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”En ganske almindelig tirsdag”
Om en fly-forsinkelse i luftfartsselskabet SAS

Et halvdags kursus om hvordan »Den skjulte Fabrik« producerer 
omkostninger og hvordan man gennem arbejde med holdninger, kan 
nedbringe disse omkostninger.

Instruktørvejledning til vedeofilmen
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Hvad fortæller instruktørvejledningen
Vejledningen giver opskriften på ét kursus-forløb med titlen »Den skjulte 
Fabrik«. 

Kursusforløbet kan gennemføres på cirka 4,5 timer. Ideelt deltagerantal: 12 
personer som undervejs deles i 3 grupper på hver 4 personer.

Vejledningen fortæller hvordan instruktøren kan forberede sig inden kurset, 
og hvilke ting instruktøren kan gøre under kurset. Der er også en beskrivelse 
af hvilke ting (rekvisitter) instruktør og deltagere får brug for under kurset.

Der er ikke frokost, men kaffe og blødt brød klokken 9.00 og kaffe/vand og 
sandwich klokken 11.00.

Hvilke begreber sætter videoprogrammet i fokus
Videoprogrammet fortæller hvordan virksomheden SAS gennem arbejdet i 
»Den skjulte Fabrik« påføres en omkostning på mere end 600.000 kroner 
- på en enkelt forsinkelse af et fly. En fejl begået ét sted, giver omkostninger 
en lang række andre steder.

Videoprogrammets overordnede nøglebegreb er »Den skjulte Fabrik«. 

Videoprogrammet skal give afsæt for diskussion af - gennem deltagernes 
egne eksempler - hvordan og hvorfor vi selv producerer omkostninger her i 
virksomheden? Hvordan kan vi undgå det? Handler det om holdninger? Hos 
den enkelte medarbejder? Hos ledelsen? Er det et kommunikationsproblem? 
En kombination af alle disse ting?

Men videoprogrammet giver også mulighed for at trække beslægtede 
nøglebegreber ind i kurset. 

Videoprogrammets andre begreber er kommunikation, service, kvalitet, 
sikkerhed og den enkelte medarbejders holdninger til sit arbejde.

Disse begreber optræder mere eller mindre skjult i videoprogrammet.

Det kan derudover i visse virksomheder være relevant at inddrage 
begreber som »Afvigelsesrapportering og -behandling«, »Korrigerende 
handlinger« og »Håndtering af afvigende produkter«. Begreber hentet fra 
ISO-standarderne.
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Det vil være muligt at bruge kortere eller længere tid på det enkelte 
nøglebegreb helt afhængig af hvilken gruppe der deltager i kurset, og hvilke 
indsatsområder virksomheden prioriterer. Det er op til instruktøren at 
afgøre.

Målgruppen for halvdags kurset
Video-programmet henvender sig til alle i virksomheden som har et 
ansvar! Erfaringerne viser, at væsentlige kvalitetsforbedringer kræver 
holdningsbearbejdelse hos dem der tilrettelægger arbejdet i virksomheden, 
og hos dem som udfører arbejdet. Og en større bevidsthed om omkostninger 
efterfølges af holdningsændringer.

Introduktion til videoprogrammet
Videoprogrammet viser - helt bogstaveligt - en ganske almindelig tirsdag i 
en tilfældig uge i SAS’ daglige virke. De medvirkende er alle ansatte i SAS 
og agerer derfor i deres normale arbejdsfunktioner. Videoprogrammet blev 
oprindelig produceret til intern brug i SAS Line Maintenance, København.

»En ganske almindelig tirsdag« varer cirka 23 minutter i alt. 

Videoprogrammet skal på kurset ses i 2 omgange. De to dele ligger lige 
efter hinanden på VHS-båndet. De to dele er adskilt af 45 sekunder med et 
skilt, hvorpå der står »STOP«.

Den første del af videoprogrammet handler om en flyforsinkelse i SAS. 
Handlingen er dramatiseret og varer 16 1/2 minut.
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Videoprogrammet viser hvordan en tilsyneladende banal fejl får konsekvenser 
en masse steder i SAS. Selv om SAS er gearet til at klare sådanne 
hændelser, koster det besvær, penge og image.

SK 992 skal fra Stockholm til New York med mellemlanding 
i København. Inden afgangen fra Stockholm begår en 
flymekaniker en fejl. Han taber et lille måleinstrument til 
en motor på gulvet: en vibrationspick-up.

Vibrationspick-up’en får en lille skade og sender derfor 
forkerte signaler til piloten. Piloten er nødt til at tro, at 
der er vibrationer i motoren og det store apparat sættes 
i gang:

Flyets ene motor skal gennemgå en ikke-planlagt inspektion 
i København for at fastslå om hele motoren skal skiftes - 
eller om det kun er pick-up’en som skal udskiftes. Denne 
inspektion forsinker flyet og dets mere end 200 passagerer 
i over 6 timer. Forsinkelsen koster over 600.000 kr.

Den anden del af videoprogrammet er en række korte interviews med de 
medvirkende fra SAS. Denne del varer cirka 7 minutter.

De medvirkende SAS-medarbejdere bliver konfronteret 
med en række nøgleord som alle lå lige under overfladen 
i videoprogrammets første del: kvalitet, kommunikation, 
passagerer (kunder), service, m.fl. 

Denne del er klippet sammen som en interviewmosaik 
med en overskrift for hvert enkelt emne.
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Forslag til 41⁄2 timers kursusplan
(lav selv tilpasninger)

09.00 Velkomst med kaffe og kage
Byd deltagerne velkommen og bed dem præsentere sig selv eller 
hinanden. 

Fortæl om kursets overskrifter. Kurset handler om den enkelte medarbejders 
viden om, og holdning til »Den skjulte Fabrik«. Under kurset vil beslægtede 
ord blive berørt: kvalitet, kommunikation og kunder. 

Fortæl, at kurset vil veksle mellem videofilm, diskussion og gruppearbejde.

Forsøg fra første minut at skabe en god og afslappet stemning. Det giver et 
bedre udbytte for deltagerne.

Sig til deltagerne at de ikke skal forsøge at huske navne på de forskellige 
afdelinger i SAS – men derimod forsøge at forstå helheden i det forløb 
videoen viser.

09.10 Video-programmets første del
Fortæl deltagerne, at videoprogrammet fra SAS handler om hvordan en 
stor kvalitetsstyret virksomhed også producerer omkostninger. 

Historien handler om en forsinkelse af et fly. Forsinkelsen skyldes, at en højt 
uddannet tekniker begår en tilsyneladende banal fejl.

Læg vægt på, at deltagerne skal holde øje med budskaber omkring 

 1) kvaliteten på det arbejde, der udføres

 2) medarbejdernes holdning til arbejdet

 3) kommunikationen

 4) og i hvor mange forskellige afdelinger, der løber omkostninger på.

Ordet forsinkelse skal opfattes bredt. En forsinkelse på et fly eller en 
forsinkelse i en produktion giver omkostninger, utilfredse kunder og nye 
problemer. Deltagerne skal derfor også tænke forsinkelse i forhold til deres 
egen virksomheds produkter og kunder.
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Vis første del af videoprogrammet. Varighed: 16 1/2 minut. Stop 
videomaskinen når der kommer 45 sekunders sort skærm hvorpå der står: 
STOP. 

09.30 Fællesdiskussion: »Fejlens konsekvenser for SAS«
Formål: Deltagerne skal spores ind på, at fejl i en hvilken 
som helst produktion meget ofte giver konsekvenser langt 
ud over hvad man forestiller sig. Det er sjældent, at den 
enkelte kan overskue alle konsekvenserne.

Start med at spørge deltagerne hvad der gjorde mest indtryk på dem i 
videofilmen? Hvorfor?

Få derefter deltagerne til at nævne alle de steder hvor forsinkelsen havde 
konsekvenser for SAS. Skriv det op i overskriftform på flip-over. (Støt dig evt. 
til side 15 og 16 hvor der er en uddybning af konsekvenserne for SAS).

Når deltagerne ikke har flere bud på konsekvenserne, så læg overhead nr. 1 
på. Her er en »facitliste« på SAS-konsekvenserne.

Overhead nr 1 lægges på (om SAS-konsekvenser)

Formål: den næste del af diskussionen skal give deltagerne 
en forståelse af, at der ligger holdninger bag enhver 
handling. Både i SAS og i egen virksomhed.

Stil spørgsmålet »Hvad synes I der er det helt afgørende problem i den 
historie vi netop har set?«.

Når det »rigtige« svar kommer, lægger du overhead nr. 2 på. 

Overhead nr 2 lægges på (om mekanikerens holdning)
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Diskutér nødvendigheden af at have de rigtige holdninger til arbejdet i vores 
virksomhed. Brug evt. flip-over.

Stil spørgsmålet: »Hvorfor tog mekanikeren ikke initiativ til at få udleveret en 
ny vibrationspick-up fra lageret?«

Afhængig af svarene supplerer du med nye spørgsmål:

 Hvilke holdninger kan der ligge bag, at mekanikeren ikke gjorde hvad han 
skulle? Er det manglende motivation? 

 Hvis er ansvaret? Er det ledelses ansvar? Den enkelte medarbejder? 
Er det et kommunikationsproblem? Er det en kombination af disse 
problemer?

 Kan den enkelte gøre noget selv? Hvordan bearbejder man disse - 
negative - holdninger til ansvaret/kvaliteten?

Til en afrunding bruges overhead nr. 3. Lægges ovenpå overhead nr 2.

Det er nogle bud fra SAS’ egne folk på hvad de troede begrundelsen for 
mekanikerens fejl var:

Overhead nr 3 lægges oven på overhead 2 (SAS-medarbejderne)

10.10 Video-programmets anden del
Fortæl deltagerne, at videoprogrammets sidste del viser en række 
interviews med de medvirkende SAS-folk. Det handler om nøgleord. Tænk 
på lignende ord i egen virksomhed.

Vis anden del af videoprogrammet. Varighed: 7 minutter.

10.20 Diskussion af nøglebegreber i egen virksomhed.
Formål: Deltagerne skal være med til at afgrænse 
stærke og svage områder i egen virksomhed for at 
få en fornemmelse af hvorfor der (også) produceres 
omkostninger.

SAS-medarbejderne fremhævede nogle positive ting, men de efterlyste 
også mere viden om hinanden.
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Få deltagerne til at karakterisere egen virksomheds positive nøglebegreber. 
Skriv ordene op på flip-over. 

Eksempel på spørgsmål: »Hvis vi skal fremhæve os selv i denne virksomhed 
ved hjælp af nogen nøglebegreber, hvad er vi så gode til?« 

Skriv de positive ord op i en kolonne.

Lad deltagerne begrunde hvorfor de foreslog netop disse ord.

Når du har skrevet en række positive ord op, så bed om deltagernes bud på 
hvad vi ikke er gode nok til endnu.

Skriv ordene op i en anden kolonne.

Lad deltagerne begrunde hvorfor de foreslog netop disse ord.

Vælg nogle af de positive og negative ord ud og diskutér hvordan de spiller 
ind på virksomhedens omkostninger, kvalitet, image mv. 

(Tænk evt. på ord fra SAS-videoen: kvalitet, kommunikation, andre afdelinger 
osv.).

11.00 Kaffe/vand & sandwich / rygepause på 15 min.

11.15 Gruppearbejde: Fejl hos os.
Formål: Deltagerne skal have en klar forståelse for, at det 
kræver en målrettet indsats fra den enkelte at begrænse 
antallet af omkostninger som følge af at Den skjulte Fabrik 
arbejder.

Grupperne skal derfor udvælge, beskrive og analysere et 
eksempel fra deres hverdag. De skal drøfte begrundelser 
for hvorfor fejl sker og de skal give bud på hvad fejl 
koster.

Varighed af gruppearbejde: 25 minutter

Læs nærmere på siden Gruppearbejde.
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12.00 Fællesdiskussion af gruppernes resultater
Hver gruppetalsmand præsenterer ganske gruppens eksempel og 
konklusioner for de andre deltagere. Der skal også præsenteres et bud på 
hvad gruppen tror at fejlen koster virksomheden.

Efter gruppernes præsentationer diskuteres et par af fejlene indgående. 

Kæd nøgleordene sammen med fejlene. Inddrag ordet ansvar og 
kompetence. 

Diskutér de omkostninger fejlene udløser.

Diskutér hvordan fejl undgås.

Eksempel på diskussion:

 Nu har vi snakket om hvilke fejl der kan opstå og vi har snakket om hvad 
de koster. Vi skal nu have en snak om hvordan vi undgår disse fejl. Prøv 
at tænk tilbage på den fejl som gruppe XX beskrev. Hvordan tror I at 
vi kunne stoppe den type fejl som jo forekommer gang på gang her i 
virksomheden?

Brug flip-over til at opstille en liste over handlinger og holdninger som kan 
være med til at begrænse omkostningerne.

12.30 Færre omkostninger, tak.
Start en diskussion, hvor hver enkelt deltager skal finde én ting, som han 
eller hun mener kan bruges til at gøre virksomheden - og os selv - bedre til 
det vi laver. 

Det handler om at nedbringe omkostningerne, men det handler også om at 
kvaliteten af det arbejde den enkelte medarbejder udfører, bliver bedre - til 
kundens - ekstern såvel som intern - tilfredshed. Og til egen tilfredshed.

Kvalitet er et spørgsmål om holdninger hos såvel medarbejdere som hos 
ledelse. Dem, der tilrettelægger arbejdet og dem, der udfører arbejdet er 
ansvarlige for en god kvalitet.

Uanset hvor stor eller lille ens rolle er i virksomheden, så har den enkelte 
indflydelse på det resultat som kunden ser. Det kan være den interne kunde, 
men det kan også være den eksterne.
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Kvalitet og kommunikation går hånd i hånd. Det er kvalitet at lade være med 
at montere en pick-up som man dybest set ikke ved om er beskadiget.

Hvad siger procedurerne hos os om afvigelser? Er det dækkende, forståeligt, 
operationelt? Hvorfor/hvorfor ikke?

13.00 Opsummering.
Hvor står vi i dag? Kan vi bevæge os? Hvordan? I hvilken retning? Hvorfor.

Brug flip-over til at samle op på.

13.30 Slut
Tak til deltagerne.
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Kursus-program i overskrifter
Kopiér evt. denne side til eget brug under kurset

09.00 Velkomst

09.10 Video-programmets første del

09.30 Fællesdiskussion: Fejlens konsekvenser for SAS

10.10 Video-programmets anden del

10.20  Diskussion af deltagernes holdninger til 
nøglebegreberne. Skriv nøglebegreber fra egen 
virksomhed på flip-over. Positive og negative

11.00 KAFFE OG SANDWICH / RYGEPAUSE PÅ 15 
MINUTTER

11.15 Gruppearbejde: Fejl hos os

12.00 Koret præsentation af de 3 gruppers konklusioner 
(max 10 min. pr. gruppe).

12.30 Færre omkostninger, tak. Diskussion.

13.00 Opsummering. Hvor står vi i dag? Kan vi bevæge os? 
I hvilken retning? Hvordan?

13.30 Slut
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Ting at huske før kurset
1) Se SAS-videoen igennem første gang

2) Læs derefter hele vejledningen igennem. Overvej hvad du vil lægge 
vægt på

3) Se SAS-videoen igennem anden gang. Læg mærke til hvor pausen 
ligger - lige efter kasseapparatet (18 1/2 minut inde i videoen) 

4) Vejledningen giver et bud på ca. 4,5 timers kursusforløb. Du har 
naturligvis mulighed for selv at vægte særlige emner/nøglebegreber 
afhængig af deltagernes forudsætninger eller afhængig af, om du 
arbejder med særlige indsatsområder

5) Notér på et stykke papir hvilke ting du vil arbejde med. Gå vejledningen 
igennem og fastlæg hvordan du vil håndtere de enkelte punkter

6) Bestil/skaf 

 • videomaskine og fjernsynsskærm – gerne projektor og ordentlig lyd

 • overheadprojektor 

 • flip-over med skriveredskaber 

 • papir og blyanter til deltagerne

7) Prøv evt. videomaskinen lige inden kurset, så du ikke står med et 
apparat der ikke virker

8) Hvor drikker I kaffe, får kage og sandwich fra? Skal være klar, så der 
ikke går tid med logistik undervejs.?

Hvilke rekvisitter skal være klar på kursusdagen?
Videoprogrammet »En ganske almindelig tirsdag«

Overheadplancher fra vejledningen

Kopi af plan for gruppearbejdet
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Konsekvenser

For passagererne
 • passagerernes skal beskæftige sig selv i  

 6 timer i transithallen

 • passagererne skal ringe/faxe til venner,  
 familie og forretningsforbindelser i USA  
 ang. forsinkelsen

 • ombookning af reservationer til    
 passagerernes fly ud af New York

For SAS
 • frisk besætning

 • teknisk eftersyn og ny pick-up

 • spisebilletter, drinks mv. til passagererne

 • ny mad (catering) til over 200    
 passagerer

 • flyet forsinkes også fra USA hvor det blot  
 skal »vende«

 • imagetabet for SAS. En del passagerer  
 skifter luftfartsselskab for ruten er   
 ikke en monopolrute. Dyrt at viden disse  
 passagerer tilbage til SAS
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Holdninger bag enhver handling.
En del af problemet er måske mekanikerens 
holdning til sit arbejde

 … men er han alene om ansvaret?

Overhead 2



©

“En ganske almindelig tirsdag”

SAS’ egne medarbejdere gav følgende 
begrundelser på mekanikerens -
uhensigtsmæssige?  -holdning til sit arbejde?

 • bange for chefen

 • manglende viden om konsekvenser fordi  
 der er for lidt tilbagemelding

 • manglende faglig viden/kunnen

 • dovenskab 

 • »influenza«

 • stress

Overhead 3
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»Den skjulte fabrik«
Formål: Deltagerne skal have en klar forståelse for, at det kræver en 
målrettet indsats hos den enkelte for at begrænse antallet af fejl. 

Gruppen skal udvælge, beskrive og analysere en fejl fra egen virksomhed. 
De skal give begrundelser for hvorfor fejl sker og de skal give bud på hvad 
fejl koster.

Varighed af gruppearbejde: 25 minutter

Start med at vælge en talsmand som ganske kort skal præsentere 
resultatet af gruppearbejdet.

1) I skal i fællesskab finde og beskrive en fejl eller et fejlforløb, som I har 
oplevet inden for det sidste år.

2) Fejlen skal give problemer eller udløse omkostninger i egen afdeling 
eller i andre afdelinger i virksomheden. Eller i forhold til eksterne 
kunder.

3) Det kan være én fejl som udløser flere fejl, eller det kan blot være en 
enkelt fejl, som giver en række omkostninger senere i forløbet som i 
SAS-videoen.

Til slut skal talsmanden kort præsentere fejlen og Jeres konklusioner for 
deltagerne.
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Supplerende information om SAS-konsekvenser
Passagererne skal ringe/faxe til venner, familie og forretningsforbindelser 
i USA ang. forsinkelsen. De når jo senere frem til lufthavnen end planlagt. 
Det giver en voldsom irritation for passagererne.

Alle pladsbestillinger til transport ud af New York skal ændres. Mange 
foretrækker at gøre det inden de forlader København. Det tager tid og 
belaster systemet teknisk og personalemæssigt.

Besætningen har ikke arbejdstid nok til at flyve maskinen helt over 
Atlanten. I ”Movement Control Center” (MCC) gøres der klar til at 
indkalde reservebesætning. Den ny skal ofte sættes sammen af piloter 
og kabinepersonale fra Oslo og Stockholm - og København.

Mens passagererne venter i transithallen skal SAS betale deres 
forplejning. Mere end 200 passagerer skal have mad og drikke.

I SAS Service Partner bestiller SAS mad til turen fra København til 
New York. Grundet de meget stramme regler bliver den mad som om 
morgenen blev lastet i Stockholm kasseret. Det er ud fra et hygiejnisk/
sikkerhedsmæssig betragtning.

Jo senere flyet ankommer til New York, jo senere kommer det fra New 
York igen. Det vil sige, at de passagerer i USA som endnu ikke er mødt 
op i lufthavnen, kan påregne en forsinkelse.

Beløbet på 600.000,- kroner indeholder kun de faktiske udgifter ved 
forsinkelsen. Det er de konsekvenser som er gjort op herover.

SAS taber dog endnu flere penge på forsinkelsen. SAS vil meget nødig 
sætte beløb på imagetabet, men det er dyrt. På grund af konkurrencen 
på ruten til København, vil en række passagerer næste gang vælge et 
andet luftfartsselskab. Erfaringsmæssigt ved SAS, at en tabt passager 
er meget svær - og meget dyr - at få tilbage i flyet.
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MO-Z
Afdeling i København, hvor der på døgnet rundt sidder rutinerede teknikere (trouble-
shootere), som kan kontaktes om tekniske spørgsmål af fly i trafik, og af mekanikere på 
»udestationer« (Line Maintenance).

Vibrations-Pickup
Måler vibrationer to steder i motoren. Der sidder i hver ende af den aksel, som udgør 
hovedbestanddelen af en jetmotor.

Boroskop-Inspektion
Apparatur, som bruges til at kontrollere motoren indvendigt for eventuelle skader 
forårsaget af sten fra banen, knækkede turbineblade, en fugl mv.

Base-Maintenance
Afdelinger i København, Oslo og Stockholm som varetager al planlagt vedligeholdelse af 
fly. Holder til i hangarerne.

TS-W
Widebodyfly (hører under Line Maintenance). Holder til i en af fingrene i Københavns 
Lufthavn. Varetager al teknisk behandling af “aktive fly” når de kommer fra enten hangar 
eller fra luften.

Line-Maintenance
Line Maintenance har med fly i trafik at gøre (aktive fly). Under Line Maintenance hører 
også mekanikere på udestationer.

MAINTAVI
Maintenance Advis. Teknisk information om et flys »stand« og tidspunkt for forventede 
tekniske færdiggørelse.

MCC
Movement Control Center. SAS’ centrale, overordnede afdeling i København, som 
disponerer de enkelte ruter, fly, besætninger, operationsplaner og passagerservice.

TS-R
Herfra styres al bugsering af fly, samt en del af kommunikationen med cateringen.

KO
Varetager trafikafviklingen i København: Passagerservice, speakerfunktion, 
»punktlighed«,

Ramptower
Parkeringstårnet. Herfra styres al trafik af fly på rullebaner, samt tildeling af 
standpladser ved fingrene. Denne funktion styres af Københavns Lufthavnsvæsen (KLV) 
i tæt samarbejde med SAS.

Ordforklaring på video




