældent føler, at de 

har et tilhørsforhold til organisationen men mere til deres egen butik (Medarbejder 3). De føler 

således heller ikke et tilhørsforhold til flere af de nye tiltag, fordi de føler at ledelsen sidder langt 

væk og udvikler tiltag de ikke ved om virker i butikkerne, og meget sjældent kommunikerer med 

medarbejderne om dem: ”…Men det er det der med, nogle gange så sidder man på et kontor og 

ikke rigtig ved hvad det er der sker ude i virkeligheden.” (Butikschef 1). Netop det interpersonelle 

forhold mellem både medarbejdere og ledelse og medarbejdere og organisation påpeger Gagné et. 

al. (2013) som en væsentlig faktor, der påvirker i hvor høj grad medarbejderne internaliserer 

reguleringen af motivationen. De forklarer, at hvis en ledelse og organisationen som helhed 

fremmer autonomous motivation og dermed styrker opfyldelsen af de tre essentielle behov, vil det 

således fremme internaliseringen af reguleringen og vice versa (450). Samtidig er et af de tre 

essentielle behov netop behovet for at føle et tilhørsforhold, og således kan manglen på opfyldelsen 

af dette behov påvirke internaliseringen af motivationen. Ydermere tilføjer de, at identificering med 

opgaverne og organisationen er en af de faktorer der stiger i takt med internaliseringen af 

reguleringen (IBID). Medarbejderne forklarer alle, at de gerne ville have et bedre forhold til både 

tiltagene og organisationen: ”Jeg kunne godt tænke mig det der med at de ringede og…en lørdag 

klokken øhh klokken halv seks ”Nå, men hvad ligger I på?” …Den mangler jeg lidt, den der 

interesse for…hvordan går det egentlig, ikk?” (Medarbejder 2). Kigger man på dette med Gagné et. 

als (2013) briller ser man således, at medarbejderne netop efterspørger muligheden for at kunne 
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styrke deres essentielle behov for tilhørsforhold, opnå en højere grad af internalisering af 

reguleringen for igen bedre at kunne identificere sig med opgaverne og organisationen som helhed 

(450). Der er derfor indikationer på, at fordi medarbejderne ikke føler at de har noget tilhørsforhold 

til ledelsen og organisationen, finder de det svært at identificere sig med både dem og flere af deres 

nye tiltag, og dette påvirker således deres motivation og svækker internaliseringen af reguleringen.  

 

Fra visioner til kultur 
”…En butik den kan tusindvis af andre ting, hvis man forstår at udnytte det. Og der handler det jo 

om mennesker. Det er jo dem der skal ind og ændre nogle rutiner, og ritualer… og en kultur.” 

(Retail Manager).  

Med deres nye strategi har VILA opstillet en vision om, at de skal differentiere sig fra deres 

konkurrenter på blandt andet unik service, dygtige sælgere og en strømlinet ensartethed og 

genkendelighed i butikkerne. Disse ting kræver forandringer på butiksgulvet og ændringer i 

hverdagsrutinerne for medarbejderne og dermed forandringer i kulturen. Ledelsen pointerer flere 

gange, at for dem er kultur vaner som man kan ændre hvis blot man træner og udspecificerer det 

nok: ” …Ja, nogle kalder det kulturforskelle, det er jo egentlig bare vaner. Kultur det er jo egentlig 

bare vaner.” (Retail Manager). De forklarer samtidig, at det er utrolig vigtigt at få forandringerne 

forankret i kulturen, så medarbejderne ikke falder tilbage i det de plejer. At få implementeret de nye 

tiltag i kulturen er således afgørende for, at visionen ikke bare forbliver en vision, men at 

medarbejderne udvikler og forandrer sig til at blive de værdifulde medarbejdere som VILA kan 

differentiere sig på.   

 

Symboler i VILAs vision 
Ved hjælp af 3 kulturfortolkningsspiraler, omhandlende henholdsvis Indretning og merchandising, 

Velkomst og Salgssituationen vil jeg nedenfor søge, at lave en fortolkning af de symboler og 

verdensbilleder de nye tiltag rummer, set fra henholdsvis VILAs ledelses og medarbejderes 

synspunkt. Der vil i fortolkningen af kulturforståelserne tages udgangspunkt i de mest dominerende 

og generelle forståelser, for at kunne skabe to mere samlede billeder der kan sammenlignes (Schultz 

2004:85). Derudover vil jeg, på trods af at jeg i dette speciale ikke har udført et observationsstudie, 

trække nogle fysiske symboler frem som er blevet beskrevet af både ledelsen og medarbejderne og 

som jeg vurderer slutter sig relevant til både handlings- og verbale symboler. I overensstemmelse 
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med min problemformulering, er det muligt, med et kig på henholdsvis ledelsens og 

medarbejdernes verdensbilleder af de nye tiltag, at synliggøre hvilken indflydelse de nye tiltag har 

haft på butikskulturen, de mulige årsager der kan være til det samt hvilke konsekvenser dette kan 

have for forankringen af den nye strategi i kulturen.  

 
1. spiral: Indretning og merchandising 

Ledelsens verdensbillede 

VILAs ledelse udtrykker, at de ønsker at lave butikkernes indretning om og tillægge den nye 

meninger for både VILAs medarbejdere og kunder. De fortæller, at alle butikker fremover skal 

modtage den samme varepakke på grund af stordriftsfordele og at varerne skal placeres stort set de 

samme steder i butikkerne uanset om det passer til alle butikkers behov: ”…Ja, det kan sgu da godt 

være at 10 butikker de fik en dårlig varepakke, fordi det passede ikke lige til dem, men for the cause 

of the brand…and the company…” (Retail Manager). Der skal altså være en ensartethed i alle 

butikker og VILA som brand skal kunne genkendes når man som kunde går ind i en butik 

(Operational Concept Manual). Butikkernes indretning bliver således et fysisk symbol i VILAs nye 

tiltag fordi ledelsen i den nye vision tillægger indretningen nye meninger såsom ensartethed, 

kompetence, stilbevidsthed, unikhed, selvtillid, genkendelighed, brandets DNA, ansvarstagen og 

stilikoner (Operational Concept Manual) og dermed kommer indretningen til at stå for noget andet 

end blot sig selv (Schultz 2004:74). Disse meninger skal ifølge ledelsen også manifesteres i ritualet 

om merchandising, som VILAs ledelse vil ændre. Derfor sender de nu styleguides til butikkerne, så 

alle butikker i større og støre omfang merchandises ens og medarbejderne i mindre omfang selv 

skal vurdere hvordan butikkens indretning skal se ud (Operational Concept Manual). 

Merchandisingen i butikkerne bliver dermed et symbolsk ritual, fordi handlingen bliver sat i system 

og knyttes til bestemte situationer af ledelsen og tillægges de samme meninger som indretningen 

(Schultz 2004:75). De nye meninger som tillægges butikkernes indretning og merchandising 

kommer også til udtryk i verbale symboler som ledelsen gør brug af. VILAs ledelse forklarer, at 

kunder grundlæggende er ens uanset hvor de bor og shopper og derfor skal butikkerne tilbyde de 

samme udvalgte varer i alle butikker: ”…Forbrugeren i Canada og Kina tænker fuldstændig ens… 

grundlæggende set. …Altså det her med forskellighed…øhh…nu har jeg jo næsten arbejdet på 

samtlige markeder Bestseller opererer på, og jeg hører det så tit ”Vi er anderledes i Østrig”… Nej, 

det er I ikke.” (Retail Manager). Denne forklaring bliver af ledelsen dermed brugt som en myte; en 
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forklaring der skal legitimere hvorfor butikkernes indretning skal være ens og hvorfor de skal 

tillægges de nye meninger (Schultz 2004:76-77).  

 

Medarbejdernes verdensbillede 

Det fysiske symbol i selve butikkens nye indretning bliver af flere af medarbejderne beskrevet med 

de samme tillagte meninger som ledelsen og flere giver udtryk for, at de synes at det er en god ide 

at der sendes nogle mere ensrettede signaler om VILAs brand gennem indretningen (Medarbejder 

3). Men samtidig giver flere medarbejdere også udtryk for, at de synes at det er synd, at butikkerne 

skal være stort set ens fordi det vil miste det personlige udtryk som hver butik kan lave ved at 

indrette butikken som de vil: ”…Man tager sgu sådan lidt øhh selvstændighed fra butikkerne. Og 

homogeniserer det hele og gør det hele ens og sådan. …Jeg synes at der er rigtig rigtig mange ting 

der går tabt i det.” (Medarbejder 3). Nogle af medarbejderne tillægger altså det fysiske symbol 

andre meninger end ledelsen, såsom upersonligt, homogent, identitetsløs, at noget går tabt og at det 

er uden sans for kundernes behov.  

Flere af medarbejderne, især merchandiserne, giver derudover udtryk for, at det ændrede ritual 

omkring merchandising vækker følelser som fortvivlelse og frustration og at det begrænser dem i, at 

kunne indrette butikken efter hvad de vurderer vil sælge bedst til deres kunder: ”Hvis jeg kan se på 

den her styleguide jamen den sælger ikke den her, jeg bliver nødt til at gøre noget andet ved den i 

stedet for at den er heroppe, altså så er det bare det hvorfor gjorde jeg ikke det med det samme?” 

(Medarbejder 2). Samtidig giver begge merchandisere udtryk for, at fordi de ikke længere kan 

udtrykke deres kreativitet og deres personlige udtryk i indretningen, finder de derfor ikke længere 

deres opgave som merchandiser lige så interessant. For merchandiserne tillægges det nye ritual om 

merchandising altså i langt højere grad meninger som uinteressant, ligegyldigt, upersonligt og 

uinspirerende.  

Myten som VILAs ledelse benytter sig af om, at kunder er ens og ønsker det samme, går 

fuldstændig i strid med hvad medarbejderne opfatter. Flere medarbejdere fortæller, at de oplever at 

deres kunder netop roser deres specifikke indretning og at den tiltaler dem: ”Jeg oplever mange 

kunder der kommer og er sådan ”Ej, I har bare en vildt god indkøber…” …Altså vi oplever vildt 

meget sådan ros øhh for vores sådan, altså…hele butikken synes jeg.” (Medarbejder 3). Samtidig 

giver samtlige medarbejdere udtryk for, at de forskellige butikker har forskellige kundetyper og at 

de føler, at det er vigtigt at kunne målrette sin indretning og sit udvalg efter dem: ”…Og butikkerne 

er altså ikke ens. Og klientellet er ikke ens. Og…ja, jeg synes nogle gange godt man…man lige 
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kunne tage en øhh…en sådan…ja, altså temperatuen på butikkerne og…hvad er er egentlig behov 

for her? (Medarbejder 3).  

Ud fra disse udtalelser viser der sig altså et billede af, at medarbejderne ikke har taget ledelsens 

myte til sig og derfor heller ikke kan benytte den som en dagligdagsforklaring overfor hinanden til 

hvorfor både det fysiske symbol og ritualet er blevet ændret (Schultz 2004:74). Det tyder til 

gengæld på, at medarbejderne vægter meninger såsom personlighed, interesse, kreativitet og føling 

med kundernes ønsker og behov og derfor har lavet deres egen myte om, at kunderne netop ønsker 

disse ting i indretningen. Derfor har merchandiserne også ofte afveget fra ledelsens ritual og 

merchandiset på deres egen måde og efter hvad de vurderer, at kunderne ønsker.  

 
2. spiral: Velkomst 

Ledelsens verdensbillede 

I VILAs nye tiltag er velkomsten til kunderne også meget i fokus. VILAs ledelse giver gentagne 

gange udtryk for, at de mener at deres medarbejdere ofte ikke er klar til kunderne og dermed sender 

nogle negative signaler om, at de ikke er interesseret i at hjælpe: ”…Fordi når man så kommer 

derud, så er de fandeme ikke klar. -De er ikke klar! Når klokken den er 10, så står de med hovedet 

nede i papkasser og røven op i vejret og støvsuger. Det gider jeg ikke se på som kunde.” (Retail 

Manager). For ledelsen bliver selve handlemønstrene i velkomsten dermed et ritual som de gerne vil 

ændre og tillægge nye meninger såsom at medarbejderne er ’til stede’ og klar til at hjælpe deres 

kunder så snart de nærmer sig butikken. For at ændre dette ritual har VILA blandt andet lavet 

manualen Operational Concept Manual som minutiøst beskriver hvordan arbejdet skal prioriteres i 

løbet af en dag, samt coachet medarbejderne i nye velkomsthilsener og deres kropssprog når de 

møder en kunde (Retail Manager). Derudover forklarer VILAs ledelse, at der skal være en udpeget 

vært blandt medarbejderne som skal stå klar ved døren til at tage imod kunderne (Operational 

Concept Manual) (Retail Manager). De ønsker altså, at tillægge medarbejdernes velkomstritual 

meninger såsom at de er ’klar’ til kunderne, at de er ’på’, åbne og imødekommende, ansvarsfulde, 

hjælpsomme, dedikerede og kompetente. Til velkomstritualet knyttes der af ledelsen myten om, at 

kunderne ønsker at medarbejderne tager ansvaret fra dem, og de baserer dette på, at det er hvad 

deres kundeundersøgelser viser (Retail Manager). Derudover ligger der også en underliggende 

forståelse af, at ledelsen har været i branchen i mange år, så de ved, at kunderne ønsker at kunne 

slippe alt ansvar og blive taget imod af deres ’personlige shoppere’: ”…De har børn, de har 

telefoner, de har madlavning, de har opvask, de har rengøring af huset, de har tusind ting der skal 
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koordineres. Når de går ud og shopper, så vil de bare rigtig rigtig gerne have, at nogen tager 

ansvaret for dem.” (Retail Manager). Et andet verbalt symbol der knytter sig til velkomstritualet er 

en saga om, at tage ansvaret fra kunden. Denne saga spiller en stor rolle i fortællingen om både det 

nye velkomstritual, men også generelt i hele salgssituationen og udmønter sig i en iscenesættelse af 

ansvaret som en ’ansvarsabe’: ” Er de klar? Er de klar til mig? …Er de klar til at tage den her 

ansvarsabe jeg har på mine skuldre?” (Retail Manager). Ved at skabe denne saga om velkomsten 

som en fortælling om hvordan medarbejderne tager en ansvarsabe fra kundens skulder, trækker 

ledelsen således på fantasier og følelser og ansvarsaben bliver et symbolsk ladet referencepunkt 

hver gang der snakkes om velkomstritualet og om det, at tage ansvaret fra kunden (Schultz 

2004:77). Derudover tilknyttes der også et fysisk symbol til velkomstritualet og sagaen om 

ansvarsaben, nemlig en decideret stofabe. På denne måde bliver både handlingssymbolets og de 

verbale symbolers meninger om, at medarbejderne skal være klar, tage ansvaret fra kunden og lede 

kunden manifesteret i en fysisk stofabe. Stofaben er blandt andet inkorporeret i motivationstiltaget 

Aben på skulderen, hvor medarbejderne skal bære stofaben på deres skulder hvis de glemmer at 

tage ansvaret fra kunden (Retail Manager).  

 

Medarbejdernes verdensbillede 

Velkomsten af kunderne i butikkerne er for medarbejderne også et meget værdiladet ritual. 

Medarbejderne giver i flere sammenhænge udtryk for, at de deler de samme meninger som ledelsen 

i, at de skal være klar og på og at man skal få kunden til at føle sig velkommen og godt tilpas. Dog 

er der stor forskel på, hvordan dette menes at skulle gøres og ledelsens nye tiltag for at ændre 

ritualet ses helt anderledes på af flere af medarbejderne. Flere fortæller, at de føler det nye ritual er 

krænkende af kundens privatsfære og at de føler sig meget påtrængende. En medarbejder fortæller, 

at hun mener, at flere af de talemåder de har lært vil have den direkte modsatte effekt på kunderne 

og skræmme dem væk:”…for at være helt ærlig, når der kommer en kunde ind i en butik, så synes 

jeg bare…jeg synes man kaster sig lidt for meget over kunden med det samme.” (Medarbejder 3). 

Medarbejderne giver altså blandt andet udtryk for, at de tillægger det nye velkomstritual meninger 

som påtrængende, anmassende, krænkende, ydmygende og at man ’kaster sig over kunderne’. De 

pointerer samtidig, at de sagtens kan forstå vigtigheden i, at lade kunden vide at man er klar til at 

hjælpe og tage ansvar men, at de mener at man skal læse situationen og kunden og vurdere hvad der 

virker bedst på den enkelte: ”…Jeg synes man skaber bedre en dialog ved ligesom at…at starte lidt 

stille, roligt hen i stedet for at være sådan over hende og sige: ”Mega fede sko, hvor har du købt 
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dem?” ”Hvad kan jeg for resten hjælpe med?” ”bla bla bla bla bla.”” (Medarbejder 3). Ledelsens 

myte om, at alle kunder ønsker, at salgsassistenten påtager sig ansvaret med det samme, virker 

således ikke til at være godtaget af medarbejderne som hverdagsforklaring, og de synes i stedet at 

have skabt deres egen myte om, at kunderne vil føle sig overfuset og skræmt af det nye ritual, og at 

de hellere foretrækker, at man nærmer sig dem stille og roligt og læser deres ønsker gennem en 

dialog. Der ligger desuden også en ret gængs opfattelse blandt medarbejderne af, at ledelsen 

udarbejder og igangsætter disse tiltag uden at vide hvad der sker i butikkerne og dette står jo i klar 

kontrast til ledelsens myte om, at de ved hvad kunderne vil have:”…Fordi det der…den der 

topstyrelse, altså…jeg synes bare nogle gange at det er sådan…der er sgu langt fra butik til hvor de 

sidder og finder på hvad de skal lave.” (Medarbejder 3). Kigger man på medarbejdernes opfattelse 

af ledelsens saga om at iscenesætte ansvarstagen som en ansvarsabe der skal tages fra kundernes 

skuldre, ser man til gengæld en mere ensartet opfattelse hos såvel ledelsen som medarbejderne. 

Medarbejderne omtaler ofte ’ansvarsaben’ som verbalt symbol og det virker som om, at denne saga 

har været god til at skabe forståelse og mening for medarbejderne om det at tage ansvar. Dog virker 

det ikke som om, at medarbejderne tillægger sagaen så meget vægt i forhold til velkomstritualet, og 

en af forklaringerne på dette kan være, at medarbejderne opererer primært ud fra deres egen myte 

om, at kunderne vil føle sig overfusede hvis man tager ansvarsaben fra dem allerede så snart de 

nærmer sig butikken. Det fysiske symbol for at tage ansvaret, stofaben, har til gengæld skabt direkte 

meningsløshed blandt nogle af medarbejderne. Flere beretter, at de er meget imod måden stofaben 

bliver sat i spil i butikkerne, da de finder det ydmygende at gå rundt med den på skulderen når de 

ikke udfører ritualet rigtigt, og derfor bliver stofaben pludselig for dem mere et symbol på straf, 

ydmygelse, pinlighed, dårlig performance og afvigelse fra ritualet. Flere medarbejdere fortæller, at 

de endda har følt sig så ydmyget af at skulle benytte stofaben på denne måde, at de har nægtet og 

stofaben er derfor blevet forvist til baglokalet som et symbol på ydmygelse (Butikschef 2).  

 

3. spiral: salgssituationen 

Ledelsens verdensbillede 

Salgssituationen er et tredje fokuspunkt for VILAs nye tiltag. Som nævnt før, ønsker VILAs ledelse 

at deres medarbejdere skal udvise en mere sælgerpræget adfærd og yde en sublim service. Ledelsen 

har i den forbindelse udpeget et ritual som de mener skal ændres, nemlig mersalget til kunderne. 

Ledelsen mener, at mersalget nu skal være noget alle får tilbudt og medarbejderne er således blevet 

trænet i ikke at stille spørgsmål i salgsprocessen, men i stedet være mere bestemte som eksempelvis 
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”Du skal da have to par strømpebukser med” i stedet for ”Kunne du tænke dig to par 

strømpebukser?”. Kunden skal altså ikke længere spørges om hvad hun ønsker, men i stedet 

fortælles det af medarbejderne, og i tråd med både indretningen og velkomsten er der også her 

fokus på, at medarbejderne skal tage ansvaret fra kunden: ”…At hvis kunden kommer efter en lang 

arbejdsdag, så orker hun ikke at…at tage stilling til om hun skal have den i blå eller sort, så…så 

tager man stillingen for kunden…at man skal…ligesom skal undgå at kunden har mulighed for at 

sige ”nej”.” (Butikschef 2). 

Mersalget bliver dermed et ritual som ledelsen tillægger nye meninger såsom beslutsomhed, 

ansvarlighed, selvstændighed, kompetence, selvtillid og hjælpsomhed. Mersalget har også været 

omdrejningspunkt for mange af VILAs nyligt indførte motivationskonkurrencer blandt andet 

konkurrencen Bad service sucks. Selve navnet på konkurrencen er et stærkt verbalt symbol, som 

rummer en myte ledelsen knytter til mersalget og det nye ritual. I navnet ligger der nemlig en 

forståelse af, at det er dårlig service ikke at prøve at lave mersalg og at alle kunder forventer dette 

som et led i at udvise god service (Retail Manager). Denne myte er konstrueret af ledelsen som en 

forklaring på hvad fremtiden bringer; kunderne stiller krav til at der ydes god service og dermed 

tilbydes mersalg, der samtidig stiller krav til nutidens handlinger; alle skal yde god service og 

dermed lave mersalg. Dette understøtter således meningen bag vigtigheden i at udføre det nye ritual 

(Schultz 2004:76).  

Ledelsen har derudover også prøvet at implementere et nyt ritual i salgssituationen omkring 

personlighed i deres service. Ledelsen ønsker, at medarbejderne skal være mere personlige i deres 

forhold til kunderne og agere som personlige shoppere ved blandt andet at gennemgå bonen for 

kunden efter købet (Operational Concept Manual). Ledelsen tillægger igen dette nye ritual 

meninger som ansvarlighed, kompetence, hjælpsomhed, engagement, interesse og også merværdi 

for kunden, og mener, at hvis man skaber denne personlige reference for kunden vil det øge 

kundens loyalitet og følelse af merværdi. Dette ritual kobles sammen med en historisk myte om en 

salgsassistent i en engelsk butik der omsatte for 10 millioner kroner om året fordi han formåede at 

skabe personlige forhold til alle sine kunder (Retail Manager). Denne mytologiske fortælling tager 

altså form som en overførsel af fortidige succesrige løsninger i en anden kontekst og skelner således 

ikke til hvordan denne løsning vil virke i VILAs situation (Schultz 2004:76).  

 

 

 



	  
65	  

Medarbejdernes verdensbillede  

Medarbejdernes forhold til det nye mersalgsritual røber imidlertid, at der af dem tillægges nogle 

andre meninger til dette. Flere forklarer, at de med de nye talemåder til tider kan føle, at det er 

malplaceret og at de er dominerende over for kunden og dikterer hende hvad hun skal: ”…Men der 

er også nogle der synes det er lidt…lidt mærkeligt at man står og siger ”Jamen du SKAL have den 

med.” Ikk? Altså…at man nærmest skælder dem ud…det er grænseoverskridende og det er det for 

begge parter tror jeg.” (Medarbejder 2). Ifølge medarbejderne tillægger de derfor i flere 

sammenhænge mersalgsritualet meninger som grænseoverskridende, skræmmende, dikterende, 

falskt, påtrængende, upassende og upersonligt. 

Flere beretter derudover om, at de ligefrem har oplevet at kunder bliver irriteret på dem og føler at 

de vil prakke dem noget på og at de ikke altid ser det som god service, men nærmere at det til tider 

ses som et falskt salgstrick: ”…Jeg har ikke…altså, jeg har ikke lyst til at sælge noget til en kunde, 

hvor jeg lige som prakker hende…hende noget på, som hun ikke bliver glad for, fordi det har vi da 

oplevet tit…at der er nogle der er så dygtige sælgere, så at…det kan de bare tvinge… i 

gåseøjne…tvinge kunden til.” (Butikschef 2). Det tyder således på, at myten om at mersalg er lig 

med god service altså ikke virker som en legitim hverdagsforklaring for disse medarbejdere som i 

stedet har valgt kun at tilbyde mersalg når de vurderer det passer til konteksten (Medarbejder 3). 

Flere medarbejdere fortæller da også, at for dem er det langt vigtigere at finde noget til kunden som 

passer til hende og at det er hvad de forbinder med god service frem for blot at sælge dem noget 

fordi det er planlagt på forhånd. Medarbejderne har således lavet deres egen myte om, at hvis 

kunderne ikke føler at man er ærlig og at man ikke tilbyder dem noget der giver mening for dem, vil 

de opfatte det som et pres og som uærligt og falskt og de vil miste tilliden og loyaliteten til 

medarbejderen og VILA.  

Medarbejderne tillægger på samme måde også nogle andre meninger til ritualet om personlig 

service. Stort set alle medarbejdere giver udtryk for, at det er meget grænseoverskridende for dem 

og at de ikke forstår meningen i det. De synes at det virker falskt, og underligt at stå og læse bonen 

op og sige sit navn, og at de ikke føler, at det er sådan man skaber et personligt forhold til sine 

kunder: ”…Og derfor så synes jeg, at det er helt vildt malplaceret at skulle gå rundt og finde alle de 

her styles til kunden og så være… komme op til kassen og så igen, at skulle gennemgå hvad det er vi 

lige har gennemgået…Jeg synes ikke at det giver mening i mit hoved.” (Medarbejder 3). De mener i 

stedet, at det er vigtigt at indgå i en dialog med kunderne når man hjælper dem og ud fra denne 

skabe den personlige relation. Dette ritual tillægger medarbejderne altså meninger som falskt, 
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overfladisk, afskrækkende, upersonligt, malplaceret og meningsløst, og ingen af butikkerne har 

indført ritualet, men kun prøvet det et par gange.  

 

Kultur eller visioner?  
Med henholdsvis ledelsens og medarbejdernes verdensbilleder beskrevet for de tre ovenstående 

spiraler, fremstår der således et billede af, at de meninger som ledelsen har tillagt de nye tiltag ikke 

alle er blevet forankret i kulturen. Herunder vil jeg derfor, i forlængelse af min problemformulering, 

søge at kigge nærmere på, hvad de mulige årsager kan være til dette, samt hvilke konsekvenser det 

har for udviklingen af medarbejderne til værdifulde ressourcer. 

 

Implementeringsprocessen  
En af forklaringerne på, hvorfor VILAs ledelse ikke har lykkedes med at implementere mange af de 

meninger de tillægger de nye tiltag, kan være at finde i deres implementeringsproces. Schultz 

(2004) forklarer, at en af hovedpointerne i kulturforandring i et symbolsk perspektiv er, at 

forandringen bliver forstået som en proces hvor meninger udveksles mellem ledelse og 

medarbejdere, for at skabe grobund for at nye meninger kan dannes (128-129). Kulturforandringen 

skal altså i dette perspektiv mere forstås som en kulturudvikling der er en kontinuerlig dialog hvor 

alle parter får indblik i de forskellige meningsdannelser der gøres, og på denne måde kan der skabes 

en konsensus om hvilke forandringer der er gunstige, samt hvilke meninger der skal tillægges disse 

(Haslebo 2004:99). Fordi VILAs ledelse netop har valgt at udvikle de nye tiltag og de meninger de 

tillægger dem, uden at inddrage medarbejderne og deres meninger som en del af processen, har de 

ikke formået at skabe denne kontinuerlige dialog og meningsudveksling i deres 

implementeringsproces. Derudover har ledelsens kulturforandring primært fokuseret på information 

og træning af deres butikschefer som derefter skulle træne deres medarbejdere. Men i og med at 

butikscheferne heller ikke selv har været en del af udviklingen og udvekslingen af meninger, 

oplever de at det ofte er modstridende med deres verdensbilleder af butikskulturen, og at det derfor 

er svært at videregive meningerne bag tiltagene: ”…en ting er at få det af vide og sige ”Værsgo, det 

her det er vejen frem, det er det I gør”. Det kan være svært i den forbindelse…jeg skal også lære 

det. Jeg skal også lige have det under huden før jeg kan lære det fra mig på en ordentlig måde.” 

(Butikschef 1). Dette kan være nogle af grundene til, at medarbejderne beretter om at de ikke har 

forstået meningen med tiltagene, har tillagt dem andre meninger eller decideret har fravalgt dem i 

deres kultur.  
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Modstand eller meningsskabelsesproces 
Samtlige medarbejdere giver udtryk for, at de efterspørger dialog og meningsudveksling og at de 

således er åbne overfor, at ville forstå tiltagene som en del af en meningsskabelsesproces. Samtidig 

gør de det dog klart, at de ikke har følt at der har været nogen åbning til dialog omkring dette, og at 

de har følelsen af, at de bare skal gøre som ledelsen har besluttet: ” …og det er det de kommer med 

til os og så er det mit job som leder at få det ud og få det i gang.” (Butikschef 1). Dette gør, at 

medarbejderne ikke føler, at de og deres meninger er en del af processen og samtidig føler, at 

ledelsen ikke prioriterer at de får den information og dialog de har brug for, for at kunne 

inkorporere tiltagene i kulturen. Noget tyder til gengæld på, at VILAs ledelse forstår 

medarbejdernes meningsdannelse og ønske om udveksling og dialog som en modstand mod at ville 

forandre sig, da ledelsen flere gange forklarer, at man ikke kan være i VILA hvis man ikke tager 

tiltagene til sig (Retail Manager). Dent og Goldberg (1999) forklarer, at modstand mod forandring i 

virkeligheden er et socialt konstrueret fænomen, der er blevet reproduceret igennem både 

forandringslitteraturen og virksomheders måde at tackle forandring på op igennem tiderne (26-27). 

De argumenterer ydermere for, at virksomheder der søsætter forandringer ofte forventer modstand 

før de møder den på grund af denne reproduktion og derfor planlægger deres 

implementeringsproces efter, at skulle kunne stå imod denne modstand, som så i sidste ende fører til 

en selvopfyldende profeti (IBID:38). Denne forudindtagethed omkring modstand er netop at finde 

hos VILAs ledelse, der i stedet for at være åben overfor andre meninger og opfattelser af tingene, 

har en klar holdning til, at det skal slås ned på og gøres noget ved med det samme (Retail Manager). 

Fordi at VILAs ledelse altså har igangsat implementeringsprocessen med forventningen om og 

skytset klar til at stå imod medarbejdernes modstand mod forandring, kan man argumentere for, at 

de, ved at lukke øjnene for medarbejdernes ønske om en meningsskabelsesproces, har opnået at 

medarbejderne nu udviser reel modstand mod forandringerne. Dermed kan man sige, at selve 

ledelsens fokus på medarbejdernes reaktioner på forandringerne for så vidt er positivt og kunne 

have været åbning til en meningsskabelsesproces der kunne involvere medarbejderne til at 

inkorporere tiltagene i kulturen. 
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Identificering med identiteten 
Med de nye tiltag står det også klart, at ledelsen ønsker at de fremover skal kunne genkendes for 

deres nye brandværdier, og de fortæller flere gange hvor vigtigt det er, at medarbejderne udlever 

deres nye værdier og at det er butikken der er omdrejningspunktet for hele forandringen af VILAs 

nye identitet: ”Alt det vi kan rende rundt og lave i Brande og i Stilling og i Århus og alle de 

steder…hvis ikke det lykkedes ude i butikken, så er vi intet værd. Så det er butikken som er 

omdrejningspunktet for alt hvad vi gør.” (Retail Manager). Dermed siger de altså også, at 

medarbejderne skal kunne identificere sig selv og deres kultur med tiltagene og de tillagte værdier. 

Ravasi og Schultz (2006) påpeger, at for at ændre en virksomheds identitet er den nødt til at være 

forankret i kulturen, fordi virksomhedens identitet netop består af de meninger som medarbejderne 

kollektivt konstruerer om virksomheden og tillægger deres handlinger (435). De forklarer, at kultur 

fungerer som ‘sensemaking’ for medarbejderne i deres identitetsskabelse og derved bliver de 

sociale konstruktioner af meninger der udgør kulturen altså afgørende, ikke kun for hvordan 

medarbejderne opfatter sig selv og organisationen, men også for hvordan de signalerer 

virksomhedens identitet til omverdenen (IBID:437). De påpeger ydermere, at medarbejdere, fordi 

identiteten konstrueres gennem kulturen og de meninger som der konstant forhandles i denne social 

kontekst, ikke blot kan påtage sig en ny identitet i form af nye værdier og handlemåder, men ofte 

afviser en ny identitet hvis den ikke stemmer overens med deres opfattede identitet (IBID). Dette 

kan være med til at forklare hvorfor medarbejderne ofte har valgt at afvise de nye tiltag og værdier, 

fordi de netop ikke kan få den nye identitet ledelsen prøver at skabe, til at stemme overens med 

deres kultur og selvopfattelse. Flere af medarbejderne giver da også udtryk for, at de ikke kan 

identificere sig med hverken mange af tiltagene eller med selve VILA som organisation, og flere 

fortæller, at de sjældent føler at de er en del af VILAs identitet og kultur: ”…altså jeg føler jo 

egentlig lidt, tror jeg, at det er to forskellige eller hvad man siger…altså, jeg føler jo ikke at…altså 

at jeg arbejder for ”Retail Manager”. Jeg føler jo at jeg arbejder for ”Butikschef 2” og min 

distriktschef til dels også. Og så hvad der kommer op efter der, det aner jeg jo ikke en skid om, for 

at være helt ærlig, altså…” (Medarbejder 3).  

Dette peger altså på, at medarbejderne fordi den nye identitet som VILA prøver at skabe ikke 

udspringer af den identitetsopfattelse butikkernes kultur har, dermed bliver forkastet af 

medarbejderne til fordel for deres egen skabte identitetsopfattelse.  
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Dette speciale har ud fra en socialkonstruktivistisk forståelsesramme undersøgt hvilken indflydelse 

VILAs nye interne strategi har haft på ledelsen, motivationen og kulturen i deres butikker. 

Konklusionerne og fortolkningerne i dette speciale kan ikke betragtes som endegyldige sandheder, 

da disse er baseret på en social konstruktion af virkeligheden mellem mig som fortolker og mit 

empiriske data. De kan dog bidrage til at skabe et øjebliksbillede af hvilken indflydelse VILAs nye 

strategi har haft på medarbejdernes udvikling som værdifulde ressourcer, der skal danne grundlag 

for en konkurrencemæssig fordel. Samtidig kan de belyse hvordan teorier inden for henholdsvis 

ledelse, motivation og kultur har kunnet benyttes til at undersøge dette nye empiriske område.  

 

På baggrund af specialets problemformulering viste analysen, at grundet mange forskellige og 

modsatrettede opfattelser af ledelse i VILA er den nye strategis ledelsesredskaber ikke i særlig høj 

grad blevet inkorporeret i butikkernes daglige ledelse. I stedet tyder det på, at fordi den nye strategi 

præsenterer endnu en ledelsesstil for butikscheferne og både ledelsestræningen og 

kommunikationen om ledelse samtidig er influeret af underliggende mandlige værdier om ledelse, 

forvirres butikscheferne og kæmper for at finde fodfæste i en lederidentitet der gør alle tilfredse. 

Dette resulterer i, at butikscheferne ofte falder tilbage til deres vante ledelsesstil og dermed ikke 

udvikler de lederegenskaber VILAs ledelse ønsker.     

Analysen pegede derudover på, at de motivationsredskaber og det arbejdsklima som den nye 

strategi har medført primært fokuserer på eksterne reguleringer af motivation og dermed ikke 

fremmer opfyldelsen af medarbejdernes essentielle behov og internalisering af reguleringen. 

Medarbejderne er derfor hovedsageligt motiveret af controlled motivation og integrerer og udvikler 

derfor som oftest ikke adfærden når de eksterne reguleringer forsvinder. Dette har en negativ effekt 

på medarbejdernes integritet, identificering med den nye adfærd og VILAs identitet og på 

videndeling både blandt medarbejderne og opad i organisationen. Som et resultat af dette, ses der en 

tendens blandt medarbejderne til, ikke at adoptere en vedvarende adfærdsændring, men i stedet 

falde tilbage i gamle vaner og dermed ikke udvikle de kompetencer og ressourcer som ledelsen 

ønsker.  
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Ydermere belyste analysen at medarbejderne og ledelsen ofte tillægger de kulturelle symboler som 

den nye strategi indeholder forskellige meninger og værdier, og dermed besidder de hver især 

meget forskellige verdensbilleder af kulturen. Ledelsen ønsker, med den nye strategi, at tillægge 

specifikke meninger og værdier til både fysiske og verbale symboler såvel som ritualer i butikkerne, 

som et led i at forandre adfærden og dermed butikskulturen. Men i og med at disse meninger og 

værdier ikke er blevet skabt og italesat i en meningsskabelsesproces mellem både ledelsen og 

medarbejderne, har det i stedet resulteret i, at medarbejderne i mange tilfælde ikke forstår eller deler 

disse meninger og værdier og derfor vælger at afvise dem og henholde sig til de allerede 

eksisterende eller skabe nogle nye.  

På baggrund af disse resultater, mener jeg derfor at kunne pege på, at det ikke tyder på at VILAs 

nye strategi indtil videre har lykkedes i, at udvikle deres medarbejdere til interne ressourcer der kan 

benyttes til at skabe en konkurrencemæssig fordel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
71	  

 
 

 
 
VILAs situation før indførelsen af deres nye strategi er en realitet for rigtig mange danske 

detailvirksomheder i dag, og derfor kan dette speciales undersøgelse af VILAs interne strategi 

således skabe rum for, at andre virksomheder i branchen kan benytte den opnåede viden i deres 

forsøg på at differentiere sig og blive mere konkurrencedygtige. At fokusere på at differentiere sig 

på de interne ressourcer i butikken er ikke et nyt fænomen, men til gengæld et fænomen mange 

peger på som vejen frem (Grønvald 2014). Butikker som Abercrombie og Fitch, der differentierer 

sig på at have sexede sælgere, eller Joe & The Juice der differentierer sig på larmende, seje hipster 

fyre er bare to eksempler. ”Det svære er jo altid HVORDAN, ikk?” (Retail Manager) som VILAs 

Retail Manager selv udtaler om at søsætte en ny strategi, og det er netop hvordan en intern strategi 

kan have indflydelse, og hvilke faldgruber såvel som muligheder, der ligger i indførelsen af en 

sådan, som dette speciale kan bidrage til at belyse for andre detailvirksomheder.  

 

Min analyse af de tre temaer; ledelse, motivation og kultur har imidlertid tydeliggjort nogle andre 

interessante perspektiver som også kunne have været relevante at inddrage i denne undersøgelse.  

Et interessant aspekt kunne være, at inddrage kundernes synspunkt på den nye strategi. Eftersom 

det er kunderne, der i sidste ende skal opleve VILAs nye identitet og den merværdi medarbejderne 

som interne ressourcer skal skabe, kunne det være interessant at undersøge, hvordan kundernes 

oplevelser stemmer overens med ledelsens vision og medarbejdernes oplevelser. Her kunne man 

blandt andet inddrage corporate branding og kigge på hvordan de forskellige verdensbilleder i 

kulturen påvirker VILAs identitet og image. Idet medarbejderne giver udtryk for, at de ikke kan 

identificere sig med mange af tiltagene, kunne det være relevant at undersøge hvordan dette 

påvirker VILAs identitet overfor kunderne. Dette hænger i øvrigt godt i tråd med Ravasi og 

Schultzs (2006) perspektiv på, hvordan kultur fungerer som sensemaking for medarbejderne i 

virksomhedens identitetsskabelse.  

Derudover kunne man også kigge på, hvordan de udvalgte teorier der er benyttet i specialet 

samtidig kan benyttes til at belyse hvordan VILA kan videreudvikle deres strategi og håndteringen 

af denne, så der skabes større mulighed for, at udvikle værdifulde ressourcer og dermed en 

konkurrencemæssig fordel. Teorierne inden for ledelse kunne benyttes til at skabe bevidsthed 

omkring og give mulighed for at eliminere nogle af de forvirrende og underliggende opfattelser af 
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ledelse der florerer, og dermed skabe mere konsensus omkring én type ledelse. 

Motivationsteorierne kunne benyttes til at fokusere  motivationstiltag og arbejdsklima omkring 

opfyldelsen af medarbejdernes essentielle behov og dermed internalisering af reguleringerne. 

Derudover kunne det symbolske perspektiv bidrage til, at forstå modstand som en information der 

kan benyttes til at skabe en meningsskabelsesproces mellem medarbejdere og ledelse der kan skabe 

grobund for at opnå en mere fælles opfattelse af VILAs identitet og kultur.    
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Bilag 1           Interview guides til kvalitative interviews 
 
 
Interview guide til interview af VILAs Retail Manager 

 

Brandet VILA 

Hvad står VILA for - hvad er Jeres vision og værdier? 

Hvem er Jeres målgruppe? 

Hvordan er Jeres struktur (Bestseller-Vila-mellemled-butikker) (hierarkisk opbygning, hvor mange 

led i organisationen)? 

Hvad er Jeres målsætninger for de næste 5-10 år (indtjening, markedsandel, image, øget salg)? 

Hvordan vil I nå disse målsætninger? 

Er der nogle nye tiltag eller forandringer der planlægges (hvilke)? 

 

Markedsstrategi 

Har I en strategi for markedsføring af Jeres brand? 

Hvorfor har I valgt den form for strategi I har? 

Markedsfører I jer primært på Jeres produkters egenskaber (billigt, kvalitet, moderne) eller på Jeres 

personales egenskaber (service, dygtigt personale, salgsteknikker)? 

Hvilken rolle spiller Jeres butiksansatte i markedsføringen af Jeres brand? 

Hvad gør I af tiltag for at skabe og opretholde Jeres image og signalværdier til kunderne? 

Laver I markedsundersøgelser for at undersøge hvad Jeres kunder efterspørger? 

Hvad efterspørger Jeres kunder både i forhold til produkterne og service i butikkerne? 

Er der områder hvor I mener, at I kunne forbedre Jer med hensyn til kundernes efterspørgsler? 

Kundesegment? 

Hvad gør I for at nå ud til det kundesegment I vægter? 

 

Konkurrence 

Hvad gør I for at være konkurrencedygtige (fokuserer i på lave priser, lave omkostninger, andet)? 
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Hvem er Jeres (største) konkurrenter? 

Hvordan adskiller I Jer fra Jeres (største) konkurrenter? 

Hvorfor har I valgt at adskille Jer på disse områder? 

Er der nogle områder I kunne tænke Jer at være mere konkurrencedygtige på? 

 

Butikker og personale 

Hvordan ansætter I personale til Jeres butikker? 

Hvilke værdier/egenskaber vægter I ved ansættelse af nyt butikspersonale? 

Ansætter I butiksansatte i forhold til Jeres markedsføring af Jeres brand? 

Hvad gør I for, at Jeres butiksansatte styrker Jeres brand når de er ansat? 

Har I nogle uddannelser/kurser el. a. for at styrke Jeres butikspersonale i at være en del af Jeres 

brand?  

Har I nogen strategi i forhold til Jeres butikker? 

Hvordan er Jeres personaleomsætning i butikkerne? 

Hvad gør I for at finde, dyrke og udnytte de forskellige potentialer Jeres medarbejdere besidder? 

Hvad gør I for, at der er en god kultur (tilfredse medarbejdere, gode arbejdsforhold, god stemning 

blandt kollegaer, motivation) i Jeres butikker? 

Har I nogen strategi i forhold til ledelse af Jeres butikker? 

Hvordan er ansvarsområderne fordelt på de øverste ledere, mellemledere, butiksledere og 

butiksansatte i forhold til ledelse? 

Er der nogle specielle retningslinjer i VILA butikkerne i forhold til arbejdsfordeling, 

ansvarsområder osv., eller hvem beslutter det? 

Er der nogle områder I gerne ville forbedre Jer på, i forhold til Jeres butiksansatte og deres 

påvirkning af brandet? 

Mener I, at I er konkurrencedygtige på Jeres butiksansattes dygtighed, service, salgsteknikker osv.? 

Planlægger I nogle tiltag eller forandringer i forhold til strukturen og kulturen i Jeres butikker 

(hvilke)? 

 

Debriefing 

Her vil der være en kort gennemgang af de emner der er blevet berørt. Derudover er der mulighed 

for, at tilføje ting ’off the record’. Herefter siges tak for hjælpen, og der tilbydes mulighed for, at 

gennemlæse transskriptionen af eget interview og give kommentarer til dette.  
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Interview guide til interview af butikschefer i VILA 

 

Briefing  

Tak fordi du vil deltage. Som du allerede ved, handler dette interview om, hvordan du har oplevet 

de nye tiltag og den nye strategi der er blevet indført i VILA. Jeg vil først spørge lidt ind til din 

ansættelse og baggrund i VILA og dernæst om den nye strategi. Interviewet vil blive optaget, med 

dit samtykke, for at undgå misforståelser og mangler senere hen. Interviewet varer cirka 1 time, og 

du forbliver 100 procent anonym. Jeg er interesseret i at høre din uforbeholdne holdning og dine 

oplevelser af den nye strategi, da jeg kigger på strategien både fra ledelsens og medarbejdernes 

synspunkt (Diktafonen tændes). 

 

Baggrund 

Hvilken stilling er du ansat i nu? 

Hvornår blev du ansat i den stilling? 

Har du haft andre stillinger i VILA end den du har nu? 

Hvordan søgte du jobbet? 

Hvem blev du interviewet og ansat af?  

Er du uddannet under Bestseller? 

Hvordan startede du i bestseller? Hvad er din historie? 

Hvordan var din elevtid? 

Følte du dig rustet til at lede og styre en butik og butikspersonale efter din uddannelse? Hvorfor? 

 

Den nye strategi 

Kan du nævne hvilke nye tiltag der er blevet indført i jeres butik? 

Kan du fortælle mig hvorfor de er blevet lavet? 

Synes du de er blevet forklaret godt nok til dig, så du kan udføre dem i praksis? 

Hvad er det meningen du og dine medarbejdere skal have ud af dem? 

Hvem skal ellers have noget ud af de nye tiltag? 

Hvordan er du blevet forklaret og trænet i de nye tiltag og af hvem?  

Synes du det at ledelsen følger op og hjælper og støtter dig? Hvordan? 

Synes du generelt at kommunikationen omkring de nye tiltag har været fyldestgørende eller har der 

været noget du har været i tvivl om eller ikke syntes har virket? 
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Hvordan føler du dig klædt på til at bruge de nye tiltag i din dagligdag? 

 

Den nye strategi i praksis 

Hvordan ser de nye tiltag ud i praksis? Hvordan bruger du dem? 

Laver I daglige morgenmøder…hvordan fungerer de? 

Laver I pit stop mit på dagen…hvordan er de?  

Bruger I det med at følge efter hinanden hvis den ene er bedre end den anden?  

Benytter I Operations Concept? Hvordan? Og hvordan er det, synes du? 

Benytter I basket size og basket quantity? Hvordan motiverer det dig og dine medarbejdere? 

Laver I en plan for hvilke varer der skal rykke og hvor meget I skal sælge for osv.? 

Benytter I DISC og alt hvad det indebærer…? Hvad synes du og hvordan? 

Benytter I motivationsboksen? Hvordan bruger I den i det daglige? 

Er der nogle af de ting I er blevet præsenteret for I ikke benytter i Jeres dagligdag? Hvorfor? 

Hvordan har dine medarbejdere taget imod de forskellige tiltag og kan du give eksempler på 

hvordan I bruger det? 

 

Effekt af den nye strategi 

Hvordan har de nye tiltag virket på dig? 

Er der noget der har været svært at indføre? 

Er der noget der har været svært at lave om? 

Føler du dig mere eller mindre motiveret af de nye tiltag? 

Hvordan bliver du motiveret? 

Føler du det sker her? 

Hvordan har de nye tiltag virket på dine medarbejdere? Er de blevet mere motiveret osv.? På 

hvilken måde? 

Hvad synes du de nye tiltag har kunnet bidrage med i butikken? Er der noget er blevet bedre eller 

dårligere?  

Hvordan er stemningen/sammenholdet i butikken efter de nye tiltag? 

Hvordan har det påvirket Jeres salgsteknikker og motivation til at sælge og yde service? 

Jeres stemning med hinanden og butikschefen? 

Har alle medarbejdere ansvarsområder og føler et ansvar for at butikken går godt og at kunderne er 

glade? 
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Føler du at alle dine medarbejdere får mulighed for at blive set og hørt og udnytte deres ressourcer? 

 

VILA som arbejdsplads 

Hvad føler du er vigtigst for VILA at sælge deres produkter på? (billig pris, moderne tøj, kvalitet, 

god kundeservice, glade og tilfredse medarbejdere el. andet) 

Føler du, at du bidrager med noget specielt til din butik og at det bliver set og udnyttet, eller føler 

du at enhver kunne udfylde dit job? 

Føler du, at man skal have nogle specielle egenskaber eller være uddannet i Bestseller for at kunne 

leve op til VILAs krav? 

Føler du tit at der opstår problemer i butikken, såsom utilfredshed blandt de ansatte, manglende 

motivation, struktur, hjælpsomhed, interne stridigheder? 

Er der mange ansatte der har været i butikken i lang tid, eller skiftes der meget ud? 

Har I et godt sammenhold i butikken og er I gode til at hjælpe hinanden? 

Føler du, at I er et ’team VILA’ i butikken, eller har alle lidt deres egen dagsorden og er ligeglade 

med VILA? 

 

Ledelse 

Føler du, at du er god til at motivere dine medarbejdere? Hvordan?? 

Hvad synes du en god leder er ? 

Er du en god leder? Hvordan? 

Hvordan uddanner VILA dig i at være leder og ikke ’bare’ butikschef? 

Hvad er forskellen? 

Kan du mærke en forskel på dine medarbejdere efter du er begyndt at benytte de nye tiltag? 

Benytter du DISC i din kommunikation med dem? Hvordan? Hvordan virker det?  

Føler du dig selv motiveret? Hvem skal motivere dig? Hvordan gør de det? 

Hvordan håndterer du ledelsessituationer af personale, såsom utilfredshed, dårlig stemning, lav 

motivation og usikkerhed? 

Føler du, at dine medarbejdere kommer til dig hvis der er noget de er utilfreds med/usikker på eller 

andet? 

Hvad bruger du mest tid på i løbet af en dag? Hvordan ser en typisk dag ud for dig? 

Hvad er dit forhold til din distriktschef? Kan du komme til hende med problemer, hvad bruger i 

hende til? Er hun en god leder? 
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Hvordan føler du, at du kan bruge din nye lederrolle og har en fordel som dine kollegaer uden 

uddannelse ikke har? 

 

Kunderne 

Hvad oplever du, at kunderne efterspørger i forhold til service? 

Synes du at jeres service niveau er blevet højere efter de nye tiltag? Hvad kan I mærke på 

kunderne?  

Føler du, at dig og dine medarbejdere (stort set) altid giver kunderne den bedste service og lysten til 

at komme igen? Hvorfor? 

Hvordan tror du I ville få flere kunder til at komme igen?  

Hvordan kunne I øge omsætningen? 

 

Debriefing 

Her vil der være en kort gennemgang af de emner der er blevet berørt. Derudover er der mulighed 

for, at tilføje ting ’off the record’. Herefter siges tak for hjælpen, og der tilbydes mulighed for, at 

gennemlæse transskriptionen af eget interview og give kommentarer til dette.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  
82	  

Interview guide til interview af medarbejdere i VILA 

 

Briefing 

Tak fordi du vil deltage. Som du allerede ved, handler dette interview om, hvordan du har oplevet 

de nye tiltag og den nye strategi der er blevet indført i VILA. Jeg vil først spørge lidt ind til din 

ansættelse og baggrund i VILA og dernæst om den nye strategi. Interviewet vil blive optaget, med 

dit samtykke, for at undgå misforståelser og mangler senere hen. Interviewet varer cirka 1 time, og 

du forbliver 100 procent anonym. Jeg er interesseret i at høre din uforbeholdne holdning og dine 

oplevelser af den nye strategi, da jeg kigger på strategien både fra ledelsens og medarbejdernes 

synspunkt (Diktafonen tændes). 

  

Baggrund 

Hvilken stilling er du ansat i nu? 

Hvor lang tid har du været ansat i VILA? 

Har du haft andre stillinger i VILA end den du har nu? 

Hvordan søgte du jobbet? 

Hvem blev du interviewet og ansat af?  

Er du uddannet under Bestseller? 

Hvordan startede du i bestseller? Hvad er din historie? 

Hvordan var din elevtid? 

 

Den nye strategi 

Kan du nævne hvilke nye tiltag der er blevet indført i Jeres butik? 

Kan du fortælle mig hvorfor de er blevet lavet? 

Synes du de er blevet forklaret godt nok til Jer, så alle forstår dem? 

Hvad er det meningen I som medarbejdere skal have ud af dem? 

Hvem skal ellers have noget ud af de nye tiltag? 

Hvordan er I blevet forklaret dem og af hvem? 

Synes du det I har fået af vide også er blevet udført i praksis? -Altså følger ledelsen og din 

butikschef op på det og gør det de siger? 

Synes du generelt, at kommunikationen omkring de nye tiltag har været fyldestgørende eller har der 

været noget I har været i tvivl om eller ikke syntes har virket? 
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Hvordan føler du dig klædt på til at bruge de nye tiltag i din dagligdag? 

 

Nye tiltag i praksis  

Hvordan ser de nye tiltag ud i praksis? Hvad gør I? 

Laver I daglige morgenmøder…hvordan fungerer de? 

Laver I pit stop mit på dagen…hvordan er de?  

Bruger I det med at følge efter hinanden hvis den ene er bedre end den anden?  

Benytter I operations conceptet? Hvordan? 

Benytter I basket size og basket quantity? Hvordan motiverer det osv? 

Benytter I DISC og alt hvad det indebærer…? 

Benytter I motivationsboksen? Hvordan bruger I den i det daglige? 

Er der nogle af de ting I er blevet præsenteret for I ikke benytter i Jeres dagligdag? Hvorfor? 

 

Effekt af nye tiltag  

Hvordan har de nye tiltag virket på dig? 

Er der noget der har været svært at indføre? 

Er der noget der har været svært at lave om? 

Føler du dig mere eller mindre motiveret? 

Hvordan bliver du motiveret? 

Føler du det sker her? 

Føler du, at de ting du er bedst til bliver set og får du lov at bruge det? 

Og på dine kollegaer?  

kan du mærke en forskel? 

Hvordan kan du mærke dem på din butikschef/hvordan benytter hun dem? 

Hvordan er stemningen/sammenholdet i butikken efter de nye tiltag? 

Hvordan har det påvirket dine salgsteknikker og din motivation til at sælge og yde service? 

Synes du der har været nogle ting der har haft negativ indvirkning på dig?  

Og dine kollegaer? 

Jeres stemning med hinanden og butikschefen? 

Har du/alle ansvarsområder og føler et ansvar for at butikken går godt og at kunderne er glade? 
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VILA som arbejdsplads 

Kender du VILAs overordnede værdier, og brand? 

Kender du VILAs målgruppe? 

Er du/har du været glad for at være ansat i VILA? 

Hvad gør VILA for at I som medarbejdere skal kende deres brand og sælge det til kunderne? 

Hvad føler du er vigtigst for VILA at sælge deres produkter på? (billig pris, moderne tøj, kvalitet, 

god kundeservice, glade og tilfredse medarbejdere el. andet) 

Føler du, at du bidrager med noget specielt til din butik og at det bliver set og udnyttet, eller føler 

du at enhver kunne udfylde dit job? 

 

Kulturen i butikken 

Er der meget fokus på service, kundekontakt og at skabe loyale kunder i butikken? 

Lykkedes det? 

Er der mange ansatte der har været i butikken i lang tid, eller skiftes der meget ud? 

Har i et godt sammenhold i butikken og er i gode til at hjælpe hinanden? 

Føler du, at man skal have nogle specielle egenskaber eller være uddannet i Bestseller for at kunne 

leve op til VILAs krav? 

Føler du at I er et ’team VILA’ i butikken, eller har alle lidt deres egen dagsorden og er ligeglade 

med VILA? 

Er der en god kommunikation imellem dig og dine kollegaer, der giver en god stemning og gode 

arbejdsforhold? 

Føler du tit at der opstår problemer i butikken, såsom utilfredshed blandt de ansatte, manglende 

motivation, struktur, hjælpsomhed, interne stridigheder? 

 

Ledelse 

Er din butikschef god til at motivere dig og dine kollegaer? 

Er der en god kommunikation mellem dig og din butikschef? 

Føler du, at du ved hvad du skal og at du har et godt samarbejde med din butikschef? 

Føler du dig forstået og hjulpet og føler du, at du får lov at udnytte alt dit potentiale i form af 

ansvarsområder, ideer osv. af din butikschef? 

Hvad kunne din butikschef gøre for at motivere dig bedre? Hvad kunne VILA gøre? 

Hvad motiverer dig i butikken? Oplever du det tit? 
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Er din butikschef en god leder? 

Hvad synes du en god leder er? 

Hvordan håndterer din butikschef ledelsessituationer af personale, såsom utilfredshed, dårlig 

stemning, lav motivation og usikkerhed? 

Føler du, at du kan komme til din butikschef hvis der er noget du er utilfreds med/usikker på eller 

andet? 

Hvad mener du at din butikschef bruger mest tid på? 

Hvad er dit forhold til din distriktschef? Kan du komme til hende med problemer, hvad bruger i 

hende til? Er hun en god leder? 

 

Kunderne: 

Hvad oplever du at kunderne efterspørger i forhold til service? 

Føler du, at dig og dine kollegaer (stort set) altid giver kunderne den bedste service og lysten til at 

komme igen? Hvorfor? 

Hvordan tror du I ville få flere kunder til at komme igen?  

Hvordan kunne I øge omsætningen? 

 

Debriefing 

Her vil der være en kort gennemgang af de emner der er blevet berørt. Derudover er der mulighed 

for, at tilføje ting ’off the record’. Herefter siges tak for hjælpen, og der tilbydes mulighed for, at 

gennemlæse transskriptionen af eget interview og give kommentarer til dette.  
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Bilag 2                  Model af Self-Determination kontinuum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Gagné, M. & Deci, E. L. (2005). Self-determination theory and work motivation.  
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Bilag 3                             Kulturfortolkningsspiral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: Schultz, M. (1990). Kultur i organisationer: funktion eller symbol. 
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