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Executive summary 

This thesis seeks to find out how to create a winning culture within Idébanken. 

Since the term ‘winning culture’ is surrounded by ambiguity, it is concluded that 

leadership is the right solution to solving this problem. This thesis uses the social 

constructivist perspective on leadership and communication which means that 

one cannot objectively propose a solution to a leadership problem. Hence, 

leadership is viewed as a trinity, consisting of the following elements: Leader, 

follower and context. In this context, it is argued that Thomas Heilskov should 

take the leadership role. The first part of the analysis is a situation analysis in 

which relevant elements of Idébanken are examined. After that, the findings from 

the situation analysis are distilled and split up into different sections, as this 

categorisation enables better coupling to the selected leadership theories. In the 

following section, the actual coupling is made. In the thesis, a wide range of 

leadership theories comes into play. As a result, there is an intermediate 

discussion. This discussion examines the range of leadership styles which are 

used later in the process. In this discussion, it is found that it is beneficial to 

provide a hybrid model. As argued, leadership communication is an abstract 

field, and is therefore not easily accessible to followers. Therefore, it is chosen to 

create a new metaphor – The Everyday Visionary. The creation of a leadership 

metaphor enables an easier sensemaking process for Thomas Heilskov and also 

simplifies the task of implementing this new style of leadership. This leadership 

strategy enables the co-creation of a common vision and values and the 

empowerment of followers. This leads to the establishment of an empowered 

dynamic culture – a culture which is efficient when it comes to creating a winning 

culture. In the discussion of this thesis, the pitfalls and blind spots of social 

constructivism, leaderism and essentialization are discussed. The discussion 

concludes that the findings of the thesis confidently points to the fact that a 

winning culture can be created using leadership. Thereby, it is evident that The 

Everyday Visionary, and thus leadership, can create a winning culture in 

Idébanken.  
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1. Introduktion 

Før den finansielle krise i 2008 var banksektoren i Danmark velrenommeret og lå 

exceptionelt højt på diverse image- og omdømmelister. Men i takt med, at krisen 

blussede op på markedet i Danmark, ændrede forholdene sig, og pludselig blev 

den finansielle sektor ikke længere set som værende stabil, pålidelig og sikker. 

Offentligheden mistede simpelthen den tiltro, der ellers havde været til bankerne. 

Ifølge en imageundersøgelse udført af analysefirmaet YouGov Zapera (i dag 

bare YouGov), var den finansielle sektor den mest upopulære sektor i 

Skandinavien i 2010 (Yougov.dk, 2012). 

  

Ligesom alle andre banker, var Danske Bank derfor hårdt ramt. På en skala fra 0 

til 100 faldt kundetilfredsheden fra 73 i 2008 (før krisens udbrud) til 67 i 2009 

(Danske Banks, 2009, s. 12), og en undersøgelse udført af Berlingske 

Nyhedsmagasin kunne desuden afsløre, at Danske Banks image fik tildelt plads 

nummer 139 i 2009, sammenlignet med en 6. plads i 2008 (Gardel, 2009). 

Endvidere spillede Danske Bank, i løbet af krisens to første år, hovedrollen i en 

række krisehistorier, der forværrede bankens omdømme og image yderligere. 

Her kan nævnes de højst kontroversielle bonusordninger til direktører, 

politirapportering, og senere den ombruste IT Factory-skandale, hvor Danske 

Bank indrømmede at være medvirkende til at støtte virksomheden finansielt, til 

trods for viden om sagens omfang og alvor (Benson, 2009). 

  

I dag taler Danske Bank dog åbent om finanskrisen og den indflydelse, den har 

haft på bankens brand, image og omdømme. Joachim Fasting Rubow, Senior 

Vice President i Group Marketing i Danske Bank udtaler: 

  

“Krisen svækkede vores brand og omdømme drastisk, men den gav os samtidig 

muligheden for at finde ud af hvilket brand, vi havde lyst til at være for vores 

kunder efter krisen. I en situation som denne kan man enten vælge at gemme 

sig, indtil krisen er forbi, eller man kan vælge at omfavne det paradigmeskift, en 

sådan krise medfører, og skabe en ny dialog med sin omverden” (Aalbæk, 2010). 
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I stedet for at ignorere de dårlige imagemålinger og offentlighedens mistillid, 

valgte Danske Bank derfor at gå i dialog med sine interessenter, for derved at 

rette op på det beskadigede image. Bankens slogan, før krisen - Gør det du er 

bedst til - blev derfor erstattet med sloganet Stå stærkere. Kampagneaktiviteter 

såsom Din Mening og Bedre Bank blev ligeledes igangsat som led i bankens 

strategi om at lytte til kundernes behov og holdninger (Aalbæk, 2010). 

  

Det er derfor åbenlyst, at krisen har haft en enorm ekstern påvirkning på Danske 

Bank. Men ligeledes viser det sig at have haft alvorlige interne konsekvenser. 

Henning Jørgensen, professor fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på 

Aalborg Universitet, udtaler i forbindelse med topchefernes høje lønninger, at 

sådanne situationer altid vil bevirke, at den øvrige organisation bliver 

demotiveret. Som han nævner er opfattelsen nemlig stadigvæk, at værdierne i 

Danske Bank ikke skabes på direktionsgangen, og derfor går det ud over 

motivationen og i sidste ende produktiviteten. Derfor er det en meget alvorlig 

moralsk situation, som banken er placeret i (Information, 2012).  

 

Nyhedsbrevet Finans beretter desuden, at finanskrisen har resulteret i langt flere 

anmeldelser af voldstrusler mod bankens ansatte. Kaj Larsen, arbejdsmiljøchef i 

Danske Bank, fortæller, at det var meget tydeligt, at kunderne havde en kortere 

lunte end tidligere. Udviklingen har resulteret i, at udsatte ansatte får tilbudt 

krisehjælp (Politiken, 2009). 

  

En anden og højaktuel faktor, som ligeledes har en negativ indflydelse på det 

interne klima i Danske Bank, er de planlagte fyringsrunder. Danske Bank står 

nemlig overfor en radikal forandringsproces som, i de kommende år, vil koste 

mange jobs. Daværende ordførende direktør Peter Straarup udtalte til DR, 

tilbage i november 2011, at Danske Bank vil nedlægge 2.000 stillinger, ud af 

bankens i alt 21.000, i løbet af de næste tre år (Sørensen, L. M., 2012). Konkret 

sker det ved, at man blandt andet lukker 131 filialer, og dermed vil der kun være 
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55 traditionelle bankfilialer tilbage i Danmark (Børsen Finans, 2012). 

 

Af den grund fortæller formanden for Danske Kreds, Steen Lund Olsen, at der 

hænger en tung sky over banken. Det præger nemlig stemningen både i filialerne 

og i det øvrige Danske Bank, og derfor understreger han, at det i denne tid er 

svært at være ansat i Danske Bank (Venderby, C., 2012). Flere ansatte udtaler 

desuden hertil, at situation afføder et frygteligt internt miljø (Berlingske, 2012). 

  

Samme adfærdsmønster kunne spores, da Danske Bank flyttede 50 jobs til 

Litauen. Selvom det måske kan ses som en mindre detalje, at 50 ud af 21.000 

jobs rykker over landets grænser, gav det alligevel en utryghed og bekymring 

hos bankens ansatte. Danske Banks medarbejdere frygter nemlig, at dette blot er 

første skridt i en større udflytning af funktioner, og at der derfor vil foretages flere 

fyringsrunder (Roussau, K., 2012). 

  

Selvom fyringerne i første omgang primært er centreret omkring filialerne, og 

selvom det er nogle år siden, at finanskrisen var på sit højeste, er det dog stadig 

det umiddelbare indtryk, at de beskrevne forhold har forplantet sig i alle bankens 

afkroge. 

 

Afhandlingens case befinder sig netop i en af Danske Banks afkroge. For casen 

er centreret omkring den interne del af det projekt, som banken kalder 

Idébanken. Det er et projekt, som internt, i perioder, optager ti personer. Selvom 

det er en forsvindende lille del af bankens i alt 21.000 ansatte, er det stadig 

afhandlingens hypotese, at de beskrevne eksterne forhold har haft en negativ 

effekt på Idébanken. Selvom man selvfølgelig ikke med sikkerhed ved, om 

fyringer eller finanskrisens efterskælv kan ramme personerne, som beskæftiger 

sig med Idébanken, er det dog stadig udgangspunktet, at de eksterne forhold, til 

en vis grad, påvirker alle i organisationen. Rent performancemæssigt er det 

derfor ikke en ønskeposition at stå i for Idébanken, for som professor Henning 

Jørgensen udtalte ovenfor, har de eksterne påvirkninger affødt en dalende 
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motivation og produktivitet. 

 

Netop derfor vil det være spændende at finde frem til en løsningsmodel, som kan 

være medvirkende til at skabe en vinderkultur internt i Idébanken. Men hvordan 

man skaber sådan en kultur, er meget komplekst, og afføder hvad 

ledelsesteoretiker Grint kategoriserer som et wicked problem. Et problem, som 

ikke har nogen umiddelbar løsning, idet man ikke kan definere ”vinderkultur” helt 

præcist. Problemet genererer derimod ofte andre problemer, hvor der ikke er 

rigtige eller forkerte svar, selv om der selvfølgelig findes både gode og dårlige 

alternativer. Løsningen fås derimod ved at stille de rigtige spørgsmål, snarere 

end at give de rigtige svar, da den korrekte løsning ikke er umiddelbar (Grint, 

2005, s. 1473 & 1475). Det er derfor tydeligt, at skabelsen af en vinderkultur i 

Idébanken er et wicked problem. 

  

I relation til denne problemtype er det, ifølge Grint, en nødvendighed at anvende 

ledelse. Derfor er dette netop et nødvendigt redskab, når der skal forsøges at 

skabe en vinderkultur i Idébanken (Grint, 2005, s. 1473 & 1475). Grint betragter 

desuden ledelse som et socialt konstrueret fænomen (Grint, 2005, s. 1470), 

hvilket bevirker, at ledelse bliver en kompleks størrelse, idet kommunikation ikke 

uden videre kan videregives fra lederen til følgerne. Den afsendte 

ledelseskommunikation fra lederen skal nemlig “pakkes ud” af følgerne ved 

brugen af sensemaking og fortolkning.  

  

Teoretikerne Alvesson & Spicer betragter ledelse fra samme perspektiv, men 

nævner samtidig, at kontekst, i denne sammenhæng, er af vigtig betydning. De 

anser altså ledelse som en kombination af elementerne lederen, følgerne og 

konteksten (Alvesson & Spicer, 2011, s. 11-12), og betragter derfor ledelse som 

et mere holistisk begreb.  

 

Netop kontekst er, i relation til afhandlingens case, yderst interessant, eftersom 

Idébanken, som eneste projekt i Danske Bank, involverer crowdsourcing. 
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Udgangspunktet er derfor, at Idébanken internt har en anderledes DNA eller 

kontekst end bankens øvrige afdelinger. Det giver derfor endnu et incitament til 

at tage en ledelsesmæssig vinkling på Idébanken.  

 

Som nævnt ovenfor, er afhandlingens hypotese, at der - grundet de trykkende 

eksterne forhold - ikke på nuværende tidspunkt eksisterer en vinderkultur internt i 

Idébanken. Målet med denne afhandling er derfor at undersøge, om man ved 

brug af ledelse kan skabe en vinderkultur. 

  

1.1 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående har afhandlingen fået følgende problemformulering: 

  

Hvordan kan man ved brug af ledelse skabe en vinderkultur i Idébanken? 

  

1.2. Arbejdsspørgsmål 

For bedst muligt at kunne svare på afhandlingens problemformulering, vil det 

være behjælpeligt med nogle underspørgsmål. Nedenfor er der derfor anført fem 

arbejdsspørgsmål. 

  

- Hvad er rationalet bag Idébanken? 

  

- Hvor mange er tilknyttet Idébanken internt, og hvordan er deres 

arbejdsmæssige relationer? 

  

- Hvilken kontekst udspringer Idébanken fra? 

  

- Bruges der på nuværende tidspunkt ledelse? Og er der nedsat en decideret 

ledelsesstrategi? 

  



 

6 
 

- Hvordan definerer man mere præcist en vinderkultur? 

   

1.3 Struktur 

Indledningsvis kommenteres der på de teoretiske og empiriske overvejelser og 

valg, der ligger til grund for denne afhandling. Hernæst følger afhandlingens 

analyse. Første del består af en situationsanalyse, der beskriver strategien for og 

formålet med Idébanken. Desuden vil arbejdsopdelingen og Idébakens fremtid 

blive behandlet i dette afsnit. Analysens anden del har derimod til formål at 

argumentere for, i mere detaljeret grad end indledningsvist, at man internt i 

Idébanken kan anvende ledelse som et strategisk værktøj i forsøget på at skabe 

en vinderkultur. Tredje del vil derimod være centreret omkring selve Idébankens 

kontekst. Her vil der præcist blive forsøgt at udpege karakteristika ved 

konteksten, som kan være relevant i en ledelsesmæssig sammenhæng. Hernæst 

følger fjerde og sidste analytiske del, hvor der omvendt vil blive forsøgt at koble 

ledelsesteori til analysens relevante beskrivelser af Idébanken. I afhandlings 

deldiskussion vil analysens mest centrale emner blive diskuteret for at nå frem til 

hvilken ledelsestil, som i særlig grad vil være relevant at anvende i Idébanken. 

Herpå følger implementeringsafsnittet, hvor den ledelsesmæssige 

implementering af de udvalgte ledelsesstilarter, ud fra den anvendte 

videnskabsteoretiske metode samt den anvendte teori, vil blive diskuteret. I 

afhandlingens diskussion rettes der et kritisk blik på analysens konklusioner, 

hvilket nuancerer den endelige konklusion. Afhandlingen afsluttes med en 

perspektivering, hvor der forsøges at perspektivere en generel observation, som 

er blevet belyst i udarbejdelsen af denne afhandling.   

 

1.4 Begrænsninger og anvendte koncepter 

Afhandlingen beskæftiger sig udelukkende med intern ledelseskommunikation. 

Derfor er den eksterne kommunikationsledelse, som afdelingen eksempelvis 

bruger i forhold til Idébankens brugere, ikke inddraget i analysen. Den eksterne 
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del vil i denne sammenhæng nemlig ikke være relevant, eftersom der 

udelukkende fokuseres på at skabe et bedre internt klima. Men det erkendes 

samtidig, at det interne og eksterne perspektiv har en indflydelse på hinanden, 

og derfor vil dette element dog blive behandlet. Af samme grund som ovenfor vil 

diverse stakeholders, medier eller andre interessenter heller ikke blive inddraget i 

analysen, eftersom områderne, isoleret set, ikke umiddelbart påvirker det interne 

klima. Selvom det ovenfor er udtrykt, at følgerne vil spille en rolle i afhandlingen, 

vil det dog ikke blive undersøgt, hvordan følgerne modtager og fortolker 

ledelseskommunikation.  

 

1.5 Ledelse og management 

Begreberne ledelse og management behandles separat, og for at undgå 

forvirring vil begreberne blive forklaret. Groft sagt består management af en 

række bureaukratiske processer såsom logistik, planlægning og kontrol. Ledelse, 

på den anden side, er håndteringen af visioner, og ledelse dækker derfor over en 

strategisk dagsorden, der søger en indflydelse på folks følelser, tænkning og 

sensemaking. I det virkelige liv bliver disse to koncepter dog ofte flettet sammen, 

og det kan derfor ofte være umuligt at holde dem adskilt. Derfor får dette aspekt 

også en plads i diskussionen. Men for overskuelighedens skyld er der dog 

alligevel forsøgt at skelne klart mellem begreberne (Alvesson & Spicer, 2011, s. 

11-12).  

  

 

2. Teoretiske og empiriske overvejelser 

Formålet med dette afsnit er at argumentere for de teoretiske og empiriske valg 

og overvejelser, der former fundamentet for afhandlingens analyse. 

Indledningsvist redegøres der for det teoretiske framework og de 

fortolkningsmæssige kriterier, som afhandlingen er baseret på. Efterfølgende vil 

der redegøres for produktionen og frembringelsen af det empiriske data. Endelig 
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vil afhandlingens kritiske overvejelser og begrænsninger, relateret til de 

teoretiske og empiriske valg, blive diskuteret. 

  

2.1 Teoretisk framework 

Redegørelsen for det valgte framework er relevant, eftersom valget vil have en 

afgørende betydning for det analytiske design, og derfor ligeledes på de deraf 

dragne konklusioner. Som overfladisk behandlet i introduktionsafsnittet er 

afhandlingen baseret på det socialkonstruktivistiske perspektiv, hvilket, som 

nævnt, har den grundlæggende antagelse, at virkeligheder er socialt 

konstruerede fænomener, og at meninger derfor konstant forhandles (Ashcraft et 

al., 2009, s. 6). 

  

2.1.1 Ledelse i et socialkonstruktivistisk perspektiv 

Contingency-teoretikere argumenterer for, at en korrekt gengivelse af konteksten 

er altafgørende i forsøget på at træffe de korrekte beslutninger. En korrekt 

analyse af konteksten i en given situation vil derfor afføde en præcis besvarelse 

på det forestående problem. Fra et socialkonstruktivistisk perspektiv 

argumenteres der derimod for, at beslutningstagerne i langt højere grad er 

afgørende for konteksten. Det betyder derfor, at kontekst ikke kan adresseres 

objektivt. Kontekst, og derfor mening, er nemlig socialt konstrueret gennem 

beslutningstagen og ledelse (Grint, 2005, s. 1470). 

 

Som nævnt i introduktionen betragter ledelsesteoretikerne Alvesson & Spicer 

ledelse ud fra samme perspektiv. De anskuer derfor heller ikke ledelse objektivt, 

men derimod som noget, der kræver menneskelig fortolkning. Derfor er det, som 

nævnt ovenstående, centrale element i ledelse måden, hvorpå mennesker 

responderer på meninger, forståelser og kommunikation. Komplekse 

organisatoriske eller kulturelle fænomener kan derfor ikke ledes med 

standardiserede mindsets, men skal derimod fortolkes. Denne tilgang til ledelse 
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kræver derfor, at man højner ambitionsniveauet væsentligt, eftersom der skal 

graves dybere, og samtidig erkendes den usikkerhed, der altid er iboende 

ledelsesbegrebet. Desuden kræver det, at man erkender, at alle indsigter, som 

organisatorisk bliver fremavlet, altid er usikre og foreløbige, og af den grund er 

store objektive sandheder i langt de fleste tilfælde, umulige at opdrive (Alvesson 

& Spicer, 2011, s. 4). 

  

Ulempen ved det socialkonstruktivistiske perspektiv er dog, at konceptet og 

teorierne ofte er ukendte, og derfor ikke tilgængelige for mange ledere, og af 

samme grund derfor ikke er særligt praktisk anvendelige (Grint & Jackson, 2010; 

s. 349). Man kan derfor forestille sig, at en socialkonstruktivistisk ledelsestilgang 

vil støde på en række problemer. Et sandsynligt problem kan være, at følgerne 

bliver usikre og ambivalente omkring ledelseskommunikationen. Et andet 

problem lægger sig i forlængelse af selve ledelsens natur. Ledelse er nemlig 

tvetydig, og derfor kan der opstå problemer eller usikkerheder i relation til ideen 

omkring ledelse, og de værdier, som man tillægger ledelsen. Ledelse vil derfor 

altid være åben for fortolkning, og af den grund enormt svær - nærmest umulig - 

at definere. Det kan derfor understreges, at ledelse ikke har en egentlig mening, 

og i stedet bør betragtes som et sløret koncept, der i teorien kan betyde alt og 

alting (Alvesson & Spicer, 2011, s. 22). Dette aspekt vil desuden blive behandlet 

yderligere i diskussionen. 

  

2.1.2 Kommunikative betragtninger 

Som det implicit er anført ovenfor, betragtes kommunikationen ud fra et CCO-

perspektiv (communication constitutes organizations). Dennis Mumby nævner, at 

kommunikation er fundamental for organisationer og samtidig, at organisationer 

både er medium og resultatet af kommunikationsprocesser (Mumby, D. K., 2006, 

s. 5). Endvidere definerer Ashcraft et al. kommunikation som den dynamiske og 

interaktive forhandling af mening gennem brug af symboler (Ashcraft et al, 2009, 

s. 6). 
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Derfor er meninger ikke bestemt forud for kommunikationen, og kan af den grund 

ikke uden videre transmitteres fra person til person. Meninger er derimod altid 

skabt i samspil, og organisationer kan derfor kun eksistere i kraft af personers 

interaktioner og kommunikationsprocesser (Ashcraft et al., 2009, s. 19-21). 

Organisatoriske strukturer bliver derfor skabt, når vi taler og interagerer, hvilket 

bevirker, at organisationer altid ændres, eftersom de formes af 

kommunikationsprocesserne. 

  

2.1.3 Sensemaking 

Generelt betragtes sensemaking som en igangværende kommunikationsproces 

centreret omkring skabelse af mening.  Ud fra et CCO-perspektiv kan der derfor 

argumenteres for, at sensemaking udspringer gennem kommunikation, eftersom 

sensemaking naturligt opstår i organisationer. I sensemaking-processer søger 

organisationer at give mening til og organisere forvirrende kompleksiteter. 

Overordnet set handler sensemaking sig om, at organisationer og individer i 

fællesskab forhandler sig frem til meninger. Sensemaking kan ligeledes 

anvendes som et strategisk ledelsesværktøj til at guide kommunikation i en 

ønsket retning (Weick et al., 2005, s. 411).  

 

2.2 Valg af litteratur 

Der er anvendt en del forskellig litteratur i denne afhandling. Som det fremgår af 

introduktionsafsnittet er der allerede blevet præsenteret enkelte teorier. Eftersom 

disse teorier udgør den bærende primærlitteratur er det  valgt at nuancere dem 

yderligere i det nedenstående afsnit. 

  

2.2.1 Primærlitteratur 

Afhandlingens primærlitteratur udgøres af teoretikerne Mats Alvesson & André 

Spicer og Keith Grint. Selvom begge teorier allerede er nævnt i 

introduktionsafsnittet, vil det dog, som nævnt ovenfor, være nødvendigt med 
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uddybende beskrivelser.  

 

2.2.1.1 Metaphors we lead by 

Mats Alvesson & André Spicers ”Metaphors we lead by – Understanding 

leadership in the real world” forholder sig til ledelse ud fra fire centrale 

knudepunkter: Forståelse, ledelse, den virkelige verden og metaforer. For at 

forstå og anvende Alvesson og Spicers kommunikationsledelsesteori er det 

nødvendigt med en gennemgang af disse fire fokuspunkter. Begrebet ”forståelse” 

relaterer sig til, at ledelse ikke kan måles og vejes som et andet fysisk objekt, 

men at ledelse er en størrelse, der kræver menneskelig forståelse og fortolkning. 

For Alvesson og Spicer handler ledelse om betydning, forståelse, resultater og 

kommunikation. De anerkender derfor, at forståelse af, hvad ledelse rent faktisk 

er, handler om at indse, at enhver form for ny viden, man kommer i besiddelse 

af, altid vil være omgærdet af usikkerhed og tvetydighed. De eviggyldige 

sandheder er en sjældenhed i et felt som ledelse, som er komplekst, kontekst- og 

situationsbaseret og dynamisk (Alvesson & Spicer, 2011, s. 3-5). 

  

Andet knudepunkt i dette perspektiv er ledelse. Her ses ledelse som en 

påvirkningsproces, som i en vis grad forudsætter frivillig efterlevelse fra følgernes 

side. Ledelse involverer samtidig et arbejds- eller opgaverelateret formål, der 

skal være til gavn for gruppen, individet eller organisationen. Alvesson & Spicer 

understreger vigtigheden af, at ledelse ikke kan ses udelukkende som et 

spørgsmål om opførsel og resultater, men ligeledes som et spørgsmål om 

betydning, overbevisning, identiteter og sprogbrug. Herunder er det relevant at 

se på, hvordan individer får situationer til at give mening i verden, og sætter 

mærkater på forskellige typer opførsel (Alvesson & Spicer, 2011, s. 5-6). 

  

Det tredje punkt vedrører, hvordan ledelse udføres i hvad Alvesson & Spicer 

henviser til som ”den virkelige verden”. Hermed menes, at ledelse ikke er 

ensbetydende med folkesagnet om den store, alfaderlige lederskikkelse. Dette er 

ikke længere en realitet, og er derfor et renskuret og irrelevant billede af en 
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virkelighed, der ikke eksisterer. ”Metaphors we lead by”-teorien beskriver 

derimod den virkelige verden som et sted fyldt med tvetydigheder, og hvor 

glansbilledet af den perfekte leder, som ofte beskrives i litteraturen, ikke er en 

realitet. Alvesson & Spicer ser det som helt centralt, at ledelseslitteraturen 

begynder at prikke hul i de gamle myter om den klassiske heroiske leder og tager 

begrebet ledelse op til revision. Målet ved dette er, at ledere begynder at se 

virkeligheden i øjnene, og ikke ser ledelse som en situationsbaseret størrelse 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 6). 

  

Det fjerde hovedfokus er metaforer. Alvesson & Spicer er interesserede i, 

hvordan forskellige metaforer kan bruges til at forstå ledelse. Dette involverer, at 

både ledere og følgere ser ledelse gennem en prisme. Eksempelvis kan man se 

en leder som en, der skaber vækst, som moralens forkæmper eller som 

undertrykkeren. Fordi ledelse, som en hverdagsaktivitet, er så svær at måle og 

analysere, giver det mening for Alvesson & Spicer at dechifrere lederes 

karakteristika ved hjælp af metaforer i form af velkendte figurer som eksempelvis 

fædre eller helgener. Ved at bruge en række metaforer tilfører man nye 

fortolkningsmuligheder, og nuancerer det vokabularium, der omgiver 

ledelsesteorien, og derigennem banes der vej for at gøre komplekse situationer 

mere forståelige og tydelige. Endvidere argumenterer Alvesson & Spicer for, at 

brugen af ledelsesmetaforer løfter sløret for nogle interessante og brugbare 

perspektiver, som ofte bliver overset. Derfor ses brugen af metaforer som en 

katalysator for at synliggøre og nuancere en række synsvinkler på ledelse, som 

både afspejler de positive og negative aspekter af ledelse (Alvesson & Spicer, 

2011, s. 6-7). 

  

Alvesson og Spicers bevæger sig derfor væk fra den forståelse, som anvendes i 

den gængse ledelseslitteratur, at det er muligt at udvikle en universel 

ledelsesteori, eftersom de betragter ledelse som et tvetydig størrelse. Der 

argumenteres desuden for, at ledelse kan foregå overalt, og derfor, i nogle 

tilfælde, kan betyde alting og ingenting (Alvesson & Spicer, 2011, s. 9-10). For at 
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skabe nogle rammer i det omtågede ledelsesbegreb, anvender de to forfattere 

derfor et ambiguity-centred approach – et perspektiv, hvor tvetydigheden i 

ledelse tages op, og hvor man generelt ser mere skeptisk på ledelse. Denne 

tilgang medfører imidlertid et syn på ledelse, der sætter spørgsmålstegn ved den 

typiske ideologi, der findes omkring ledere. Tvetydigheds-princippet sætter 

nemlig fokus på, hvordan ledelse rent faktisk finder sted og fortolkes i den 

virkelige, kaotiske verden. Helt konkret involverer denne tilgang en større 

lydhørhed overfor kulturelle kontekster, og anerkender de mange forskellige 

betydninger, der tillægges ledelse. Princippet, som beskrevet af Alvesson og 

Spicer, involverer derfor, at man lytter til mennesker i organisationer og finder ud 

af, hvornår og hvorfor de taler om ledelse, hvad de mener med det (Alvesson & 

Spicer, 2011, s. 10). 

  

Som anført ovenfor, ville forskellene mellem ledelse og management blive 

behandlet yderligere, og hertil kan netop Alvesson & Spicers ”Metaphors we lead 

by” være behjælpelig. Det er nemlig en af deres kongstanker, at det er relevant 

at skelne mellem leder og manager. Alvesson & Spicer peger på, at managerens 

rolle beror på strukturelle forhold. Det være sig en stilling, der giver anledning til 

bureaukratiske arbejdsprocesser såsom planlægning, budgettering, 

organisationsarbejde og kontrol. Som kontrast står ledelse, der henholder sig til 

arbejde med mission, vision, kerneværdier og andre områder, hvor personlige 

karakteristika, karisma og evnen til at bygge koalitioner og fostre samarbejde er i 

højsædet. Magtanvendelsen inden for lederskab er kendetegnet ved ikke at være 

præget af tvang, som påvirker menneskers følelser og tankegang. I stedet for 

rigide kontrolmekanismer og tvangsindgreb anvender ledere metoder, som kan 

ændre følgeres sindstilstand, fremmane billeder og forventninger, og etablere 

helt specifikke ønsker og mål i følgerens tankegang. Resultatet af denne metode 

er at ændre, eller i hvert fald præge, følgernes sensemaking-proces. På den 

måde er ledere involverede i symbolske processer, mens managers i højere grad 

er beskæftiget med administrative processer. Alvesson & Spicer anser skellet 

mellem ledere og managers som interessant, eftersom disse karikaturer af de 
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klassiske lederfigurer synliggør ideologien bag, hvad forfatterne kalder leaderism 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 11). 

 

Leaderism er endnu et vigtigt begreb i denne afhandling. Som beskrevet i 

afsnittet “Ledelse og management” bliver skellet mellem disse discipliner anset af 

Alvesson & Spicer som en måde at dechifrere og afkode noget af den 

kompleksitet, der omgiver ledelsesbegrebet. De to forfattere ser opdelingen 

mellem de symbolmanipulerende ledere og de administrativt beskæftigede 

managers som appellerende. Blandet andet fordi disse karikerede, symbolske 

figurer begge er produkter af en ideologi, der anser ledelse som en essentiel 

ingrediens i alle former for kreative, positive og radikale forandringsprocesser 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 11). 

 

I leaderism-perspektivet anses ledelse som værende udelukkende godt og som 

nødvendig i alle former for dynamiske organisationer. I en begrebsverden, hvor 

ledelse er roden til alt godt, ses alle definitioner af ledelse eller management til 

lederens fordel. En af faldgruberne ved leaderism er, at dette lettere glorificerede 

glansbillede af ledelse gør lederrollen alt for attraktiv, hvilket betyder, at 

mennesker let identificerer sig med ledelse, og som resultat deraf, ser sig selv 

som ledere i stedet for managers (Alvesson & Spicer, 2011, s. 12). 

 

Alvesson & Spicers teori er udvalgt som et af de bærende elementer i denne 

afhandling, eftersom deres syn på ledelse inviterer til at afkode noget af den 

kompleksitet og tvetydighed, der omgiver ledelsesbegrebet. Ved at anvende 

deres ambiguity-perspektiv med base i leder, følger og kontekst vil der blive 

banet vej for mere effektive ledelsesmæssige anbefalinger for Idébanken.   

 

2.2.1.2 Problems, problems, problems 

Som nævnt i introduktionen karakteriserer Keith Grint et wicked problem som et 

problem, der ikke har nogen umiddelbar løsning, men som derimod ofte 

genererer andre problemer. Der findes derfor ikke rigtige eller forkerte svar, 
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selvom der selvfølgelig findes både gode og dårlige problemløsningsalternativer. 

Løsningen fås, som nævnt, derimod ved at stille de rigtige spørgsmål, snarere 

end at give de rigtige svar, da den korrekte løsning ikke er umiddelbar. I denne 

sammenhæng nævnes det desuden, at ledelse, som ligeledes nævnt i 

indledningen, er et nyttigt redskab. Grint bruger desuden begreberne tame eller 

critical problemer. Disse problemer skal derimod behandles med henholdsvis 

management og command. Et tame problem adskiller sig ved at være et løseligt 

problem, som dog kræver meget arbejde for at blive løst. Det tager derfor typisk 

lang tid, inden man når til erkendelsespunktet hvor, man indser, at man har 

oplevet situationen før. Derimod er et critical problem karakteriseret ved at være 

indlysende af natur og indkapslet af nogle snævre tidsmæssige rammer (Grint, 

2005, s. 1473). En anden måde, hvorpå teorien illustrerer skellet mellem 

command og management på den ene side og ledelse på den anden, er ved 

begreberne déjà vu og vu jàdé. Déjà vu beskriver en situation, der relaterer sig til 

management og command, da det er et problem, som er oplevet før. I disse 

tilfælde skal manageren derfor løse problemet på samme måde, som 

vedkommende gjorde ved tidligere problemløsninger. Omvendt relaterer vu jàdé 

sig til ledelse, idet det beskriver en situation, som man ikke tidligere har befundet 

sig i, hvorfor man omvendt skal bruge ledelse som et problemløsningsværktøj 

(Grint, 2005, s. 1472).  

 

Yderligere fremgår det af introduktionsafsnittet, at Grint bruger en 

socialkonstruktivistisk vinkling på ledelse. Det betyder således, at kontekst ikke 

kan adresseres objektivt, for kontekst, og derfor mening, er socialt konstrueret 

gennem beslutningstagen og ledelse. Derfor argumenterer han heller ikke for, at 

man objektivt kan opdele verden i forskelligartede problemtyper og dertilhørende 

problemløsningen. Han understreger derimod, at vægten bør lægges på at 

sensemake omkring de konkrete forhold. Så dermed udspringer den 

ledelsesmæssige succes i at overtale følgerne om, at den problematiske 

situation er henholdsvis et tame, critical eller wicked problem, og derfor, at den 

rette autoritetsform enten er command, management eller ledelse (Grint, 2005, s. 
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1477). 

 

Teorien vil blive brugt til at identificere hvilken type problem afhandlingen 

centrerer sig om, og om det kan løses ved hjælp af ledelse. Desuden bliver 

teorien brugt til at beskrive nogle af Idébankens interne arbejdsprocesser.   

 

2.2.2 Sekundærlitteratur 

Der vil som supplement til afhandlingens primærlitteratur blive anvendt en del 

andre teorier. De mest centrale er gennemgået nedenstående. Teorierne 

transformational, transactional, kvindelig og skandinavisk ledelse tilhører alle 

kategorien heroisk ledelse. Teorierne delt og mundane ledelse tilhører derimod 

kategorien post-heroisk ledelse. Heroisk ledelse centreres om, at lederen 

forsøger at skabe en fornemmelse af en større helhed. Det kan lederen blandt 

andet gøre ved at gå forrest som et inspirerende eksempel, have en 

appellerende vision, vise hensyn, samt være intellektuelt stimulerende. Herved 

kan lederen forvandle sine underordnede til velvillige følgere (Alvesson & Spicer, 

2011, s. 15). Post-heroisk ledelse er derimod karakteriseret ved at bevæge sig 

væk fra netop det heroiske syn på ledelse og dermed væk fra den store 

fortælling om heroiske topledere, som udviser grandiose visioner og forfører og 

inspirer følgerne. Her lægges der i stedet vægt på ydmyge og 

dagligdagsrelaterede aspekter omkring ledelse. Der er derfor fokus på, hvordan 

ledelse er demokratiseret og hyppigt delt i virksomheden. Det ledelsesmæssige 

mål nås derfor ved kollektivt at lade en række personer fokusere på samarbejde 

og gensidig læring. Derfor kan denne ledelsesstil, i teorien, foregå i hvilken som 

helst retning i organisationsdiagrammet, og af den grund er kommunikationen 

typisk ikke udstedt fra et bestemt sted (Alvesson & Spicer, 2011, s. 17). 

 

2.2.2.1 Transformational ledelse 

Transformational ledelse er, som nævnt, en del af den heroiske ledelseslitteratur. 

Hovedfokus i denne ledelsesstil er at aktivere læringspotentiale og desuden 



 

17 
 

udvikle følgernes potentiale gennem motivation, intellektuel stimulation og fælles 

værdier. Fokus ligger derfor på udvikling, men med udgangspunktet at skabe 

konstant innovation, som i sidste ende skaber bedre performance og økonomisk 

vækst (Smith et al., 2004, s. 81 & 86). Derfor er denne ledelsesstil fordelagtig i 

meget omskiftelige miljøer, eftersom følgerne bliver bedre væbnet til at adaptere 

sig til nye situationer og til at håndtere eksterne udfordringer. Transformational 

ledere er desuden tolerante overfor deres følgere, og som resultat heraf 

involverer lederen sig også i følgernes problemløsning, og er generelt åben 

overfor nye idéer (Smith et al., 2004, s. 81 & 82). Teorien vil blive anvendt, fordi 

den meget præcist kan relateres til Idébankens kontekst, og kommer derfor til at 

udgøre en væsentlig del af afhandlingen.  

 

2.2.2.2 Transactional ledelse 

Transactional ledelse kan bedst kategoriseres som en social proces mellem 

leder og følger, som involverer en række belønningsmæssige transaktioner. 

Ledelsesstilen består derfor af, at lederen udfører målinger eller evalueringer på 

forventninger og resultater. Det sker i praksis ofte ved monitorering, hvor der 

aktivt kan foregå en indgriben, hvis det er nødvendigt (Smith et al., 2004, s. 81 & 

81). Denne teori er anvendt, eftersom den på ingen måde kan relateres til 

Idébankens kontekst. Men derimod beskriver den meget præcist, hvilke 

elementer eller stilarter, som ikke egner sig i denne sammenhæng. Derfor 

frasorterer denne ledelsesstil en hel række andre ledelsesstilarter, hvilket 

bevirker, at man kan rette blikket på ledelsesstilarter, der passer bedre ind i 

Idébankens kontekst.   

 

2.2.2.3 Kvindelig ledelse 

Det skal først gøres klart, at en kvindelig ledelsesstil ikke har noget med kønnet 

på lederen at gøre. Det er altså blot en karakteristik på en bestemt ledelsesstil. 

Derfor kan en kvindelig ledelsesstil også både blive praktiseret af mænd og 

kvinder. Generelt anses kvindelig ledelse som værende centreret omkring 
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ordene dialog og inkludering (Eagly & Carli, 2007, s. 3-4). Teorien er valgt, 

eftersom den komplimenterer den transformational ledelsesstil og derfor 

ligeledes kan sammenkædes med Idébankens kontekst.   

 

2.2.2.4 Skandinavisk ledelse 

Denne teori er fjerde og sidste i kategorien heroisk ledelse. Generelt kan det 

anføres, at skandinavisk ledelse er en stil, der er hensigtsmæssig, når man 

ønsker og satser på kreativitet og innovation. For at opnå et sådant mål 

foreskriver teorien, at samarbejde er et vigtigt element, da det netop er på dette 

punkt, at den skandinaviske model er unik. Skandinavisk ledelse kræver således, 

at man finder sammen i grupper, hvor man bruger hinandens viden, og i sidste 

ende kommer frem til et resultat, der er til alles fordel. Viden er altså ikke noget, 

man holder for sig selv, men noget, man derimod strategisk deler (Lindholm, M. 

R., 2004, s. 5). Denne stil er medinddraget, da den ligeledes kan relateres til 

Idébankens kontekst, idet den komplimenterer transformational ledelse.  

 

2.2.2.5 Mundane ledelse 

Mundane eller hverdagsagtig ledelse relaterer sig, som nævnt, til post-heroisk 

ledelse. Her tages der ledelsesmæssigt afstand fra den store heroiske fortælling, 

og i stedet lægges der vægt på den vigtige betydning af hverdagsagtige 

aktiviteter, såsom at lytte og tale – både formelt og uformelt (Alvesson & 

Svenningsson, 2003, s. 1). Denne teori er valgt, idet den bliver brugt som 

supplement til Alvesson & Spicers metafor The Buddy.  

  

2.2.2.6 Delt ledelse 

Delt ledelse er en ledelsesstil, der ligeledes har sin plads i den post-heroiske 

litteratur. Dog adskiller teorien sig radikalt fra eksempelvis ovenstående teori om 

mundane ledelse, eftersom denne ledelsesstil beskriver, at enkelte individer 

skiftevis tager den ledende rolle. Stilen erkender desuden, at ledelse ikke altid 

bruger et top-down perspektiv (Alvesson & Spicer, 2011, s. 17). På samme måde 
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som det var tilfældet med transactional ledelse vil denne teori blive anvendt på 

trods af, at den ikke passer perfekt ind i Idébankens kontekst. Derimod er teorien 

valgt, idet den frasorterer en hel række øvrige ledelsesstilarter, og derfor letter 

opgaven med at finde den mest anvendelige ledelsesstil til Idébanken.  

  

2.3 Analytisk design 

Afhandlingens analytiske design til indsamling af data er baseret på et case-

eksempel, hvor hovedvægten lægges på forståelsen og dynamikken i en 

enkeltstående situation (Eisenhardt, 1989, s. 534). Yin opstiller tre motiver for at 

vælge netop et enkeltstående case-eksempel. For det første kan motivet være, 

at casen er meget kritisk i forhold til nuværende teori, modeller eller antagelser. 

En andet motiv kan være, at casen afslører et specifik fænomen, som ikke 

tidligere har været muligt at udforske. Det tredje og sidste motiv kan være, at 

casen er unik eller ekstrem inden for emnet (Yin, 2008, s. 38-40). Afhandlingens 

case er udvalgt, eftersom den er unik, i kraft af, at Idébanken er det eneste 

projektet i Danske Bank, som anvender crowdsourcing. Det er hertil ligeledes 

anført, at Idébanken formentlig har en unik DNA, hvilket yderligere bevirker, at 

casen kan kategoriseres som unik.  

 

Som primær metode er der anvendt interviews. Dette valg er truffet, fordi Yin ser 

interviewet som en essentiel datakilde, når casen centreres omkring 

menneskelige forhold – hvilket netop er tilfældet for afhandlingens case. 

Menneskelige forhold bør nemlig blive rapporteret og fortolket igennem øjnene af 

intervieweren og velinformerede respondenter, eftersom det kan bidrage med 

indsigter til situationen (Yin, 2008, s. 92). Den sekundære data er derimod 

tilvejebragt af officielle udtalelser eller rapporter. 

 

Valget af metode er foretaget med det rationale, at det vil tilvejebringe data, som 

giver en præcis illustration af afhandlingens specifikke problemstilling. Desuden 

kan metoden være medvirkende til at konkretisere øvrige problemstillinger i 
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relation til Idébankens kontekst, som ligeledes kan have en effekt på den 

endelige ledelsesmæssige problemløsning.  

 

Eftersom det socialkonstruktivistiske perspektiv danner rammerne for 

afhandlingen lægges metodens hovedvægt på den kvalitative metode, idet 

meninger ikke kan adresseres objektivt, hvilket bevirker, at det er nødvendigt 

med en dialogbaseret tilgang til dataindsamlingen. 

  

2.3.1 Primære data 

Afhandlingens primære data er tilvejebragt fra interviews med henholdsvis 

Thomas Heilskov (Head of Online Communications & New Media), Simon Funch 

Petersen (Manager Online & Mobile Channels), Peter Rørsgaard (daværende 

Senior Vice President, Head of Cards - nu Vice President i virksomheden Trifork) 

og Eva Hald (Senior Executive Vice President, Group Communications). 

 

Thomas Heilskov er udvalgt, idet han er foregangsmand for Idébanken og 

ligeledes er dybt involveret i Idébankens kommunikative arbejde (bilag 2, s. 6). 

Derimod er Simon Funch Petersen og Peter Rørsgaard udvalgt, eftersom de 

begge har været involveret i Idébankens mere tekniske og udviklingsmæssige 

aspekter. Endeligt er Eva Hald udvalgt, da hun er Thomas Heilskovs chef, og 

derfor står med det egentlige ansvar for kommunikationsaspektet i Idébanken. 

Hun har dog ikke i det daglige været involveret direkte i projektet, men sidder 

derimod med de mere overordnede ledelsesmæssige problemstillinger, som 

ligeledes er interessante i denne sammenhæng (bilag 2, s. 6). Alle interviews er 

baseret på hypoteseafprøvende spørgsmål vedrørende afhandlingens undren, 

problemformulering og arbejdsspørgsmål. Afhandlingens interviews har en 

længde på 35 til 50 minutter og er alle vedlagt som bilag (bilag 1-4) i 

transskriberet form. 
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2.3.1.1 Kritik 

Det er i forbindelse med brugen af interviews som redskab til dataindsamling, 

nødvendigt at tilkoble nogle kritikpunkter. Generelt kan der i forbindelse med 

interviews være en fare for, at resultatet bliver farvet i kraft af, at intervieweren 

potentielt stiller dårligt artikulerede spørgsmål. Dette kan således videre resultere 

i, at den interviewede tilsvarende svarer partisk (Yin, 2008, s. 102). Derfor er der, 

i afhandlingens interviews, lagt vægt på ikke at artikulere spørgsmål, som er 

partiske, hvilket dermed mindsker risikoen for partiske svar fra den interviewede. 

Et andet kritikpunkt er i denne sammenhæng, at der kan skabes ukorrektheder i 

kraft af, at den interviewede ikke kan genkalde konkrete episoder eller anden 

vigtig information (Yin, 2008, s. 102). Dette kritikpunkt bliver, i dette tilfælde, 

nedtonet i kraft af selve de arbejdsmæssige forhold omkring Idébanken. For som 

det fremgår senere i afhandlingen, er der ikke mange personer involveret i 

Idébanken, og projektet har desuden kun eksisteret i et par år. Derfor vil der 

være en bedre chance for at få så præcise svar som muligt. Anderledes er det 

forud for hvert interview ligeledes tydeliggjort for alle de interviewede personer, 

hvilke emner, episoder og arbejdsprocesser, interviewet vil handle om. Herved 

nedsætter man yderligere risikoen for at tilvejebringe ukorrekte oplysninger, 

eftersom de interviewede på forhånd har haft mulighed for at genkalde konkrete 

episoder i relation til Idébanken. Et tredje kritikpunkt er centreret omkring, at den 

interviewede giver intervieweren de informationer, som vedkommende gerne vil 

høre (Yin, 2008, s. 102). Eftersom resultatet af denne afhandling ikke får en 

intern betydning for Danske Bank, og derfor heller ikke for Idébanken, må det 

formodes, at de interviewede personers incitament for at give informationer til 

interviewerens fordel må anses for lille.  

 

2.3.2 Sekundær data 

Den sekundære data består af tekster, som er fundet på Danske Banks officielle 

hjemmeside samt fra officielle udtalelser, interviews, artikler og CR-rapporter. 

Derfor betragtes alt data som pålideligt, idet det materiale, som er en del af 

Danske Banks officielle brand er udgivet af banken selv. Den øvrige 
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datamængde er ligeledes pålidelig i kraft af, at der udelukkende anvendes 

pålidelige kilder. Afhandlingens sekundære data bliver både brugt som 

rygdækning til den primære data og til at belyse og nuancere forhold, som på 

anden vis behøves at blive kortlagt.  

  

2.4 Validitet og reliabilitet 

I overensstemmelse med det socialkonstruktivistiske perspektiv accepteres det, 

at man ikke kan være objektiv i afhandlingens analyse. Afhandlingens fortolkning 

vil muligvis derfor ikke stemme overens med øvrige fortolkninger af samme 

situation. Yderligere vil afhandlingens interviewede personers forståelse og 

fortolkning af deres virkelighed have indflydelse på denne afhandlings forståelse 

og fortolkning. Derfor er denne fortolkning egentlig en fortolkning af en 

fortolkning, hvilket derfor vil reducere afhandlingens validitet. Men ved at bruge 

data fra de forskellige interviews og fra officielle udtalelser vil det dog forbedre 

validiteten, og samtidig højne muligheden for en datatriangulering (Yin, 2008, s. 

116). Yin skelner mellem forskellige former for triangulering: Datatriangulering, 

undersøgertriangulering, teoritriangulering og metodologisk triangulering. Det, 

der refereres til her, er som nævnt datatriangulering, som ifølge Yin handler om 

at bruge forskellige datakilder (f.eks. både interviews og observationer) til at 

undersøge de samme kendsgerninger eller fænomener. Antagelsen er, at hvis 

man anvender flere forskellige metoder, kan det sandsynliggøres, at fundene 

faktisk afspejler kendsgerningerne, og ikke er en tilfældig konsekvens af 

eksempelvis et mislykket interview. Undersøgelsen og dens konklusioner bliver 

derfor i den forstand mere robuste. Triangulering er derfor et metodisk greb, der 

har til formål at reducere bias (Yin, 2008, s. 93). 

 

Samtidig vil åbenhed og transparens, i forhold til metoden, hjælpe med at 

forbedre afhandlingens reliabilitet, eftersom efterfølgende analytikere gerne 

skulle kunne finde frem til de samme konklusioner (Yin, 2008, s. 40-45). 
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3. Analyse 

Som nævnt i afsnittet “Struktur” har afhandlingens analyse fire 

omdrejningspunkter. Den første del er en situationsanalyse, der har til formål at 

præcisere relevante karakteristika og omstændigheder, som kan have en 

indflydelse på selve konteksten. Anden del har derimod til formål at 

sammenkæde problemformuleringen med ledelsesteori for derved at kunne 

argumentere for, at ledelse netop kan være et nødvendigt værktøj, når man skal 

skabe en vinderkultur. Tredje del er centreret omkring Idébankens kontekst. Her 

fremhæves arbejdsprocesser og andre relevante kontekstuelle områder, som 

kan have en indflydelse på ledelsesindsatsen. Den fjerde og sidste del af 

analysen er derimod centreret omkring ledelsesstilarter. Her vil der konkret blive 

forsøgt at analysere og sammenkoble den beskrevne kontekst med nogle 

deciderede ledelsesstilarter.  

 

3.1 Situationsanalyse 

For overskuelighedens skyld er situationsanalysen opdelt i særafsnit. Først vil 

selve forløbet, strategien og rationalet for Idébankens blive kortlagt. Herpå følger 

et afsnit, der har til formål at give en præcis karakteristik af selve formålet med 

og tilblivelsen af Idébanken samt af de tilknyttede arbejdsprocesser. Herefter 

følger et afsnit, som vil knytte kommentarer til Idébankens fremtid. Dette bliver 

efterfulgt af et afsnit, der undersøger, om der på nuværende tidspunkt gøres brug 

af ledelse i forbindelse med Idébanken. Afslutningsvis vil Idébankens interne 

klima blive belyst. 
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3.1.1 Strategien bag Idébanken 

Der hersker ingen tvivl om, at banksektoren i det seneste årti, på nogle punkter, 

er blevet langt mere kompleks, end den har været tidligere. Kontaktpunktet 

mellem banken og kunderne finder eksempelvis ikke længere udelukkende sted i 

filialerne. Som resultat af den teknologiske udvikling, har kunderne nemlig fået 

flere typer af berøringspunkter med banken, og det er den direkte årsag til, at 

eksempelvis, som nævnt i indledningen, at antallet af de fysiske besøg i filialerne 

mindskes, og at filialer nedlægges. Navnlig ét område har i de seneste mange år 

både været aldeles indflydelsesrigt og samtidig under rivende udvikling – 

internettet. Som resultat af internettets stadigt opblomstrende infrastruktur og 

anvendelighed er der sket en banebrydende ændring i forhold til, hvordan kunder 

kan interagere med banken. Bankerne har naturligvis været nødsaget til at 

imødekomme denne digitale tendens ved at udvikle produkter, som kan matche 

kundernes behov. Helt konkret har eksempelvis Danske Banks Netbank og 

Mobilbank været resultater af denne udvikling. 

  

En anden faktor, som ligeledes har været en drivende kraft bag banksektorens 

udviklingsproces, er finanskrisen. Som nævnt i introduktionen var Danske Bank 

før krisens til dels anset som en traditionel, troværdig og velpræsterende 

industrileder på det danske bankmarked, men samtidig også anset som ret 

arrogant, hård og uovervindelig virksomhed (Danske Bank, 2009, s. 13). Men 

efter krisen blev fortegnene vendt, og Danske Bank mistede, som nævnt, deres 

uopnåelige status. Flere skandaler rullede ind, heriblandt det førnævnte 

kontroversielle bonussystem, politirapporteringer, og selvfølgelig bankens 

sammenkædning til IT-Factory skandalen.  

 

Banken oplevede hvad sensemaking-teoretikere vil kalde en cosmological 

episode – en episode, hvor intet for en stund giver mening (Weick, 1993, s. 633). 

Så hvad der gav mening før finanskrisen, gav altså efterfølgende ingen mening. 

Rystelsen kunne, som nævnt i indledningen, mærkes helt ned i bankens 

fundament. Men på samme tid skabte det også en mulighed for en discursive 
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opening (Thackaberry, 2004, s. 324). Begrebet har sin oprindelse i sensemaking-

litteraturen og dækker over, at Danske Bank strategisk kunne gentænke deres 

daværende forståelser og måder at tænke på. Danske Bank greb chancen, og 

det banede faktisk vej for en forandringsproces, der ændrede Danske Banks 

kultur og identitet. Danske Bank genfandt derfor sin kultur på baggrund af det 

daværende meget omskiftelige eksterne miljø, hvilket også betød, at de for alvor 

kom på skinnerne igen. Den finansielle krise, og den efterfølgende stund, hvor 

intet gav mening, blev altså anvendt konstruktivt som en katalysator til at 

transformere kulturen til det bedre (Peter Kjærgaard, 2011).  

 

Bankens genfundne identitet og kultur resulterede helt konkret i en række 

forskellige initiativer. Banken igangsatte eksempelvis Din Mening og Bedre Bank. 

Det var gennemgående begge kampagner, der havde en intensiveret 

kundeorientering og dermed et kraftigere eksternt fokus end tidligere. Det 

resulterede i øvrigt i, at 3.500 danskere gik i dialog med banken. Men 

ovenstående tematik omkring kundeinvolvering blev for alvor først sat på spidsen 

med Idébanken. Indtil da havde banken kun indsamlet folks meninger og 

holdninger, til nu at lave et egentligt crowdsourcing-initiativ, der trak spor helt ned 

i bankens forretningsudviklingsafdeling. 

  

Noget kan altså vidne om, at kombinationen af den teknologiske udvikling, 

kundernes behov og den finansielle krise har bevirket, at Danske Bank 

umiddelbart er blevet langt mere følsomme og opmærksomme på eksterne 

tendenser og udviklinger, end de var før krisen. Påstanden understøttes af en 

offentlig udtalelse fra Peter Rørsgaard: 

  

”Det er helt centralt for Danske Bank, at vi står stærkt på det digitale område. 

Onlinekanaler bliver stadig vigtigere i moderne banker for at tiltrække og 

fastholde kunderne" (Kronenberg, K., 2011) 

  

Og ligeledes af Customer Satisfaction Manager Carsten Elmose: 
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“We want to give the customers more than they expect. Listening closely to our 

customers’ viewpoints and suggestions brings us steadily closer to achieving our 

ambition of being the most customer-centric bank in our markets” (CR-rapport 

2011, s.14) 

  

Danske Bank har altså en klar målsætning om at være foregangsmand for digital 

kommunikation for derved at kunne tilbyde deres kunder det absolut bedste, og 

her er Idébanken et led i denne strategi. 

  

Det fremgår ligeledes af interviewet med Thomas Heilskov, at det er hans klare 

overbevisning, at Idébanken er skabt i kølvandet på kampagnerne Din Mening og 

Bedre Bank. For som han nævner, havde Danske Bank et behov for at lave en 

mere langsigtet strategi omkring involveringen af kunderne. En del af denne 

strategi skulle eksekveres i de sociale medier, og derfor fik Thomas Heilskov 

netop ansvaret for den del, eftersom han var og stadig er Head of Online 

Communications & New Media. En del af denne delstrategi var så yderligere at 

igangsætte en række signaturprojekter, hvor et af dem skulle centreres omkring 

crowdsourcing (bilag 1, s. 2). 

 

3.1.2 Karakteristik af Idébanken 

Idébanken så dagens lys tilbage i februar 2011 på Strødamvej i København. Det 

er et initiativ, som er udsprunget fra kommunikationsafdelingen med Thomas 

Heilskov som foregangsmand (bilag 1, s. 3). Som det overfladisk nævnes i 

indledningen og ovenfor, er Idébanken et initiativ, som er centreret omkring 

kundeinddragelse. Facebook er anvendt som kommunikationskanal, og her kan 

folk komme med input og ønsker i relation til såkaldte sessions. Der har indtil 

videre været afholdt tre sessions i Idébanken. Den første var centreret omkring 

Mobilbanken-appen, den anden omkring Bolig-appen, og endelig omkring iPad-

appen. Fælles for alle sessions er, at der er oprettet en Facebook-applikation 

under navnet Danske Idébank, og her er befolkningen altså inviteret til at give 
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deres bud på, hvad Dansk Bank kan gøre bedre. Idébanken er rent eksternt 

opbygget af to hovedelementer. Det ene element er centreret omkring, at 

kunderne kan stemme på de funktionaliteter, som banken har lagt op på 

Facebook. Det andet element er derimod centreret omkring, at brugerne selv kan 

komme med deres egne idéer (bilag 3, s. 3-4). Man kan derfor konkludere, at 

brugerne, eller mere præcist co-skaberne, af de forskellige sessions, direkte 

bliver inddraget i udviklingsprocessen. Se nedenfor et billede af Idébank-

applikationen på Facebook: 

 

Den nuværende situation er, at applikationen i sig selv har været en stor succes 

for Danske Bank. Det anslås, at applikationen er ansvarlig for tilstrømningen af 

3.000 nye kunder (målt på det antal brugere, der har klikket på knappen ”Bliv 

kunde” i selve applikationerne), og Mobilbank-appen blev eksempelvis, på sit 

højeste, hentet 700-800 gange i døgnet. I løbet af applikationens første kvartal 
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på markedet blev den desuden hentet 125.000 gange (Fast, M., 2010). 

  

Thomas Heilskov fortæller i relation til de afholdte sessions, at den første 

Idébanksession med Mobilbanken var en stor succes, imens sessionen i 

forbindelse med Bolig derimod ikke blev en udpræget succes. Han fortæller, at 

man deraf har lært, at der er visse emner, som ikke egner sig særligt godt til 

kundeinvolvering. Han forklarer derfor, at erfaringerne omkring 

involveringsprocessen efterfølgende blev brugt konstruktivt på iPad-sessionen. 

Han nævner, at det måske var derfor, at den blev en succes (bilag 1, s. 8). 

 

Det skal desuden nævnes, at Idébanken er et projekt, som kører sideløbende 

med den øvrige arbejdsbyrde (bilag 1, s. 8), og at der derfor ikke er afsat et fast 

mandskab, som udelukkende beskæftiger sig med Idébanken. Når en session er 

igangsat, er der dog omkring syv til ti personer tilknyttet projektet, og i disse 

perioder afholdes der dagligt møder. Omvendt mødes man kun en enkelt gang 

om ugen, når der ikke er igangsat en decideret session (bilag 3, s. 4). 

 

Stefan Funch Petersen forklarer desuden, at banken simultant har eksekveret en 

intern Idébank. Men han fortæller hertil, at den ikke har været i samme 

størrelsesorden som den eksterne, men at den alligevel har tilvejebragt 

konstruktivt input (bilag 3, s. 2). Se på næste side et screenshot af den interne 

Idébank.  
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Thomas Heilskov fortæller, at man betragter Idébanken som endnu en kanal, 

hvorigennem banken kan indsamle indsigter i markedet. Han uddyber og 

forklarer, at Idébanken derfor er et værktøj, som tjener samme formål som 

bankens McKinsey-rapporter og øvrige kundetilfredshedsmålinger. Eva Hald 

næver dertil, at man uden tvivl på alle mulige andre måder ville kunne erhverve 

sig samme datasæt. Hun nævner samtidig, at Idébanken har imagepleje som 

ekstra dimension, at og projektet af den grund derfor er meget strategisk (bilag 2, 

s. 8). Stefan Funch Petersen nævner ligeledes, at man kunne indsamle denne 

type data på mange andre metoder - man kunne alternativt invitere kunder samt 

ikke-kunder til at deltage i workshops, hvor relevante spørgsmål kunne stilles. 

Han nævner nemlig, at banken har et kundepanel på over 15.000 personer  – 

disse er både kunder og ikke-kunder (bilag 3, s. 2). 

 

Med hensyn til evaluering og måling på Idébanken forklarer Thomas Heilskov, at 

der ikke er nogle deciderede KPI’s eller andre måleenheder, som udelukkende er 

koblet på Idébanken (bilag 1, s. 4-5). Af den grund bliver der derfor ikke foretaget 

målinger på personniveau i Idébanken (bilag 1, s. 5). Hertil nævner Eva Hald 
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nemlig, at der kun er én samlet KPI på fanebladet social media, og at der derfor 

ikke, isoleret set, måles på Idébanken. Som hun yderligere forklarer, bliver hun 

nemlig målt på års-KPI’er af den administrerende direktør - og her er Idébanken 

blot anført som et projekt, der er placeret i social medias samlede faneblad (bilag 

2, s. 1). Stefan Funch Petersen fortæller i denne sammenhæng, at der heller ikke 

i forretningsudviklingsafdelingen har været lavet en stor overordnet evaluering 

omkring Idébanken. Han fortæller dog, at man internt har evalueret på 

arbejdsprocessen i projektregi. Helt præcist fortæller han, at han sammen med 

den IT-ansvarlige, Thomas Heilskov, et par personer fra marketingafdelingen 

samt to af hans egne projektledere har evalueret på de forskellige sessions (bilag 

3, s 12). 

 

3.1.3 Arbejdsfordelingen 

Thomas Heilskov fortæller, at Idébanken grundlæggende sætter tre interne 

interessenter i spil: Kommunikationsafdelingen, marketingafdelingen og 

forretningsudviklingsafdelingen. I kommunikationsafdelingen sidder Thomas 

Heilskov og hans social media manager og varetager alt, hvad der måtte have 

relevans i relation til Facebook-applikationen. Forretningsviklingsafdelingen bistår 

derimod til arbejdet omkring selve udviklingen og programmeringen af 

eksempelvis Mobilbank-appen, Bolig-appen og iPad-appen (bilag 1, s. 7). Sidst 

men ikke mindst er der marketingafdelingen, som tager sig af al markedsføring i 

relation til Idébanken, og dermed alt, hvad der koster penge – typisk traditionel 

above the line-markedsføring såsom annoncering (bilag 2, s. 11).  

 

Thomas Heilskov forklarer, at der ligger et kæmpe stykke arbejde i at tiltrække de 

relevante eksterne brugere til Idébanken. En stor del af 

kommunikationsafdelingens opgave ligger derfor også forud for selve 

konceptualiseringen. Derfor konkluderer Stefan Funch Petersen og Peter 

Rørsgaard, at det uden tvivl er Thomas Heilskov og hans social media manager, 

som løfter det tunge læs (bilag 3, s. 12 & bilag 4, s. 8). Helt præcist nævner 

Thomas Heilskov, at han sammen med sin social media manager løber al 
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information igennem på Idébank-sitet, hvorefter de typisk finder de fem områder, 

som kunderne er særligt optagede af. Efter udvælgelsesprocessen sætter 

kommunikationsafdelingen og forretningsudviklingsafdelingen sig sammen og 

diskuterer og evaluerer på de input, som er blevet indsamlet på Facebook. Det 

munder så endelig ud i nogle overvejelser omkring, om der eventuelt skal 

ændres på nogle prioriteter, eller måske igangsættes nye tiltag i den deciderede 

udviklingsproces (bilag 1, s. 7). Det er derfor først i denne fase, at udviklerne 

egentlig går i gang med konceptualiseringen af kundernes input (bilag 1, s. 7). 

Stefan Funch Petersen skønner i øvrigt, at arbejdet i 

forretningsudviklingsafdelingen kun udgør omkring 10-15 procent af den samlede 

arbejdsmængde (bilag 3, s. 11). I relation til forretningsudviklingsafdelingens 

arbejdsproces fortæller Stefan Funch Petersen, at man i forbindelse med 

sessionen omkring Mobilbanken allerede på forhånd havde lavet en liste over 

fremtidige implementeringsmuligheder. Som han nævner var man ikke first 

mover på Mobilbanken, og man havde derfor indsamlet inspiration fra andre 

steder i verden og fra generelle trends. Man havde derfor på forhånd i 

forretningsudviklingsafdelingen, allerede inden lanceringen, udfærdiget en 

udviklingsplan for de næste tre år. Så i dette tilfælde listede man derimod 

udvalgte fremtidige udviklingsmæssige funktioner for appen, som brugerne så 

kunne rate og kommentere på (bilag 3, s. 2). Men det skal dog nævnes, at selve 

arbejdsproceduren stadigvæk var den samme.  

 

Ud fra ovenstående er det derfor tydeligt, at marketingafdelingens arbejde først 

udføres, efter alt det formelle er på plads. Det vil derfor klart, at 

marketingafdelingen ikke varetager opgaver omkring det konceptuelle, men 

derimod udelukkende udfærdiger den tilknyttede markedsføring (bilag 2, s. 12).  

 

Det er desuden Thomas Heilskov, som står for alt det praktiske og koordinerende 

omkring Idébanken. Derfor har det eksempelvis også været hans opgave at 

udtænke, filme og uploade de ti Youtube-videoer, som er produceret løbende i 

Idébankes udrulning (bilag 3, s. 4 & Youtube, 2011). 



 

32 
 

 

3.1.4 Fremtidsaspekter 

Når man spørger ind til, hvordan kundeinvolveringsstrategien via de sociale 

medier vil arte sig i fremtiden, svarer Thomas Heilskov, at han ikke er i tvivl. Det 

er nemlig hans klare overbevisning, at han lige så langsomt får bevist, at de 

sociale medier kan skabe forandringer på organisatorisk niveau, og derved 

ændre kommunikationsmodellen til det bedre. Han nævner samtidig, at det er en 

proces, som udvikler sig meget langsomt, og netop derfor har man indtil nu heller 

ikke haft et stort formelt setup omkring Idébanken (bilag 1, s. 6). Hertil nævner 

han, og der ikke har været kørt en Idébank-session i et år, eftersom det har 

været svært at finde nogle passende emner. Han løfter dog sløret for et 

hemmeligt projekt, som er et nyt involverings-site, som skal lanceres den 15. 

november 2012. Hertil forklarer han, at denne vil være anderledes fra Idébanken, 

idet banken vil lave et helt nyt community. Alligevel vil dette initiativ være lidt i 

forlængelse af Idébanken, da det nye tiltag ligeledes omfatter et løbende arbejde 

med kundeinvolvering. Hvor Idébanken udsprang fra Facebook vil det nye tiltag 

dog være tilknyttet bankens egen hjemmeside (bilag 1, s. 8-10).  

 

Thomas Heilskov mener af den grund, at hele strategien omkring 

brugerinvolvering via de sociale medier har været en modningsproces. Initiativet, 

der bliver lanceret d. 15. november, ville nemlig aldrig kunne gennemføres, hvis 

Idébanken ikke tidligere var eksekveret. Det er derfor en trial and error-proces, 

som igen er en modningsproces for kommunikationen. Thomas Heilskov er 

nemlig sikker på, at hvis han introducerede efterårets projekt helt tilbage, da man 

igangsatte Idébanken, ville projektet ikke blive godkendt af Eva Hald. På samme 

måde ville Idébanken heller ikke kunne gennemføres, hvis det ikke havde været 

for Din Mening eller Bedre Bank. Det er altså et langsigtet projekt. For som 

Thomas Heilskov nævner, er Danske Bank en “supertanker”, og man vågner 

derfor ikke op om morgenen og uden videre involverer alle kunder og 

interessenter. Det er derimod en proces, som tager tid (bilag 1, s. 10-11).  
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Anderledes fortæller Eva Hald, at hun dog sagtens kan forestille sig, at der skal 

søsættes Idébank-sessions igen (bilag 2, s. 11). Som hun nævner, er det en 

vigtig måde at skaffe markedsdata på (bilag 2, s. 8). Stefan Funch Petersen 

forklarer ligeledes, at det uden tvivl er et tiltag, som man i 

forretningsudviklingsafdelingen vil gøre brug af i fremtiden. Han forklarer derfor, 

at man støtter op om det projekt, som søsættes den 15 november. Hertil nævner 

han, at forretningsudviklingsafdelingen på samme måde vil være input-givere, og 

samtidig bliver ansvarlig for det område, som skal lanceres. Han forklarer 

yderligere, at man i det nye initiativ gør brug af de erfaringer, som man har gjort 

sig i løbet af de tre Idébank-sessioner. Han siger samtidig, at man i fremtiden vil 

hive det op på et lidt andet plan, og derfor ikke udelukkende kigge på idéer, som 

kan bruges til produktudvikling (bilag 3, s. 8). Til forskel fra Thomas Heilskov 

nævner Stefan Funch Petersen, at man for det næste år allerede har identificeret 

nogle projekter, som vil være strategiske at anvende i Idébank-regi (bilag 3, s. 8). 

Hertil forklarer han dog samtidig, at hvis man skal gøre sig forhåbninger om at 

varetage samme setup, som man på nuværende tidspunkt afvikler Idébanken på, 

skal man allerede fra start have allokeret flere folk til projektet. Det må nemlig 

ikke blot blive en ekstra arbejdsbyrde, for som han nævner, er disse Idébank-

sessions ikke noget, man uden videre kan lukke ned, når det først kører. Man 

giver et løfte til sine kunder, og derfor skal projektet følges helt til dørs (bilag 3, s. 

8). 

 

Der tegner sig altså et billede af, at banken i fremtiden vil bruge flere ressourcer 

på Idébanken og på kundeinvolvering generelt. Dette er derfor et klart 

motivationsincitament til at kigge nærmere på ledelse i relation til Idébanken.  

 

3.1.5 Nuværende ledelse 

Det vil i denne sammenhæng selvfølgelig være relevant at undersøge, om der på 

nuværende tidspunkt egentlig gøres brug af ledelse i Idébanken. Hertil forklarer 

Thomas Heilskov meget præcist, at der ikke er nedsat nogen egentlig 

ledelsesstrategi for Idébanken, og at man af den grund heller ikke har nogen reel 
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daglig ledelse - man tager tingene mere ad hoc (bilag 1, s. 3).  

 

Når man spørger ind til, om Idébanken er skabt ud fra bankens overordnede 

vision, mission og kerneværdier, lyder der et klart “nej” fra både Thomas Heilskov 

og Eva Hald (bilag 1, s. 3 & bilag 2, s. 1). Selvom Thomas Heilskov nævner, at 

det selvfølgelig vil være noget, som gennemsyrer hele Danske Banks kultur, er 

det ikke noget, som decideret har været sammenholdt med Idébanken (bilag 1, s. 

3). Hertil svarer Eva Hald, at direktionsgangen heller ikke syretester hvert projekt, 

for at sikre sig, at det stemmer overens med bankens værdier. Hvis det var 

tilfældet, ville der aldrig kunne etableres nye tiltag, forklarer hun (bilag 2, s. 1). 

Eva Hald uddyber og forklarer, at kerneværdierne er nogle meget fundamentale 

ord, som lever på forskellig vis, afhængigt af, hvilken afdelingen i organisationen, 

de befinder sig i. Der er nemlig nogle afdelinger, hvor lederen sætter pris på 

kerneværdierne og derfor synes, at det er gode styringsværktøjer. Modsat er der 

ledere i andre afdelinger, som ikke anvender værdierne i den daglige ledelse. 

Hun forklarer derfor, at værdierne bliver anvendt som et strategisk værktøj i 

afdelingerne og forretningsområderne, hvor lederen synes, de giver mening af 

bruge. De øvrige afdelinger eller forretningsområder vil anderledes kun støde på 

værdierne, når de bliver kommunikeret direkte fra direktionsgangen (bilag 2, s. 

2). Hun forklarer samtidig, at der dog er nogle overordnede fortolkninger af 

værdierne, som alle i organisationen bliver nødt til at forholde sig til. Eksempelvis 

forklarer hun, at ordet ”ordentlig” er tilknyttet en lang række definitioner. Hun 

forklarer samtidig, at fortolkningen, afhængigt af, om man sidder i en filial i 

udkanten af Danmark, eller om man sidder på hovedkontoret, vil være vidt 

forskellige. Derfor er det typisk meget lavpraktiske referencer, som værdierne 

bliver oversat til. Netop derfor konkluderer hun, at det vil være svært at bygge 

Idébanken op omkring bankens kerneværdier, eftersom man i teorien kan lede 

næsten hvad som helst ud fra værdierne. I stedet ser Eva Hald værdierne som 

værdifulde, når man internt i projektregi kan diskutere dem, og finde frem til, om 

de har nogen specifik betydning for projektets involverede personer eller 

arbejdsproces (bilag 2, 3-4). 
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Når spørgsmålet falder på, hvem projektets ansvarshavende er, svarer Thomas 

Heilskov i første omgang, at det må være ham selv. Han forklarer, at det er ham, 

som driver Idébanken, og det derfor er kommunikationsafdelingen, som “ejer” 

Idébanken. Men i samme åndedrag nævner han dog, at den netop afskedigede 

marketingdirektør, Joachim Rubow, har været mindst lige så vigtig, eftersom han 

fra start valgte at støtte op om Idébanken. Yderligere forklarer Thomas Heilskov, 

at både Stefan Funch Petersen og Peter Rørsgaard (da han stadig var ansat) 

ligeledes er vigtige brikker, eftersom de tillod at sluse Idébanken ind i selve 

forretningsudviklingsafdelingen. Men Thomas Heilskov holder fast og forklarer, at 

det trods alt er ham, som har skabt ideen, og at det derfor er ham, som har 

etableret kontakten til marketing- og forretningsudviklingsafdelingen. Men 

alligevel konkluderer han afslutningsvis, at det uden deres support nok aldrig ville 

have været muligt at etablere Idébanken, og det derfor måske nærmere, er et 

delt ansvar, som hersker i Idébanken (bilag 1, s. 3).  

 

Om det er af ren beskedenhed, eller et resultat af miskommunikation, at Thomas 

Heilskov føler, at det er et delt ansvar, vides ikke. Det er nemlig på ingen måde 

tvetydigt, at både Peter Rørsgaard, Stefan Funch Petersen og Eva Hald er af 

den klare overbevisning, at det netop er Thomas Heilskov, som er primusmotor 

på projektet, og derfor ligeledes har ansvaret (bilag 2, s. 6, bilag 4, s. 7 & bilag 3, 

s. 4 & 12).  

Peter Rørsgaard nævner hertil, at Thomas Heilskov en god fanebærer for 

Idébanken, idet han har et enormt engagement og vil gå igennem ild og vand for 

projektet (bilag 4, s. 8).  

 

Meget i forlængelse af ovenstående forklarer Thomas Heilskov, at en eventuel 

kritik ligeledes vil falde tilbage på alle tre involverede afdelinger. Som han 

forklarer, hvis kritikken retter sig mod den egentlige eksekvering på Facebook, 

rammer det kommunikationsafdeling. Omvendt rammer det 

forretningsudviklingensafdelingen, hvis det relaterer sig til det 
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udviklingsmæssige, og endelig vil marketingafdelingen stå for skud, hvis den 

tilknyttede annoncering bliver genstand for problemer (bilag 1, s. 4). 

 

Det er derfor klart, at Thomas Heilskov ikke føler, at han bærer det fulde ansvar 

for projektet, og at det derfor ikke udelukkende er hans skuldre, som skal bære 

en eventuel kritik. Eftersom de øvrige interviewede personer er af en anden 

overbevisning, er det klart, at der er nogle kommunikative uoverensstemmelser 

på dette område. 

 

Eva Hald nævner desuden, i relation til de ledelsesmæssige spørgsmål, at 

projektets størrelse er en afgørende faktor. Som det nemlig er præciseret 

ovenstående, er der under ti involverede, og derfor nævner hun, at man ikke 

begynder at lave en meget stor struktureret ledelsesstrategi. I så fald vil hele 

forberedelsesprocessen nemlig være langt fyldigere end selve projektet (bilag 2, 

s. 4). 

  

Det er altså klart, at der ikke er nedskrevet nogle ledelsesmæssige guidelines 

eller udarbejdet en egentlig ledelsesstrategi for Idébanken. Det er desuden 

tydeligt, at der er nogle misforhold omkring ansvarsplaceringen. Argumentet for, 

at man ikke anvender ledelse i forbindelse med Idébanken var som nævnt, at 

projektet er for småt, og at ledelseselementet derfor vil overskygge selve 

arbejdet.  

 

Dette er dog, i forhold til denne afhandling, irrelevant, men giver derimod blot 

endnu et incitament til netop at tage en ledelsesmæssig vinkling på Idébanken. 

Det er nemlig en klar motivationsfaktor at udarbejde en afhandling, som Danske 

Bank på den ene side ikke selv har allokeret mandskab til at udføre, men på den 

anden side vil kunne nyde godt af. 

 

3.1.5.1 Lederen Thomas Heilskov 

Som nævnt i teoriafsnittet, betragtes ledelse i denne afhandling ud fra 
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parametrene lederen, følgeren og konteksten. Elementerne omkring konteksten 

vil meget udførligt blive behandlet senere i analysen. Anderledes vil forholdene 

omkring følgerne blive behandlet i implementeringsafsnittet. Det er derfor 

tydeligt, at parameteren lederen står tilbage. Af praktiske årsager vil netop denne 

parameter blive gennemgået i følgende afsnit, eftersom det vil være strategisk at 

få kortlagt dette element inden man påbegynder den kontekstuelle analyse. 

Resultatet heraf vil nemlig bevirke, at de senere analytiske dele bliver bedre 

fæstnet i empirien. 

 

Af ovenstående fremstår det tydeligt, at interviewpersonerne føler, at det bør 

være Thomas Heilskov, som er leder i Idébanken. Peter Rørsgaard nævnte 

eksempelvis, at Thomas Heilskov udførte et stort arbejde og ville gøre alt for at få 

succes med Idébanken. Yderligere nævnte han, at han ikke kunne se andre, som 

i fremtiden ville kunne drive Idébanken bedre end Thomas Heilskov. Stefan 

Funch Petersen nævner hertil, at det er åbenlyst, at Thomas Heilskov er den 

ansvarshavende for projektet, idet de øvrige mere fungerer som inputgivere 

(bilag 3, s. 11). Når man anderledes spørger Eva Hald, om det er Thomas 

Heilskov, som har det overordnede lederansvar, svarer hun ja (bilag 2, s. 6). Det 

er derfor tydeligt, at den eneste, som føler, at det til dels er et delt ansvar, er 

Thomas Heilskov selv.  

 

Hvis der skal sættes nogle forhåbninger op omkring at skabe en vinderkultur er 

der nødt til at være en meget klar optegning af lederen. I den perfekte verden 

kunne man selvfølgelig headhunte en velrenommeret topleder, som udelukkende 

skulle koncentrerer sig om at skabe en vinderkultur i Idébanken. Men eftersom 

Idébanken blot er et relativt spinkelt projekt i Danske Bank, som når arbejdet går 

højst kun har tilknyttet omkring ti personer, vil dette på ingen måde kunne 

retfærdiggøres. Det er derfor tydeligt, at Idébanken ikke skal tilkobles ekstern 

ledelseshjælp, men at man derimod skal finde en leder, som allerede har sin 

daglige arbejdsgang i Idébanken. Netop derfor er valget faldet på Thomas 

Heilskov. Thomas Heilskov kender alle de forskellige processer og 
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arbejdsprocedurer i Idébanken i kraft af, at han udfører et stort stykke arbejde i 

projektet.  

 

En anden belæg for at udvælge Thomas Heilskov er, at Idébanken er et projekt, 

som han har udviklet fra bunden og implementeret. Af ovenstående kom det 

nemlig frem, at det var et projekt, som han havde udarbejdet et godt stykke tid 

inden, at det egentlige arbejde blev påbegyndt. Af den grund er det klart, at han 

fremtræder engageret, og har et nært forhold til arbejdet, og derfor måske, i 

højere grad end de øvrige, ønsker at kunne skabe et bedre internt klima. Derfor 

er der af samme grund også en chance for, at hans engagement kan smitte af på 

de øvrige i Idébanken. Dette aspekt er meget vigtigt, og dette vil derfor blive 

behandlet yderligere senere i analysen.   

 

En tredje belæg, som understøtter valget af Thomas Heilskov, er at han af de 

øvrige personer i Idébanken, allerede ses som den ansvarshavende. Det er 

nemlig tydeligt, at de øvrige allerede ser Thomas Heilskov som 

foregangsmanden, og derfor som den person, der driver Idébanken. Den eneste, 

som ikke føler, at det er Thomas Heilskov, som driver projektet, er Thomas 

Heilskov selv. Derfor er det endnu mere klart, at det vil være fordelagtigt at 

indsætte Thomas Heilskov som leder. Det skal desuden nævnes, at der senere i 

afsnittet “Delt ledelse” yderligere vil gives belæg for, at det netop er Thomas 

Heilskov, som skal tildeles lederansvaret. 

 

I forlængelse af valget accepteres det samtidig, at Thomas Heilskov på én og 

samme tid, både skal være en leder og en manager. Det vil nemlig ikke være 

strategisk eller realistisk, at Thomas Heilskovs arbejdsopgaver skulle overleveres 

til en anden person. Thomas Heilskov er en så vigtigt brik i det interne 

samarbejde, at hans arbejde ikke kan varetages af andre. Det er derfor klart, at 

denne situation vil afføde nogle komplikationer. Han skal nemlig på samme tid 

skabe en vinderkultur i Idébanken og simultant varetage øvrige og langt mere 

dagligdagsrelaterede arbejdsopgaver i Idébanken. Han skal, med andre ord, på 
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en og samme tid forsøge at være en leder, når han skal løse det wicked problem, 

som det er at skabe en vinderkultur, og samtidig være en manager og 

commander, når der skal løses henholdsvis critical og tame problemer.  

 

Af helt konkrete arbejdsmæssige eksempler kan det nævnes, at Thomas 

Heilskov skal være en commander, når han monitorerer Facebook for at finde de 

bedste input fra kunderne. Dette er nemlig et critical problem, idet kundernes 

input gerne skulle være forholdsvis ligetil og derfor indlysende af natur. Ydermere 

er problemløsningen indkapslet af nogle tidsmæssige rammer. Det er derfor klart, 

at denne problemløsning kræver, at Thomas Heilskov er en commander. 

Anderledes kunne eventuelle dialoger på Facebook derimod være kendetegnet 

ved, at man havde behov for at bruge management. I denne sammenhæng 

kunne det nemlig forestilles, at problemlet ville være løseligt, men dog krævede 

en del arbejde for at blive løst. Et helt konkret eksempel kunne være centreret 

omkring et brugerspørgsmål eller en undren omkring et teknisk problem. Selvom 

Thomas Heilskov er med i alle Idébankens arbejdsprocesser er det langt fra 

sikkert, at han i meget detaljeret grad kender til alle aspekter af udviklernes 

arbejde. Derfor kunne man forestille sig, for at kunne svare på 

brugerspørgsmålet, at Thomas Heilskov skulle bruge tid på selv at sætte sig 

ordentligt ind i situationen. Det er derfor tydeligt, at denne problemløsning bliver 

til et tame problem, eftersom det kræver meget arbejde for at blive løst, og derfor 

tager tid, inden man når til erkendelsespunktet, hvor man indser, at man har 

oplevet situationen før.  

 

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv er det klart, at Thomas Heilskov derfor 

skal sensemake forskelligt afhængigt af, om han er en leder, manager eller 

commander. Dette vil nemlig hæve chancerne for, at følgerne fortolker det 

udsendte budskab efter hensigten og derfor på strategisk vis bidrager til 

skabelsen af en vinderkultur. 

 

Det er selvfølgelig klart, at aspektet omkring både at være en leder og samtidig 
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varetage command- eller managementopgaver selvfølgelig vil afføde nogle 

komplikationer. Denne problematik har derfor ligeledes fået en plads i 

afhandlingens diskussionsafsnit.   

 

3.1.6 Det interne klima 

Peter Rørsgaard forklarer, at da han var ansat i Danske Bank, påvirkede 

finanskrisen Danske Banks ansattes moral i en ufattelig høj grad. Som han 

nævner, frustrerede krisen Danske Bank på alle niveauer, og det nåede derfor 

helt ind til Idébanken. Selvom kritikken ofte var rettet mod kreditpolitik og 

kreditgodkendelse og derfor egentligt noget, som bankens rådgivere burde 

håndtere, fandt det alligevel vej til Idébanken via Facebook. Selv om Idébankens 

formål var tiltænkt anderledes var der stadig frustrerede kunder, som luftede 

deres tanker og kritik i dette forum. Peter Rørsgaard fortæller derfor, at der ofte 

blev postet indlæg eller kommentarer om forskellige emner, som reelt ikke havde 

sin berettigelse i Idébanken, eftersom de ikke omhandlede hverken Mobilbank-

appen, Bolig-appen eller iPad-appen (bilag 4, s. 2). 

 

Peter Rørsgaard forklarer endvidere, at sagen om Stein Bagger, netop af samme 

årsag, var aktuel i Idébank-regi. Som han nævner, er det selvfølgelig umuligt at 

undgå denne type af kommentar eller ytring, når man først har igangsat et 

initiativ på Facebook. Når man igangsætter sådan en type af initiativ, skal man 

derfor være bevidst om, at folk ikke altid svarer på det, som man specifikt 

spørger om. Som han ligeledes nævner, fyldte Stein Bagger-sagen dog så 

ualmindeligt meget, at den alligevel på forhånd var blevet diskuteret internt i 

Idébanken (bilag 4, s. 2-3). 

 

Stefan Funch Petersen forklarer ligeledes, at det er tydeligt, at de eksterne 

forhold har påvirket Idébanken intent. Som han forklarer, er det aldrig sjovt at 

læse negative historier om Danske Bank, og af den grund derfor ikke 

medvirkende til, at den interne gejst øges (bilag 3, s. 13). 
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Med hensyn til bankens igangsatte fyringsrunde nævner Peter Rørsgaard, at det 

med sikkerhed vil være medvirkende til, at bankens, og dermed Idébankens, 

arbejdsmoral vil falde yderligere. Han udtrykker meget direkte, at det på ingen 

måde er svært at spå om. Som han nævner, er første etape af fyringsrunden 

allerede igangsat. Han forklarer hertil, at Danske Bank har stået i denne 

problemstilling i mange år, idet banken, i rigtig lang tid, har vidst, at man skulle 

skære antallet af medarbejdere ned. Tidligere har banken forsøgt at løse 

problemet ved at afskedige personale, som alligevel skulle på pension. Han 

forklarer nemlig, at der er en relativt høj gennemsnitsalder i Danske Bank. Hertil 

knytter Peter Rørsgaard kommentaren om, at den nuværende udfordring dog er 

så massiv, at banken ikke blot kan nøjes med at afskedige ansatte ved naturlig 

afgang. Han forklarer derfor, at banken forstår alvoren, og at de af den grund 

kommunikerer situationen tydeligt ud til medierne. Med sikkerhed i stemmen 

forklarer han derfor, at de kommende fyringer helt klart vil skabe en endnu større 

mørk sky over hele organisationen (bilag 4, s. 3-4). Han uddyber og nævner, at 

det ikke kun er filialmedarbejderne eller andre, som håndterer den fysiske 

kundekontakt, som dette vil påvirke. Det er derimod alle, mener han. Han ved 

eksempelvis, at der desuden er stabsenheder, som ligeledes er blevet ramt. 

Fyringerne relateres derfor ikke udelukkende til de ansatte, som varetager 

bankens kundekontakt, men det kan derimod i lige så høj grad relateres til resten 

af organisationen (bilag 4, s. 4-5). Som rygdækning hertil kan det nævnes, at 

Danske Bank tilbage i juni 2012 eksempelvis afskedigede deres 

marketingdirektør Joachim Rubow (Graversen, F., 2012).  

 

Det er derfor meget tydeligt, at de eksterne forhold omkring banken er en 

kvælende faktor internt. Det er desuden tydeligt, at forholdene er af så massiv 

karakter, at det når helt ind til Idébanken. Det ses helt tydeligt, eftersom Joachim 

Rubow, som har været en stor del af Idébanken, er blevet afskediget som 

marketingdirektør. Yderligere hersker der ingen tvivl om, at de kommende 

fyringsrunder på tværs af hele organisationen vil forstærke den trykkede 

stemning. Der er derfor åbenlyst, at afhandlingens hypotese er blevet bekræftet. 
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Den antog nemlig, at de trykkende eksterne forhold, ville afføde et dårligt klima i 

Idébanken.  

 

I denne sammenhæng bliver man desuden nødt til at nævne, at der dog er 

positive ting tilknyttet Idébanken. Selvom det ovenfor argumenteres for, at der 

generelt hænger en sort sky over Danske Bank, og derfor over Idébanken, 

kommer det ligeledes frem af interviewet med Stefan Funch Petersen, at han 

oplever, at Idébanken, isoleret set, har været en lille opblomstring. Idébanken har 

nemlig, på nogle punkter, været et projekt, som man kunne bryste sig lidt af. Som 

han fortæller er det rart, at der skabes nogle positive historier engang imellem 

(bilag 3, s. 13).  

 

Men dette forhold ændrer dog ikke på, at der stadig ikke hersker en vinderkultur i 

Idébanken. Derfor er der stadig behov for at skabe en sådan kultur. 

 

3.2 En vinderkultur 

Som præciseret ovenfor, er afhandlingens hypotese blevet bekræftet, eftersom 

der, på nuværende tidspunkt, ikke hersker en vinderkultur i Idébanken, idet det er 

helt tydeligt, at de eksterne forhold påvirker det interne klima. Før man begynder 

at argumentere for, hvordan der kan fremavles en vinderkultur, bliver man i første 

omgang nødt til at definere selve begrebet ”vinderkultur”. 

  

Som nævnt i introduktionsafsnittet er det umiddelbart en svær opgave at skabe 

en vinderkultur, siden en klar definition på sådan et begreb næsten er umuligt at 

opdrive. Tydeligvis er ”vinder” centreret omkring det at være god og tilknytter sig 

udelukkende positive konnotationer. Men nærmere kommer man det ikke, og 

man må derfor sande, at begrebet er omgærdet af en markant uklarhed og 

tvetydighed. Dette bevirker derfor, at mange nye spørgsmål folder sig ud, når 

man forsøger at definere en vinderkultur. Man må derfor forvente, at løsningen 

kommer i takt med, at man stiller de rigtige spørgsmål, snarere end, at man giver 
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de rigtige svar. Derfor kan denne problemløsning også kædes sammen med 

ledelsesteoretikeren Grints teori. Som nævnt i introduktionen, karakteriserer han 

nemlig et wicked problem som et problem, der ikke har nogen umiddelbar 

løsning, men som derimod ofte genererer andre problemer. Der findes derfor 

heller ikke nogle rigtige eller forkerte svar, selv om der selvfølgelig findes både 

gode og dårlige problemløsningsalternativer. Løsningen fås, som nævnt, derimod 

ved at stille de rigtige spørgsmål, snarere end at give de rigtige svar, idet den 

korrekte løsningen ikke er umiddelbar. Det er derfor meget tydeligt, at skabelsen 

af en vinderkultur kan kategoriseres som et wicked problem, og at ledelse, som 

ligeledes nævnt i indledningen, i den sammenhæng er et nødvendigt redskab. 

  

I relation til begrebet wicked problem, anvender Grint desuden, som nævnt 

tidligere, begreberne tame eller critical problemer. Disse problemer skal derimod 

behandles med management. Som nævnt, adskiller et tame problem sig ved at 

være et løseligt problem, som dog kræver meget arbejde for at blive løst. 

Løsningen tager derfor typisk lang tid, og af den grund kan det vare længe, inden 

man når til erkendelsespunktet, hvor man indser, at situationen er oplevet før. 

Derimod er et critical problem, som ligeledes nævnt, karakteriseret ved at være 

indlysende af natur og indkapslet af nogle snævre tidsmæssige rammer. 

  

Dette underbygger derfor argumentet om, at det at skabe en vinderkultur er et 

wicked problem. Netop derfor kan der argumenteres for, at afhandlingens 

problemformulering kan løses ved hjælp af ledelsesteori.  

 

Hertil skal det selvfølgelig nævnes, at Grint, som nævnt, tager et 

socialkonstruktivistisk perspektiv på ledelse. Han er derfor ikke af den opfattelse, 

at denne opdeling af problemtyper udelukkende kan diagnosticeres på baggrund 

af konteksten. Hvis det ikke var tilfældet, ville Grints teori nemlig anderledes 

være i overensstemmelse med contingency-teoretikernes anbefalinger. De 

argumenterer, som nævnt, nemlig for, at en korrekt gengivelse af konteksten er 

altafgørende, da dette vil afføde en præcis beskrivelse af løsningen på det 
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forestående problem. Fra et socialkonstruktivistisk perspektiv argumenteres der 

derimod for, at beslutningstagerne i langt højere grad er afgørende for 

konteksten, idet kontekst er socialt konstrueret gennem beslutningstagen og 

ledelse. Netop derfor er det en enormt vigtig detalje, at Thomas Heilskov 

selvfølgelig skal forsøge at overbevise følgerne om, at der skal anvendes 

ledelse, eftersom det at skabe en vinderkultur i Idébanken kan kategoriseres som 

et wicked problem. I denne sammenhæng vil et strategisk værktøj som 

sensemaking være fordelagtig. Som nævnt i afsnittet “Sensemaking”, kan 

sensemaking nemlig være et værktøj til at guide kommunikationen i en ønsket 

retning. Derfor er det netop - i forbindelse med en socialkonstruktivistisk tilgang til 

ledelse - et altafgørende strategisk redskab. Det er derfor klart, at Thomas 

Heilskov skal bruge sensemaking strategisk, så der er størst chance for, at 

følgerne fortolker ledelseskommunikationen som et wicked problem. Dette 

forhold vil desuden blive behandlet mere intensivt i implementeringsafsnittet.  

 

For helt præcist at kunne finde frem til den mest passede ledelseskommunikation 

for Idébanken, er det, som nævnt introduktionen, nødvendigt at få præciseret de 

kontekstuelle forhold, omkring Idébanken, mere dybdegående. Disse er nemlig 

altafgørende elementer, i forhold til at få udpeget de mest hensigtsmæssige 

ledelsesstilarter.  

 

3.3 Konteksten 

Som nævnt i teoriafsnittet, og desuden ovenfor er konteksten en nødvendig del 

af ledelse. Derfor vil det i denne sammenhæng være nødvendigt at få præciseret 

og kommenteret på tilblivelsen og udviklingen af Idébanken. Herefter vil der blive 

set nærmere på de konkrete arbejdsprocesser for derved bedst at kunne 

kortlægge konteksten. Af praktiske årsager, og for overskuelighedens skyld, vil 

det være hensigtsmæssigt at grovinddele informationen i emner, som lettere kan 

relateres til afhandlingens senere brug af ledelsesstilarter. Mere præcist er der 

derfor valgt at beskrive ni emner: Dynamik, samarbejde, videndeling, 
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kundeinvolvering, dialog, udvikling, diversitet, kontroltype og motivation. Disse 

emner er nemlig destillater af konteksten og er derfor særligt anvendelige i 

forhold til afhandlinges brug af ledelsesstilarter.   

 

3.3.1 Dynamik 

Der er meget tydeligt, at Idébanken skaber en dynamisk arbejdsproces. 

Dynamikken skabes grundlæggende af, at der ikke er fastlagt nogen egentlige 

formelle rammer for projektet. Som Thomas Heilskov nævner, igangsætter man 

eksempelvis først en session, når det giver mening. Af den grund har der ikke 

været afviklet en Idébanksession i det forgangne år (bilag 1, s.1). Derfor er der 

heller ikke, overordnet set, nogle tidsmæssige rammer for, hvornår en ny session 

skal igangsættes, eller hvor eller hvad den skal centreres om. Thomas Heilskov 

nævner yderligere, at det allerede fra start blev konkluderet, at Idébanken ikke 

nødvendigvis skulle være et vedvarende projekt, men derimod et projekt, dog 

afhængigt af resultatet, som nærmere skulle afvikles i en afgrænset periode 

(bilag 1, s. 2). Thomas Heilskov nævner i denne sammenhæng ligeledes, at det 

har en betydning, at det er første gang, at banken anvender en social 

mediestrategi. Dette nævner Thomas Heilskov netop som en af grundene til, at 

projektet ikke er fasttømret. Det har derimod været nødvendigt med en dynamisk 

tilgang til projektet, og af den grund er der ikke afsat et konkret antal ansatte i et 

fastlagt skema (bilag 1, s. 6).  

 

Til manglen på struktur nævner Eva Hald samtidigt, at projektets størrelse, i 

denne sammenhæng, ligeledes har haft en indflydelse. Som nævnt tidligere, 

nævner hun nemlig, at man ikke begynder at udarbejde store strukturerede 

planer omkring, hvordan projektet bør hænge sammen. I så fald nævner hun, at 

hele forberedelsen vil fylde langt mere end selve projektet (bilag 2, s. 4). 

 

Et andet element, der ligeledes helt konkret bevirker, at Idébanken er dynamisk, 

er, som ligeledes nævnt tidligere, at Idébanken ikke er underlagt eller påduttet 

faste regelsæt fra ovenstående managere. Det er anderledes tydeligt, at man 
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derimod har taget en ad hoc-tilgang til projektstyringen. Dette forstærkes 

desuden af, at Idébanken ikke er støbt op omkring Danske Banks kerneværdier 

og bevirker derfor, at Idébanken bliver mere dynamisk. 

 

Et tredje element, som ligeledes er bidragyder til dynamikken, er brugen af 

forretningsudviklingsafdelingens agile projektstyring. Stefan Funch Petersen 

forklarer nemlig, at man internt i forretningsudviklingsafdelingen arbejder agilt i 

forbindelse med Idébanken (bilag 3, s. 1). Han forklarer, at man er gået væk fra 

at anvende en såkaldt vandfaldsmetode, hvor man inden et projekts start, 

allerede har defineret alle krav og løsninger. I et agilt projekt tager man derimod 

delelementer af løsningerne, og udvikler dem løbende. Han forklarer, at man 

derfor får flere leverancer, modsat tidligere, hvor man samlede til bunke til én stor 

implementering. Han nævner, at hvis denne metode havde været brugt i 

forbindelse med Mobilbanken, ville det have taget op imod to år at levere det 

endelige resultat. I stedet valgte man at dele leverancen op i seks dele, så man 

hele tiden kunne levere noget hurtigt til kunderne. Hertil forklarer han, at det 

derfor hele tiden stiller krav til, hvordan man leder projekterne internt og samtidig 

definerer kravene og laver en forventningsafstemning med kunderne. Men på 

den anden side nævner han, at den agile projektstyring har nedskåret 

leveringstiden med 30 procent (bilag 3, s. 1-2). 

 

I denne sammenhæng fortæller Stefan Funch Petersen dog, at man i forbindelse 

med Idébankens iPad-session allerede i august 2011 offentliggjorde, at banken 

ville lancere en iPad-version af Mobilbanken. Denne involveringsfase blev derfor 

afgrænset til halvanden til to måneder (bilag 1, s. 4). Netop denne 

tidsbegrænsning nævner Stefan Funch Petersen, som en af de mere dumdristige 

tiltag, som blev foretaget i Idébank-regi. Han fortæller, at man simpelthen 

offentliggjorde en produktlancering i november uden at vide, hvordan produktet 

skulle se ud, eller hvad det skulle indeholde. I retrospekt forklarer han, at det var 

meget dumdristigt. Sessionen med iPad’en blev selvfølgelig kørt udelukkende 

agilt, og derfor blev der også løbende indsamlet konkrete krav, udviklet og testet 
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konkrete løsninger. Som nævnt ovenstående, stiller den agile projektstyring rigtig 

store krav til, hvordan man udvikler. Dette kombineret med, at man samtidig 

havde en deadline hængende over hovedet, affødte derfor ikke gode 

arbejdsbetingelser. Det resulterede derfor i, at den annoncerede deadline ikke 

blev overholdt, eftersom lanceringen af det færdige produkt først fandt sted den 

3. december.  

 

Lidt teknisk forklarer Stefan Funch Petersen hertil, at afdelingen internt normalt 

opererer med forskellige typer af projektparametre. I Danske Bank skelner man 

mellem økonomi, tid, ressourcer, kundeoplevelse og kvalitet. Helt fra start har det 

været besluttet, at parameteren i forbindelse med iPad-appen er kvalitet. Han 

forklarer yderligere, at når der, til kunderne, gives et løfte om en lancering i 

november, så bliver det anderledes tidsparameteren, som bliver den vigtigste. 

Det var netop denne ændring, som internt bevirkede, at projektet mistede sin 

dynamik, og derfor ikke blev rart at arbejde med. Det affødte nemlig pres og 

stress og bevirkede desuden, at der blev beskåret på områder, hvor der ellers 

ikke ville have været beskåret. Derfor nævner han, at man ikke bør gentage 

denne fremgangsmåde i fremtiden (bilag 3, s. 9-10). Derfor er dette område, i 

fremtiden, selvfølgelig et potentielt forbedringspunkt. Som han forklarer, bør der 

nemlig ikke sættes stramme deadlines, når man arbejder agilt og tilmed starter et 

projekt helt fra bunden. I stedet nævner Stefan Funch Petersen, at der alternativt 

blot bør anføres, at afdelingen arbejder agilt, og derfor leverer seks gange om 

året. Af den grund skal der heller ikke offentliggøres en specifik leveringsdato, 

eftersom  det simpelthen bliver for specifikt i relation til, at man benytter en agil 

projektstyring (bilag 3, s. 10). Stefan Funch Petersen fortæller i denne 

sammenhæng i øvrigt, at der blev nedsat en task force, efter det blev erkendt, at 

deadlinen ikke kunne overholdes. Task forcen gik på tværs af 

kommunikationsafdelingen, presseafdelingen, marketingafdelingen, 

forretningsudviklingsafdelingen og IT-afdelingen. Han fortalte, at der blev 

afholdt  møder hver dag, og at der meget nøje blev indarbejdet et 

reaktionsmønster, hvis situationen tog eventuelle uventede drejninger. Task 
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forcen havde desuden det formål, at den forsøgte at påvirke eksterne elementer 

(primært iTunes, hvor app’en skulle uploades) i processen, for derved at påvirke 

leveringshastigheden. Stefan Funch Petersen nævner hertil, at lanceringen dog 

kun blev udskudt tre dage, men samtidig, at det er for lang tid, når der er blevet 

indgået et kundeløfte. Så selvom episoden ikke var noget, som banken modtog 

en overvældende mængde klager over, skal det alligevel ses i et klart negativt 

lys, eftersom man ikke overholdte aftalen og internt brugte flere ressourcer, end 

det var nødvendigt (bilag 3, s. 14-15). 

 

Det er selvfølgelig desuden åbenlyst, at kundernes inddragelse ligeledes giver 

Idébanken en ekstra dimension af dynamik. Men i stedet for at uddybe de 

nærmere forhold her, vil de være at finde i afsnittet “kundeinddragelse”, som er 

anført senere i analysen. 

  

3.3.2 Samarbejde 

Et område, som i denne sammenhæng grænser meget op til ovenstående afsnit 

om dynamik, er samarbejde. I dele af den beskrevne dynamik, er det netop 

forudsat, at de tre involverede afdelinger samarbejder. Det fremgår nemlig meget 

tydeligt af interviewene, at Idébankens sessions kun kan afvikles, såfremt de 

interne involverede parter arbejder sammen. Det vil simpelthen ikke kunne lade 

sig gøre at opnå et tilfredsstillende resultat, hvis der ikke foregik et samspil 

mellem de involverede afdelinger. Vejen til succes skabes derfor udelukkende i 

kraft af en samlet indsats. Thomas Heilskov forklarer derfor, at 

kommunikationsafdelingen fra start havde et klart ønske om et tæt samarbejde 

med de øvrige afdelinger. Han mener nemlig, at det eksempelvis skaber god 

værdi at involvere udviklerne i kommunikationen og omvendt (bilag 1, s. 9-10). 

  

Stefan Funch Petersen tilføjer hertil, at man i gamle dage placerede 

forretningsudviklingsafdelingen, kommunikationsafdelingen og 

marketingsafdelingen på den ene side af bordet, og IT-afdelingen på den anden. 

IT-afdelingen havde nemlig dengang alle ressourcerne og magten, men denne 
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opdeling gjorde Danske Bank op med for lang tid siden. Derfor har IT-afdelingen, 

marketingafdelingen og forretningsudviklingsafdelingen også samme chef - 

Tonny Thierry. Derfor er der heller ikke én chef for IT-afdelingen, som trækker i 

den ene retning, og én chef for forretningsudviklingsafdelingen, som trækker i en 

anden retning. Denne magtfordeling er derimod nu fuldstændig i ligevægt. Derfor 

forklarer Stefan Funch Petersen, at forretningsudviklingsafdelingens målsætning 

stemmer overens med eksempelvis kommunikationsafdelingens (bilag 3, s. 5). 

Dette bevirker altså, at der kan arbejdes langt mere effektivt, idet afdelingerne 

ikke bør have modstridende interesser. Af den grund udtrykker Stefan Funch 

Petersen, at der ikke, af nævneværdig karakter, mærkes interne gnidninger eller 

forskelligartede agendaer (bilag 3, s. 14). Stefan Funch Petersen forklarer 

yderligere hertil, at det desuden skal nævnes, at det er første gang, at der 

specifikt arbejdes på denne måde. Men på trods af, at det ikke har været noget, 

som man har anvendt tidligere, har alle parter alligevel udvist en glæde ved 

samarbejdet (bilag 1, s. 12). Han fortæller nemlig, at 

forretningsudviklingsafdelingen normalt driver deres projekter med IT-afdelingen, 

og kommunikationsafdelingen først støder til, når der skal laves intern og ekstern 

organisatorisk implementering. Derfor er det klart, at kommunikationsafdelingen 

normalt kobles på projekterne efterfølgende. I forbindelse med Idébanken er 

kommunikationsafdelingen derimod involveret fra start, og derfor føler Stefan 

Funch Petersen, at de derfor er langt bedre klædt på til de aktiviteter, som skal 

udfoldes efterfølgende (bilag 3, s. 6-7). Desuden nævner han, at dette skaber et 

langt større ansvar, eftersom projektet ikke bare skal kommunikeres ud til 

kunderne, men samtidig er noget, som fra bunden er blevet skabt i fællesskab. 

Det bevirker derfor, at kommunikationsfolkene får en langt større stolthed, og 

klart har en bedre forståelse for selve projektet, inden det skal kommunikere ud. I 

denne sammenhæng forklarer han nemlig, at kommunikationsafdelingen normalt 

blot får et brief om det pågældende tiltag, og så derpå udarbejder 

kommunikationsplanen (bilag 3, s. 6-7). Stefan Funch Petersen nævner 

desuden, at det er langt mere tilfredsstillende at skabe et produkt helt fra bunden, 

og hvor kunderne har været involveret helt fra begyndelsen. Det giver nemlig et 
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godt samarbejde, samt en god forståelse for det produkt, som efterfølgende skal 

kommunikere ud. Han forklarer ligeledes, lidt i forlængelse af ovenstående afsnit 

om dynamik, at kommunikationsafdelingen er vant til at arbejde dynamisk, 

eftersom de skal kunne svare på Facebook-beskeder inden for en meget kort 

tidsramme. Dette intensiverer samarbejdet mellem kommunikationsafdelingen og 

forretningsudviklingsafdelingen, eftersom det er nødvendigt, i relation til det 

udviklingsmæssige, at kunne give kunderne præcise og konkrete svar. Samtidig 

nævner Stefan Funch Petersen, at det ligeledes i forretningsudviklingsafdelingen 

giver en god dynamik, at være tæt på kunderne i udviklingsfasen. Tidligere sad 

afdelingen nemlig blot internt og diskuterede kunders behov. I forbindelse med 

Idébanken kunne der derfor tilvejebringes helt konkrete svar på problematikker, 

og derved blev det undgået, internt i afdelingen, at afholde ineffektive 

diskussioner (bilag 3, s. 6-7). 

 

Det er derfor tydeligt, at både Thomas Heilskov og Stefan Funch Petersen 

udtrykker sig i positive vendinger omkring samarbejdet i Idébanken (bilag 1, s. 

12-13 & bilag 3, s. 10). 

 

Af helt samme opfattelse er Peter Rørsgaard dog ikke. Kort sagt føler han ikke, 

at Idébanken blev gjort til et fælles projekt, idet det var hans klare indtryk, at man 

så hinanden som modparter og ikke som medspillere, og at der derfor heller ikke, 

i mellem afdelingerne, fandt en en egentlig synkronisering sted. Meget præcist 

nævner han, at Stefan Funch Petersen og andre fra 

forretningsudviklingsafdelingen ofte ikke var tilstrækkelig informeret om projektet, 

og af den grund blev det i højere grad et marketing- og kommunikationsprojekt. 

Han uddyber og forklarer, at når der netop mangler linket til de personer, som 

skal udvikle, så vil projektet aldrig kunne blive af seriøs udviklingsmæssig 

karakter. Derfor nævner han, at man fremadrettet skal yde en større indsats for 

at få alle tre afdelinger sammenbragt (bilag 4, s. 9). Han fortæller endvidere, at 

det uden tvivl stadigvæk bør være Thomas Heilskov, som skal være styrmand og 

ansvarshavende for projektet (bilag 4, s. 9). 
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Det er derfor tydeligt, at der er afvigende holdninger til samarbejdet i Idébanken. 

Det er af den grund derfor et element, der vil have en indflydelse på 

ledelseskommunikationen.  

 

3.3.3 Videndeling 

Ud fra ovenstående er det klart, at de involverede afdelinger deler deres viden 

internt. Kommunikationsafdelingen deler nemlig den viden, de har opstøvet på 

Facebook med marketing- og forretningsudviklingsafdelingen. Modsat 

videregiver marketing- eller forretningsudviklingsafdelingen ligeledes information 

til kommunikationsafdelingen, hvis der eksempelvis er behov for at indsamle 

konkrete holdninger fra kunderne. Det er derfor en proces, der ikke kan lade sig 

gøre, hvis information og viden ikke går på tværs i projektet. Videndelingen er 

derfor centralt i Idébanken, og det bevirker derfor desuden, at man bliver meget 

åbne omkring arbejdsprocessen. 

 

Som nævnt tidligere har der, simultant med Idébanken på Facebook, ligeledes 

været afviklet en intern Idébank. Peter Rørsgaard nævner i denne 

sammenhæng, at det dog er hans klare overbevisning, at denne interne del,  ikke 

blev håndteret særligt effektivt (bilag 4, s. 9). Han nævner derfor, at det i 

fremtiden vil være enormt vigtigt at intensivere netop denne del, eftersom det 

både er interessant og vigtigt at aktivere internt og ekstern samtidig. Det er lige 

så vigtigt at aktivere egne medarbejdere for derved simultant at kunne fremskaffe 

gode ideer. Som Peter Rørsgaard nævner, sidder der selvfølgelig 21.000 ansatte 

og brænder inde med input, som de enten undrer sig over, eller gerne vil af med. 

Han uddyber og forklarer, at det er de ansatte, som dagligt er knyttet til 

kunderne, som måske i højere grad kender deres behov. Han nævner desuden, 

at denne interne eksekvering, at det altid bør gøre, når man er en stor 

organisation, eller har et så stort beredskab som Danske Bank. Samtidig skal 

man desuden være sig bevidst, at når man arbejder med innovation, nye 

services og produkter, så har kunderne kun en begrænset kognitiv 
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referenceramme. Det er derfor ikke nødvendigvis altid den endegyldige sandhed, 

som viser sig på Facebook. Her nævner han Apple som meget klart eksempel. 

Her er det nemlig ikke kunderne, som har fortalt hvordan en iPad skal se ud, og 

derfor nævner han, at det er vigtigt, at den feedback, man får, om det er fra 

medarbejdere eller fra kunder, ikke altid tages den som den eneste og 

endegyldige sandhed (bilag 4, s. 10). 

 

Som beskrevet i ovenstående afsnit om samarbejde, nævner Peter Rørsgaard, 

at han føler, at Idébanken primært blev dirigeret af kommunikations- og 

marketingafdelingen. Han ser derfor Idébanken som et marketing-stunt, mere 

end han ser det som et udviklingsprojekt. Rent innovationsmæssigt ville det 

nemlig være langt mere givtigt at skabe et netværk af specialister i stedet for at 

bruge deltagere på Facebook (bilag 4, s. 11). Som en sidekommentar hertil kan 

det nævnes, at ifølge Pisano & Verganti (2008) referer Peter Rørsgaard her til 

det man i netværksteorien kalder et Elite Circle-netværk. Dette er nemlig et helt 

lukket netværk med en hierarkisk styring, hvor man derfor selv vælger 

medlemmerne og definerer problemet, og desuden selv udvælger løsningerne. 

Det kan hertil igen nævnes, at det netværk, som på nuværende tidspunkt finder 

sted på Facebook, i højere grad er et Innovation Community, da det er et helt 

åbent netværk med en flad styring (Pisano & Verganti, 2008, s. 82). 

 

3.3.4 Kundeinvolvering  

Som beskrevet ovenfor kan involveringen på Facebook kategoriseres som et 

Innovation Community. Det er derfor også tydeligt, at der, som nævnt tidligere, er 

tale en et crowdsourcing-initiativ. Derfor omhandler dette element selvfølgelig 

også til en vis grad videndeling. Men da både Peter Rørsgaard og Stefan Funch 

Petersen ser involveringen på Facebook mere som et resultat af nogle 

kommunikationsmæssige målsætninger end af nogle udviklingsmæssige, er 

dette afsnit ikke indflettet i ovenstående afsnit om videndeling. Derfor er der valgt 

at lave et separat afsnit om kundeinvolvering. 
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Man kommer på igen måde uden om, at man internt i Idébanken har fokus på 

kunderne. Selvom banken udelukkende selv udvælger kundernes input, og selv 

vælger hvilke forslag, der skal stemmes om, samt hvilke idéer, der skal 

varetages internt i afdelingerne, kan der alligevel argumenteres for, at kundernes 

behov, meninger og kritik har en indflydelse på arbejdsgangen. Man kan derfor 

sige, at det eksterne miljø har en effekt på det interne miljø i Idébanken, og at 

afdelingerne derfor i nogle situationer bliver nødt til at omstille sig til nye 

situationer. 

 

I denne sammenhæng vil det desuden være relevant at referere til en offentlig 

udtalelse fra Eva Hald:  

 

”Vi har i 2011 haft stor succes med vores Idébank på Facebook, hvor kunderne 

har bidraget til udviklingen af vores smartphone-app og iPad-app. Det har været 

enormt positivt for os at se, hvordan et sådant crowdsourcing-initiativ har været 

med til at flytte vores forretning tættere på kundernes virkelighed og behov” 

(Kommunikationsforum, 2011). 

 

I samme omgang er det ligeledes relevant at referere til en offentlig udtalelses fra 

Peter Rørsgaard:  

 

”Med Facebook-siden håber banken på at få input fra sine kunder, og det er en 

del af bankens strategi om større åbenhed og fokus på kunderne” (Kronenberg 

K., 2011). 

 

Dette er altså meget klare og tydelige eksempler på, at banken er 

kundeorienteret, og at kundernes input derfor er meget værdifulde. Men det 

vigtige er dog i denne sammenhæng, at det smitter af på de interne 

arbejdsprocesser i Idébanken. Som Stefan Funch Petersen udtalte i sit interview, 

har arbejdet med Idébanken nemlig skabt en ny intern spiller. Han fortalte 

nemlig, at kommunikationsafdelingen, marketingafdelingen, 
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forretningsudviklingen og IT-afdelingen altid har arbejdet sammen om IT-

projekterne, men at kunderne i denne sammenhæng desuden er blevet en del af 

samarbejdet (bilag 3, s. 13-14). Det er derfor helt tydeligt, at kunderne kan få en 

direkte indvirken på de interne arbejdsprocesser i Idébanken. 

 

Stefan Funch Petersen fortæller i denne sammenhæng dog, at man helt 

lavpraktisk skal være opmærksom på, at der er forskel på, hvad kunderne 

anfører inde på Facebook, og på hvordan de rent faktisk agerer. Derfor er man 

nødt til at sammenholde adfærden på Facebook med bankens øvrige kanaler 

(eksempelvis McKinsey-rapporterne). Desuden nævner han, at man i den 

perfekte verden kunne imødekomme alle behov, men at virkeligheden i Danske 

Bank er en anden, idet der kun er et begrænset antal ressourcer allokeret. Derfor 

er det netop uhyre vigtigt at lytte til kunderne og finde ud af, hvor banken kan 

gøre den største forskel (bilag 3, s. 15). 

 

Om kundeinvolveringen udtaler Peter Rørsgaard, at det var fantastisk, at så 

mange personer deltog i processen på Facebook. Han nævner desuden, at der 

kom mange brugbare elementer ud af involveringen, og at kundernes holdninger, 

meninger og gode ideer affødte et positivt resultat internt. Han udtaler endvidere, 

at det desuden var befriende, at nogle af de services, som internt var påtænkt, 

ligeledes var dem, som blev bedømt højest af brugerne (bilag 4, s.7). 

 

På samme måde forklarer Stefan Funch Petersen, at det var interessant og 

givtigt at forhøre sig hos kunderne, og at der i sidste ende derfor blev skabt 

bedre slutresultater. Han forklarer nemlig, at kundeinvolveringen resulterede i, at 

der blev udviklet produkter, som var bedre, end dem, man tidligere udviklede, da 

man udelukkende selv udviklede ud fra interne diskussioner i 

forretningsudviklingsafdelingen (bilag 3, s. 2). 

 

I denne sammenhæng vil det være interessant at anvende en anderledes 

teoretisk vinkling på dynamikken og kundeinddragelsen. Denne vinkling fås ved 
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at tilkoble Teece et al’s. teori om dynamiske kapabiliteter. Dynamisk referer her til 

evnen at forny kompetencer i omskiftelige omgivelser, mens kapabilitet referer til 

den strategiske egenskab at kunne tilpasse, integrere og rekonfigurere 

ressourcer, således at de matcher de omskiftelige omgivelser. Man kan altså 

sige, at det beskriver evnen til at integrere, udvikle og omforme interne 

kompetencer (Teece D. J., Pisano, G. & Shuen, A., 1997, s. 516). Hvis man 

tager Idébankens størrelse og kompetencer i betragtning, ville man sandsynligvis 

kunne argumentere for, at Idébanken besidder dynamiske kapabiliteter. De 

relativt få antal tilknyttede og projektets bredtfavnende kompetencespænd samt 

diversitet, vil nemlig bevirke, at man med fordel vil kunne forny kompetencer i 

omskiftelige omgivelser, mens man samtidig evner at tilpasse, integrere og 

rekonfigurere sine interne ressourcer, således at de matcher de omskiftelige 

omgivelser. Med andre ord er Idébanken yderst ressourcestærk, når det kommer 

til at adaptere det eksterne miljø, hvilket er en absolut fordel, når man har et 

enormt fokus på kundeinvolvering.  

 

3.3.5 Dialog 

Som en forudsætning for ovenstående beskrivelser om dynamik, samarbejde, 

videndeling og kundeinvolvering, bliver afdelingerne selvfølgelig nødt til at 

fokusere på dialog. Det er anderledes klart, at der ikke bliver udstukket ordrer 

eller anden envejskommunikation i forbindelse med Idébanksprojektet, men at 

Idébanken derimod er baseret på et fundament af dialog (bilag 1, s. 11-12). 

Dialogen afdelingerne i mellem er desuden ikke præget af hierarki, eftersom det 

er en hverdagsagtig og egalitær dialog og magtfordeling, som gennemsyrer 

Idébanken (bilag 1, s. 11-12). 

 

Mere generelt udtaler Danske Bank desuden, at bankens overordnede interne 

kommunikation og dialog skal styrke de ansattes motivation og engagement. 

Danske Bank ser velinformerede ansatte som altafgørende. For at hjælpe 

ledernes kommunikationsindsats har Danske Bank derfor udviklet forskellige 

kommunikationsværktøjer - blandt andet værktøjet Ledersite. På dette site bliver 
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al relevant information uploadet, så i stedet for et dagligt bombardement af mails, 

og anden information, kan managere derimod finde alt det fornødne materiale på 

Ledersite. Herudover har Danske Bank ligeledes udviklet et program omkring 

ledelseskommunikation – MOVE. Her bliver alle manageres 

kommunikationskompetencer målt og evalueret, og et efterfølgende program 

med træning og coaching bliver søsat for at optimere på de fornødne områder 

(Brandt & Timmermann, 2011, s. 20-21). Selvom der her måske refereres til de 

ledere, som har langt flere følgere, end der er vil komme i Idébanken, kan det 

alligevel retfærdiggøres at skæve til tiltagende, eftersom det med sikkerhed vil 

afføde en positiv effekt. 

 

3.3.6 Fokus på udvikling 

En del af målsætningen med Idébanken, nævner Thomas Heilskov, er centreret 

omkring forretningsideudvikling (bilag 1, s. 5). Det er nemlig helt centralt at 

udvikle software, der er skræddersyet til bankens brugere. Denne strategi kræver 

derfor, at banken indsluser kundernes input, som supplerer til de kreative og 

innovative softwaremæssige problemstillinger. Stefan Funch Petersen fortæller 

hertil, at der var mange idéer, som ikke var blevet diskuteret internt, og at nogle 

af dem var ret innovative (bilag 3, s. 3-4). Med lidt forsigtighed kan det derfor 

siges, at udviklerne udvidede deres horisont, eftersom de fik ny indsigt. Derfor 

skabes der både en produktmæssig udvikling, samtidig med at der skabes en 

udvikling hos udviklerne. Der er derfor en rød tråd mellem den personlige 

udvikling og den softwaremæssige eller performancemæssige udvikling. Derfor 

er det tydeligt, at der er fokus på begge udviklingstyper i Idébankprojektet.  

  

Tager man indholdet fra Danske Banks officielle hjemmeside i betragtning, ses 

det tydeligt, at et af nøgleordene i banken er udvikling. At hjælpe ansatte med at 

lokalisere uudforskede talenter er nemlig en stor og betydningsfuld del af Danske 

Banks overordnede strategi (Danske Bank, 2011a). At yde en indsats i forhold til 

at udvikle de ansattes professionelle og personlige kompetencer har derfor høj 

prioritet i banken. Af den grund har Danske Bank etableret et partnerskab med 
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Social Innovation House, hvor ansatte deltager i innovationsprogrammer og 

kurser, idet banken anser, at det vil være givtigt i relation til deltagernes 

kompetencer og kvalifikationer (Danske Bank, 2011b). 

 

Dette kan derfor være relevant at gøre brug af i forbindelse med Idébanken, 

eftersom det nemlig kan forventes, at det, måske fremadrettet, vil afføde en 

bedre og mere udviklingsrig arbejdsproces.   

 

3.3.7 Diversitet 

På grund af de involverede afdelingers forskellighed er det klart, at begrebet 

diversitet kan identificeres med Idébankprojektet. Diversitet er selvfølgelig et 

relativt begreb, men som udgangspunkt må det antages, at de ansatte i hhv. 

kommunikationsafdelingen, marketingafdelingen og 

forretninsudviklingsafdelingen ikke kan varetage hinandens arbejdsopgaver og 

derfor ikke besidder identiske kompetencesæt. Det er netop derfor, at 

diversiteten er en vigtig detalje i Idébanken, idet én af afdelingerne, isoleret set, 

måske ikke vil kunne løfte de arbejdsmæssige opgaver alene.  

  

Et klart element, der er medvirkende til at skabe diversitet, er selve 

målsætningen for Idébanken. Thomas Heilskov nævner, at projektet nemlig altid 

har haft to målsætninger – en brandingmæssig og en indsigtsmæssig 

målsætning. Der er nemlig forsøgt at erhverve sig indsigt fra kunderne ved 

simpelthen at involvere dem i processen, hvilket så igen er gjort ud fra en 

brandingmæssig målsætning om at forbedre nogle specifikke omdømmemålinger 

(bilag 1, s. 1). Derfor nævner han, at projektet egentlig er et 

kommunikationsprojekt, samtidig med at det er et forretningsidesprojekt. 

Kommunikationen understøtter nemlig nogle brandingmæssige målsætninger, og 

den indsamlede mængde data fra kunderne kan give en indsigt i, eller belyse 

nogle behov hos kunderne (bilag 1, s. 5). Netop denne todeling ser Eva Hald i 

øvrigt som en vigtig del af projektet (bilag 2, s. 9). Hun nævner derfor, at 

Idébanken, til forskel fra eksempelvis Din Mening, er et rigtigt godt værktøj, idet 



 

58 
 

der kan kanaliseres kommunikation ned i forskellige emner, så der kan skabes et 

mere snævert fokusområde (bilag 2, s. 9). 

  

Det er derfor tydeligt, at grundet Idébankens todelte målsætning, er diversitet en 

væsentlig faktor, da henholdsvis den brandingmæssige og indsigtsmæssige 

målsætning ikke udelukkende kan varetages af én afdeling. 

  

Mere generelt kan det hertil nævnes, at Danske Bank overordnet ser deres 

ansatte som forskellige fra hinanden og derfor har forskellige behov og 

præferencer. Derfor er der, på det overordnede plan, meget fokus på den enkelte 

ansattes behov, for på bedst mulig vis at kunne holde dem tilfredse og 

motiverede i dagligdagen (Danske Bank, 2012a). Ifølge Danske Bank er 

dedikerede og ambitiøse medarbejdere nemlig meget vigtigt, når det kommer til 

at forbedre bankens performance og vækst. For at sikre de ansattes 

velbefindende, anvendes forskellige HR-politikker samt gode arbejdsbetingelser. 

Yderligere udarbejdes der årligt et spørgeskema, der ligeledes har til sigte at 

forbedre de ansattes velbefindende (Danske Bank, 2011c). Det er derfor tydeligt, 

at der på et overordnet niveau ikke forsøges at ensarte bankens ansatte, men 

derimod, at der opfordres til diversitet. 

  

3.3.8 Kontroltype 

Det fremgår tydeligt af interviewene, at der, overordnet set, ikke er tilknyttet 

nogen direkte kontrol på selve processen eller på de personer, som er involveret 

i Idébanken. Thomas Heilskov nævner blandt andet, at der ikke er opsat KPI’s, 

som laves på hver person eller endda på selve Idébanken, eftersom projektet 

blot er anført under fanebladet social media. Han nævner samtidig, at der 

desuden ikke er øvrige ting, som man bliver målt på i dagligdagen (bilag 1, s. 4-

5). Han begrunder den manglende kontrol med, at den enkelte medarbejders 

indsats, undervejs i forløbet, er relativt begrænset (bilag 1, s. 5). Det er derfor 

tydeligt, at der generelt hersker en normativ kontrol i Idébanken. En anden ting, 

som desuden illustrerer Idébankens normative kontrol, er relateret til området 
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omkring igangsættelsen af en session. Som nævnt tidligere, igangsættes der kun 

en session, såfremt at man føler, at det giver mening. Idébankens struktur er 

derfor heller ikke fasttømret, og er ikke hængt op på specifikke handlingsplaner 

fra ovenstående managere. Det er derfor meget tydeligt, at der ikke er en 

autoritativ kontrol i Idébanken.  

 

I en organisation med normativ kontrol handler deltagerne i organisationens 

bedste interesse, ikke fordi de tvinges til det, eller styres af økonomiske 

belønninger eller sanktioner, men snarere fordi de er drevet af et internt 

engagement, en stærk identifikation med virksomhedens mål og indre tilfredshed 

med arbejdet. Kort sagt under normativ kontrol er det den ansatte selv, der gøres 

fordring på i organisationens interesse (Christensen, L. T. & Morsing, M., 2008 s. 

111). Anderledes er autoritativ kontrol, som er et magtforhold mellem en leder og 

følgeren, hvor lederen udstikker ordrer, og hvor følgerne efterfølgende adlyder. 

Leder/følger-forholdet er derfor baseret på en detaljeret regel- og instruksstyring i 

forhold til en korrekt sagsbehandling (Rennison, B. W., 2011, s. 253).  

 

3.3.9 Motivation 

Man skelner generelt mellem external og internal motivation. External motivation 

er udefrakommende faktorer såsom penge, ordrer, overvågning, straf, 

anerkendelse og regler. Derimod er internal motivation kendetegnet ved 

interessante opgaver, autonomi, udfordring, medbestemmelse, udvikling, egen fri 

vilje, glæde og spontanitet (Locke, E. A. & Latham, G. P., 2004, s. 388). Netop 

internal motivation kan derfor forestilles, er den  den type af motivationsform, 

som bedst kan identificeres med Idébanken. Som Thomas Heilskov nævner er 

det ikke er et projekt, som er blevet påduttet ovenfra af Eva Hald eller andre 

andre topchefer. Han forklarer, at projektet var noget, som han selv havde 

udtænkt på forhånd, og som han havde liggende i skuffen (bilag 1, s. 2). Eva 

Hald fortæller i denne sammenhæng, at det fuldstændigt er op til Thomas 

Heilskov at finde på idéerne (bilag 2, s. 10). Ligeldes kan det også nævnes, at 

marketing- og forretningsudviklingsafdelingen ligeledes af egen fri vilje lod sig 
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involvere i Idébanken.  

 

Det er derfor tydeligt, at den motivationsform, som kan sammenkædes med 

Idébanken er internal motivation, eftersom det er et projektet, som udelukkende 

er skabt af egen fri vilje uden nogen form for overvågning, belønning eller 

regler.   

 

Peter Rørsgaard nævner hertil, at Thomas Heilskovs engagement måske er 

affødt af, at han, i Idébankens opstartsperiode, var ny i afdelingen. Det var derfor 

helt tydeligt, at han derfor skulle ud og vise sit værd i resten af organisationen, og 

derfor blev netop Idébanken et af hans meget vigtige projekter. Peter Rørsgaard 

ser det dog udelukkende som et positivt karaktertræk, for som nævnt tidligere, 

nævner han, at Thomas Heilskov har et enormt og smittende engagement og 

endda vil gå igennem ild og vand for projektet.  

  

3.3.10 Opsummering 

Ud fra ovenstående fremgår det, at Idébankens kontekst er karakteriseret ved et 

dynamisk samarbejde mellem de tre involverede afdelinger. Men samarbejdet 

begrænsede sig dog ikke kun til de interne afdelinger, eftersom kunderne 

desuden var en vigtig og indflydelsesrig del af Idébankens samarbejde. Det er 

derfor tydeligt, at der var et enormt kundefokus. Anderledes blev det tydeliggjort, 

at kunderne ligeledes var en vigtig parameter for samarbejdet og dynamikken. 

Desuden blev der argumenteret for, i relation til samarbejdet og dynamikken, at 

der internt i Idébanken var dynamiske kapabiliteter. Der blev desuden 

argumenteret for, at man kunne tilkoble ordet dialog til Idébanken, eftersom det 

var en forudsætning for hele arbejdsprocessen. Endvidere blev det fastslået, at 

der herskede en diversitet, som sikrede, at Idébanken kunne håndtere både den 

kommunikative og forretningsidemæssige målsætning. For netop at nå den 

forretningsidemæssige målsætning blev der hertil argumenteret for, at det var en 

fordel at udvikle både på slutproduktet og på personniveau. Sidst men ikke 

mindst blev det fastslået, at der herskede en normativ kontrol, som var 
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medvirkende til, at det var en internal motivation, som gennemsyrede Idébanken.  

 

3.4 Valg af ledelsesstil 

Nedenfor vil der blive koblet ledelsesteori til ovenstående beskrivelse af 

Idébankens kontekst. Som nævnt tidligere er denne øvelse anvendt, da den vil 

præcisere hvilke ledelsesstilarter, som vil være særligt hensigtsmæssige at 

bruge for Idébanken. Der er anvendt en bred vifte af teorier, som derfor vil 

bevirke, at der gives et nuanceret analytisk billede af den ledelsesmæssige 

problemstilling. Det erkendes dog, at nogle teorier passer bedre ind end andre og 

samtidig, at det nogle gange kun er dele af de valgte ledelsesstilarter, som rent 

praktisk vil være fordelagtige at implementere. Efterfølgende vil de beskrevne 

ledelsesstilarter i den efterfølgende deldiskussion blive vejet, målt og sat op imod 

hinanden for derpå at nå frem til en skræddersyet ledelsesstil til Idébanken. Men 

i første omgang vil ledelsesteorien altså blive tilkoblet ovenstående beskrivelse af 

Idébankens kontekst. For overskuelighedens skyld er ledelsesstilarterne opdelt i 

to hovedemner: Heroisk og  post-heroisk ledelse. Disse emner er så igen inddelt 

i mindre afsnit.  

   

3.4.1 Heroisk ledelse 

Dette første afsnit har til formål at præcisere de mere generelle stilistiske 

karaktertræk ved heroisk ledelse, som kan kædes sammen med Idébankens 

kontekst. Efterfølgende vil de områder, hvor det er nødvendigt at kigge dybere i 

teorien, blive behandlet i separate afsnit.  

 

Som nævnt i teoriafsnittet, centreres heroisk ledelse om, at lederen forsøger at 

skabe en fornemmelse af en større helhed. Det kan lederen blandt andet gøre 

ved at stå forrest som et inspirerende eksempel, have en appellerende vision, 

vise hensyn og være intellektuelt stimulerende. Herved kan lederen nemlig 

forvandle sine underordnede til velvillige følgere (Alvesson & Spicer, 2011, s. 
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15).  

 

Man kan indledningsvist allerede konkludere, at det i denne sammenhæng vil 

være hensigtsmæssigt at skabe en større helhed omkring det at skabe en 

vinderkultur i Idébanken. Det er desuden også nævnt, at Thomas Heilskov var et 

inspirerende eksempel, da han var meget engageret, og at han, som Peter 

Rørsgaard fortale, ville gå gennem ild og vand for projektet. Thomas Heilskov vil 

derfor i teorien sagtens kunne være et inspirerende eksempel og dermed også 

kunne appellere til visionen om at skabe en vinderkultur i Idébanken. På den 

måde skulle han gerne forvandle de øvrige i Idébanken til villige følgere. Det er 

derfor tydeligt, at de overordnede karaktertræk omkring en heroisk ledelsesstil 

kan relateres til Idébankens kontekst. Men det vil imidlertid være nødvendigt at 

indflette mere detaljerede beskrivelser fra relevant ledelsesteori for derved at 

kunne præcisere forholdene mere tydeligt.  

 

3.4.1.1 Transactional ledelse 

En af disse detaljerede beskrivelser fås ved at kigge nærmere på en 

transactional ledelsesstil. Denne er baseret på en social proces mellem leder og 

følger, men samtidig består den anderledes også af en række 

belønningsmæssige transaktioner. Ledelsesstilen består derfor af, at lederen 

udfører målinger eller evalueringer på forventninger og resultater. Det sker, som 

nævnt i teoriafsnittet, i praksis ofte ved monitorering, hvor der også aktivt vil ske 

en indgriben, hvis det er nødvendigt. Man kan altså konkludere, at transactional 

ledere har en instrumental relation til deres følgere, da de leder gennem formelle 

midler såsom belønning og sanktion (Alvesson & Spicer, 2011, s. 15).  

 

Da det er blevet konkluderet, at det er en intern motivation, som trives bedst i 

Idébanken, er det også klart, at denne ledelsesstils eksterne motivationsfaktorer, 

såsom økonomisk belønning eller sanktioner, på ingen måde vil være 

medvirkende til at skabe velvilje eller engagement, og derfor heller ikke skabe en 

vinderkultur.  
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Det er desuden ud fra ovenstående klart, at formelle og strukturerede planer 

omkring Idébanken vil hæmme den arbejdsmæssige effektivitet. Derfor vil denne 

stils måling på forventninger og resultater også hæmme selve effektiviteten af 

arbejdet. For som Eva Hald nævner, vil man ved et formelt setup aldrig komme i 

gang med arbejdet. Derfor vil en transactional ledelsesstil heller ikke på nogen 

måde være medvirkende til at skabe en vinderkultur i Idébanken. 

 

Det kommer derfor heller ikke som en overraskelse, at denne ledelsesstil på 

ingen måde kommer til at spille en rolle i det senere forløb. Men dette afsnit kan 

anderledes retfærdiggøres ved, at man nu kan argumentere for, at denne type 

ledelsesstil kan frasorteres. Derfor vil der videre i analysen heller ikke blive brugt 

ledelsesteori, som er baseret på ekstern motivation og dertilhørende 

belønningsmæssige transaktioner. For det vil nemlig underminere både det 

nødvendige engagement og den normative kontrol, hvilket begge er gunstige 

faktorer for Idébanken. Der vil derfor også efterfølgende kun blive set nærmere 

på teori, som fremmer den fornødne interne motivation og normative kontrol. 

 

3.4.1.2 Transformational ledelse 

Transformational ledelse nævnes kort og overfladisk i afhandlings teoriafsnit. Her 

nævnes det, at hovedvægten lægges på at aktivere læringspotentiale og 

bemyndigelse til at følge visionen, og desuden udvikle følgernes potentiale 

gennem motivation, intellektuel stimulation og fælles værdier. 

Omdrejningspunktet er derfor også udvikling, men med det for øje at skabe 

konstant innovation, som i sidste ende skal skabe bedre performance og 

økonomisk vækst. Det skal ligeledes nævnes, at denne type ledelsesstil, som 

også nævnt i teoriafsnittet, er fordelagtig i meget omskiftelige miljøer, da man 

bliver bedre væbnet til at adaptere sig til nye situationer og til at håndtere 

eksterne udfordringer. Det er derfor også klart, at transformational ledelse kan 

være medvirkende til at skabe en fælles vision omkring det at skabe en 

vinderkultur, og desuden bemyndige følgerne til at følge visionen. På den måde 
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skabes en fælles motivation og nogle fælles værdier, som alle er vigtige 

elementer i relation til at skabe en vinderkultur i Idébanken. Men for at komme 

med en endnu mere præcis beskrivelse af ledelsesstilen, er det nødvendigt at 

indsluse mere teori. 

 

Smith et al. konceptualiserer transformational ledelse med fire forskellige 

adfærdsmæssige komponenter: Idealiseret indflydelse, inspirerende motivation, 

intellektuel stimulation og individualiseret hensyntagen. Den idealiserede 

indflydelse inddæmmer, at lederen er en etisk og moralsk rollemodel, som 

lægger vægt på følgernes behov. Komponenten inspirerende motivation dækker 

derimod over, at lederen motiverer og inspirerer følgerne - blandt andet ved at 

vise entusiasme og optimisme. Yderligere dækker den over, at lederen 

kommunikerer forventninger og en fælles vision ud. Intellektuel stimulation 

centrerer sig derimod om, at lederen tilskynder innovation og kreativitet. Sidst 

men ikke mindst dækker komponenten individualiseret hensyntagen over, at 

lederen har fokus på følgernes behov og resultater (Smith et al., 2004, s. 83).  

 

Det er sandsynligt, at Thomas Heilskov i teorien kan komme til at besidde alle 

nævnte adfærdsmæssige komponenter. For der har i interviewene ikke været 

nogle tegn på, at Thomas Heilskov, i Idébankens forløb, har været uetisk eller 

umoralsk. Det skal selvfølgelig nævnes, at der ikke har været stillet spørgsmål, 

som direkte har søgt svar på dette emne. Men anderledes, som nævnt 

ovenstående, er det derimod tydeligt, at alle de øvrige interviewede personer 

talte i positive vendinger om Thomas Heilskov. Der blev blandt andet nævnt, at 

han var en god mand at have til at styre Idébanken og samtidig, at han havde et 

smittende engagement. Det er derfor også klart, at man må forvente, at Thomas 

Heilskov kan lede Idébanken med entusiasme og effektivitet. Det er af den grund 

også sandsynligt, at han ligeledes kan være en etisk og moralsk rollemodel, som 

vil kunne lægge vægt på følgernes behov.  

 

Adfærdskomponenten omkring at være intellektuelt stimulerende, og derfor at 
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have fokus på kreativitet og innovation, stemmer ligeledes godt overens med 

Idébankens kontekst. For selvom det nævnes ovenstående, at 

omdrejningspunktet for Idébanken ikke er kreativitet eller innovation, er det dog 

stadigvæk vigtige faktorer, som udelukkende bidrager med et positivt resultat. 

Det skal hertil nævnes, at området omkring innovation og kreativitet senere vil 

blive behandlet mere dybdegående i afsnittet “Skandinavisk ledelse”. Sidste 

adfærdsmæssige komponent vedrørere at skabe individualiseret hensyntagen. 

Dette vil i denne relation også være strategisk, eftersom det er tydeliggjort, at der 

hersker en diversitet internt i Idébanken. Det vil derfor heller ikke være strategisk 

at anvende en generel hensyntagen, da de involverede parter er meget 

forskellige og varetager vidt forskellige arbejdsopgaver.  

 

Som et teoretisk supplement til ovenstående beskrevne adfærdskomponenter 

nævner Smith et al. desuden, at en transformational leders motivationsbase skal 

udspringe fra en drivkraft omkring at genskabe organisationen til at kunne 

overleve i det udfordrende eksterne miljø. Derfor udspringer en transformational 

leders motivationsbase også mere på baggrund af et makrofokus. Individuel 

vækst og udvikling er uinteressant, hvis det ikke relateres til virksomhedens 

succes i det eksterne miljø (Smith et al., 2004, s. 86-87). Dette kan også 

relateres til Idébankens kontekst, da det står klart, at Thomas Heilskov har en 

klar forhåbning om, fortsat at genskabe Idébanken, så den på bedste vis kan 

overleve i det eksterne miljø. Derfor er det også klart, at Thomas Heilskovs 

motivationsbase har et macrofokus. Dog vil den mere uddybende analyse 

omkring vækst senere finde sted senere i afsnittet “The Gardener”. Derfor vil der 

heller ikke tilkobles yderligere forklaringer i dette afsnit.   

 

Samspillet mellem førnævnte ledermotiver og ovenstående beskrivelse af 

motivationsbase bevirker desuden, at man skaber det, Smith el al. beskriver som 

en empowered dynamic culture. Dette er en intern kultur, der er fordelagtigt, når 

man opererer i et dynamisk miljø, hvor følgerne er bemyndiget med stort ansvar, 

og opfordret til at innovere, tage initiativ og løbe risici (Smith et al., 2004, s. 86-
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89). Da Idébanken er omkredset af ord som dynamik, videndeling, 

kundeinvolvering og begrebet dynamiske kapabiliteter, er det også klart, at man 

vil kunne nyde godt af at skabe en empowered dynamic culture. For det fremgår 

meget tydeligt af ovenstående beskrivelser om konteksten, at man har et enormt 

behov for at tilpasse sig nye situationer og eksterne udfordringer i Idébanken. 

Det er nemlig tydeligt, at man i kommunikationsafdelingen aldrig kan vide sig 

sikker på hvilke emner, som dukker op på Facebook, og hvilken effekt det 

efterfølgende vil få på de interne arbejdsprocesser. Det er derfor også klart, at 

eventuelle specielle behov hos kunderne kan resultere i, at man internt er nødt til 

at omstille arbejdet. For som det er nævnt, var der flere idéer som fandt vej til 

Facebook, som udviklerne ikke selv havde tænkt på, og som de derfor blev nødt 

til at implementere. Netop derfor blev man også nødt til at ændre på nogle 

prioriteter internt i forretningsudviklingsafdelingen, og dermed også ændre på 

den interne arbejdsgang. På samme måde kan man i markedsføringsafdelingen 

også blive nødt til at ændre på arbejdet, hvis der bliver synliggjort et ubehandlet 

behov hos kunderne, som bliver nødt til at blive adresseret. På samme måde vil 

man også kunne støde på informationer i den interne Idébank, som på samme 

vis vil kunne ændre på de planlagte arbejdsprocedurer. Man kan altså 

grundlæggende fastslå, at da Idébanken er baseret på videndeling og 

kundeinddragelse, vil det give et meget dynamisk og omskifteligt miljø, da 

eksterne omstændigheder har en direkte betydning for arbejdet internt i 

Idébanken. Det er derfor meget tydeligt, at det er en absolut nødvendighed at 

kunne tage højde for eksterne påvirkninger. Netop derfor vil det være strategisk 

at bestræbe sig på at skabe en empowered dynamic culture i Idébanken.    

 

En hel konkret faktor, som kan lette arbejdet med at skabe denne kultur, er 

Idébankens mangel på formel opbygning. For det er tydeligt, at der på 

nuværende tidspunkt hverken er tilknyttet en stor fortælling, vision eller strategi til 

Idébanken. Projektet er heller ikke direkte underlagt bankens overordnede 

strategi, eller skabt som et resultat af en stor overordnet strategi. Man skal hertil 

nævne, at Idébanken dog er en del af bankens samlede strategi, om at skabe 
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mere kundeinvolvering. Men da Idébanken ikke er et projekt, som er et direktiv 

fra et højere organisatoriske lag, men som derimod er udtænkt og implementeret 

af Thomas Heilskov, på eget initiativ, må man antage, at Idébanken derfor 

alligevel ikke direkte er en del af bankens store kundeinvolveringsstrategi. 

Idébanken er heller ikke skabt ud fra bankens fundament af vision, mission eller 

kerneværdier. For som Thomas Heilskov nævner i interviewet, er Idébanken 

stadig et eksperimenterende projekt, og derfor læner man sig i langt højere grad 

også op ad en trial and error-proces. For som han også nævner, skal man helt 

reelt stadigvæk finde ud af, hvordan man skal navigerer Idébanken (bilag 1, s. 6). 

Både Eva Hald og Thomas Heilskov så dog denne mangel på overordnet 

struktur, som et vigtigt og givende element for Idébanken. For de mener begge, 

at store formelle rammer og strukturerede strategier vil bevirke, at projektet aldrig 

vil komme i gang. Desuden er det også tydeligt, at Thomas Heilskov er af den 

overbevisning, at det i så fald vil underminere den dynamiske og ustrukturerede 

tilgang, man har til Idébanken. Derfor er man internt også langt bedre rustet til at 

kunne omstille sig til nye standarder, og derfor letter dette element samtidigt 

arbejdet med at skabe en empowered dynamic culture. Det fremgår desuden af 

situationsanalysens afsnit “fremtidsaspekter”, at der måske hersker lidt 

usikkerhed om Idébankens fremtid. For Eva Hald nævner, at man i fremtiden bør 

lave fremtidige Idébanksession, men giver ikke hints om, om man allerede har 

planlagt et forløb. Stefan Funch Petersen nævner ligeledes, at Idébanken har 

været givtig og, at forretningsudviklingsafdelingen derfor også ønsker at 

involvere sig i projektet igen. Men han fortalte samtidig, at man i 

forretningsudviklingsafdelingen allerede have identificerede tre potentielle 

projekter, som kunne være interessante at implementere i Idébank-regi. Men han 

fortæller dog ikke hvor, hvornår eller hvordan de skal implementeres. Noget 

kunne derfor også tyde på, at der internt hersker en uvished omkring Idébankens 

fremtidige udformning. Men som Thomas Heilskov nævner, tager man de 

forskellige sessions som de kommer, og man giver sig kun i kast med et nyt 

projekt, når man finder det helt rigtige. Derfor er det også klart, at man ikke 

nødvendigvis er på jagt efter projekter, som ligner forrige. Selvfølgelig skal 
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projektet eller emnet invitere til, at kunderne har et incitament til at interagere 

med banken, og desuden at det selvfølgelig er noget, som også kan involvere 

udviklerne. Men man kan fastslå, at fremtiden for Idébanken på nuværende 

tidspunkt er uvis. Det er ligeledes også klart, at dette er en medvirkende faktor til, 

at arbejdet med Idébanken bliver endnu mere dynamisk. Derfor er det desuden 

klart, at det er endnu et element, som støtter påstanden omkring, at man skal 

skabe en empowered dynamic culture. Hertil skal det også nævnes, at der i 

afsnittet “dynamik” nævnes, at man bruger en agil projektstyring i Idébanken, 

hvilket også skabte dynamik. Dette giver derfor endnu et belæg for, at man skal 

forsøge at skabe en empowered dynamic culture i Idébanken.  

 

Smith et al. kommer desuden ind på, at en transformational ledelsesstil skaber 

og anvender en individualiseret to-vejs-kommunikation mellem lederen og 

følgerne (Smith et al., 2004, s. 81). Omdrejningspunktet ligger derfor også 

omkring dialog og inkludering, og dermed kan dette element også relateres til en 

kvindelige ledelsestil. For som anført i teoriafsnittet, omfavner den kvindelige 

ledelsesstil også ordene dialog og inkludering.  

Det er klart, at hele arbejdsprocessen i Idébanken er bygget op omkring dialog 

og inkludering, selvom Peter Rørsgaard som sagt nævner, at der i nogle tilfælde 

dog er behov for en mere intensiv dialog og indkludering. Så derfor er det endnu 

et element, som kan kobles til Idébankens kontekst. Forskning har desuden 

påvist, at denne type af involvering generelt er foretrukket af følgere (Caldwell et 

al., 2008, s. 14-16). Så dette er blot endnu et argument for, at en 

transformational ledelsesstil vil være gavnlig for Idébanken.  

 

Det fremgår, ihvertfald implicit, af interviewene, at man internt i Idébanken 

behandler hinanden medlidende. For som tidligere nævnt, er der ikke en 

hierarkisk magtfordelingen, og tonen og dialogen er på ingen måde 

konfliktsøgende. Derfor er det også klart, at dette element giver endnu et belæg 

for at anvende en transformational ledelsesstil, da det i teorien, nemlig vil kunne 

være medvirkende til at inkludere forretningsudviklingsafdelingen mere intensivt, 
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og samtidig sikre, at alle Idébankens personer var tilstrækkeligt informeret. 

Dialogen og inkluderingen vil desuden være medvirkende til at skabe 

bemyndigelse hos følgerne. Derfor er dette element også medvirkende til at 

skabe en empowered dynamic culture.  

 

Det fremgår derfor tydeligt, at alle gennemgåede elementer i en transformational 

ledelsesstil, kan kædes samme med Idébankens kontekst. Det vil derfor også 

være meget strategisk at skabe en empowered dynamic culture, da den i teorien 

vil være medvirkende til, at man kan skabe en vinderkultur i Idébanken. For det 

var nemlig tydeligt, at denne kultur ville kunne hjælpe konstruktivt med at skabe 

en fælles vision, skabe dynamik og samtidig bemyndige følgerne til selv at følge 

visionen. Det blev samtidig tydeliggjort, at ledelsesstilen omfattede en 

inkluderende og dialogorienterende tilgang til deres følgere. Dette ville derfor 

kunne forbedre de interne fragmenteringer, og samtidig skabe en bedre 

fællesfølelse og bemyndigelse, og som vil bidrage til at skabe en empowered 

dynamic culture, og derfor i sidste ende en vinderkultur.  

 

3.4.1.2.1 Kritik 

Selvom det af ovenstående fremgår, at en transformationel ledelsesstil 

sandsynligvis er vejen frem til at skabe en vinderkultur, bliver man imidlertid nødt 

til at indflette nogle generelle kritikpunkter af ledelsesstilen, da de kan give et 

mere nuanceret billede af situationen.  

 

Det første kritikpunkt drejer sig om, at denne ledelsesstil har en tilbøjelighed til at 

have for meget fokus på de få ekseptionelle cases, der skildrer de højt 

motiverede ledere, og dermed overser de hverdagsagtige ledelsesaspekter, som 

foregår på kryds og tværs i organisationer hver dag. Netop på dette punkt bliver 

de nedenstående teorier om post-heroisk ledelses meget strategiske. De vil 

derfor blive behandlet mere dybdegående senere. Et andet kritikpunkt er, at 

denne type ledelsesstil ofte præsenterer en meget naiv forståelse for ledelse. For 

litteraturen tager ofte et meget ukritisk blik på lederens skabelse af en 
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organisatorisk altruisme, harmoni, gensidig interesse samt motivationsfaktorer. 

Mange studier vidner nemlig om, at transformational ledere ofte ignorerer det 

man i ledelseslitteraturen kalder The shadow of charisma. Dette involverer 

narcissistiske tendenser, som er associeret med transformational ledere. 

Lederne har derfor meget tit svært ved at kende egne begrænsninger, og 

samtidig være kritisk reflekterende omkring deres handlinger (Alvesson & Spicer, 

2011, s. 16). Dette forhold vil dog ikke være præciseret i analysen, men har 

derimod fået en plads i diskussionen. Det skal dog også nævnes, at ovenstående 

kort berøres i afsnittet “post-heroisk ledelse”. 

 

3.4.1.3 The Gardener 

The Gardener metaforen er en ledelsesstil, der faciliterer vækst. Vækst beskrives 

generelt i ledelseslitteraturen som en stil, hvor lederen faciliterer vækst hos 

følgerne, så det i sidste ende kan resultere i virksomhedsmæssig vækst. Idealet 

er derfor en stil, der fostrer kreativitet, moral, autencitet og spirituel vækst 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 76).  

 

Men Alvesson og Spicer nuancerer dog denne beskrivelse, ved desuden at 

indflette mindre idylliske elementer ind i teorien. Helt lavpraktisk har de valgt at 

opdele vækstmetaforen i fire forskellige The Gardener metafortyper: The 

Landscaper, The Pruner, The Crop-rotator og Harvester. Af dem vil det derfor 

også fremgå nedenstående, at to af de fire metaforer ikke nødvendigvis altid vil 

skabe moral, autencitet og spirituel vækst. 

 

Både The Pruner og Harvester influerer ledelsen ved kontrol, sanktioner og 

fyringer af ansatte (Alvesson & Spicer, 2011, s. 94). Det er derfor også klart, at 

der er tale om en external motivationsfaktor og tilmed en autoritativ kontrolform. 

Desuden er det også klart, at de gør brug af stramme kontrolsystemer, hvilket 

passer dårligt ind i Idébankens dynamiske arbejdstilgang. For som Eva Hald 

nævnte, vil for mange strukturerede systemer simpelthen kvæle arbejdet. Derfor 

står det også klart, at netop disse metaforer ikke får spalteplads i det senere 
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forløb, da de hverken skaber normativ kontrol, centrerer sig om en internal 

motivation, eller skaber dynamik. Det er derfor også tydeligt, at disse metaforer, i 

denne kontekst, derfor ikke vil skabe moral, autencitet og spirituel vækst internt i 

Idébanken. 

 

Omvendt er metaforen The Landscaper en ledelsesstil, hvor det interne 

arbejdsklima ses som vigtigste omdrejningspunkt. Derfor ser man også 

udviklingen af de ansatte som et mål i sig selv, og af den grund er der en tydelige 

interesse i følgernes personlige karriere (Alvesson & Spicer, 2011, s. 94). Der 

ses i interviewene ikke tegn på, at man i Idébanken prioriterer ansatte frem for 

Idébankens udvikling. Men hertil skal nævnes, at der ikke direkte har været rettet 

spørgsmål mod dette emne. Men det fremgår dog anderledes mere som om, at 

man derimod er fokuseret på at vækste på slutproduktet. Men igen er der behov 

for at nævne, at der heller ikke har været rettet sprøgsmål mod dette emne. Man 

kan med meget stor forsigtighed, gøre sig den antagelse, at fokusset i Idébanken 

i højere grad er rettet mod slutresultatet, end det er på det faktum at skabe 

personlig udvikling. Med dette som spinkelt argumentet bliver denne metafor 

ligeledes frasortereret i det videre forløb. 

 

Sidst men ikke mindst rettes blikket mod The Crop-rotator metaforen. Den har 

anderledes fokus på engagement og udvikling, men med henblik på et 

økonomisk givtigt  slutresultat. Udviklingen her skal altså ikke ses som et 

slutresultat i sig selv (Alversson & Spice, 2011, s. 94). Desuden skal det nævnes, 

at man i forlængelse med denne ledelsesstil, ofte implementerer funktionelle 

træningsprogrammer. Det er derfor tydeligt, at det er The Crop-rotator metaforen, 

der er mest passende i forhold til Idébankens kontekst. Det ses blandt andet i 

afsnittet ”fokus på udvikling”, at der både er et element af person- og 

produktudvikling i Idébanken. For selvom Stefan Funch Petersen og Peter 

Rørsgaard måske ser Idébanken, som et marketing-stunt, forklarer de samtidig, 

at man i forretningsudviklingsafdelingen har fået gavn af kundernes input. For det 

fremgår nemlig, at man rent faktisk brugte kundedataen til at udvikle produkterne 
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mere hensigtsmæssigt, og samtidig til at udvide udviklernes horisont. Desuden 

kan det heller ikke udelukkes, at man afdelingerne imellem, ved hjælp af dialog, 

kundeinvolvering og videndeling, sandsynligvis kan hæve den personlige 

udvikling yderligere. Diversiteten er nemlig stor, og man kan derfor måske også 

forvente, at de forskellige involverede vil angribe problemerne fra forskellige 

vinkler. Dette kan derfor måske inspirere eller udvikle de øvrige involverede. Det 

står således klart, at man skaber en personlig vækst, som i sidste ende 

genererer virksomhedsmæssig vækst. Der kan med forsigtighed derfor også 

argumenteres for, at man internt i Idébanken ikke ser personlig vækst som et mål 

i sig selv, men derimod som et middel til at få hele Idébanken til at vækste rent 

økonomisk. Men man bliver i denne sammenhæng nødt til at nævne, at der rent 

faktisk ikke direkte skabes en økonomisk vækst i Idébanken. Derimod skabes 

den økonomiske vækst i kraft af, at Idébanken eksempelvis, som nævnt, har 

resulteret i en kundetilgang på 3.000. På den anden side, er en meget stor del af 

dette projekt, som Peter Rørsgaard og Stefan Funch Petersen også nævner, 

centreret omkring kommunikation og marketing. Derfor er Idébanken nok også 

nærmere en udgift i kraft af, at man bruger tid, penge og ressourcer på ekstern 

kommunikation og annoncering. Omvendt fremgår det tydeligt, at dette arbejde 

på anden vis kan skabe en indtægt. Men generelt er initiativer centreret omkring 

markedsføring og ekstern kommunikation, altid svære at koble direkte til en 

økonomisk vækst. Der er i denne sammenhæng nemlig mange uafhængige 

variabler, som kan have en indflydelse på resultatet. De økonomiske aspekter i 

relation til vækst, vil derfor også blive diskuteret i afsnittet “deldiskussion”.    

   

I denne sammenhæng skal der gøres opmærksom på, at der i afsnittet “Fokus på 

udvikling” bliver nævnt, at Danske Bank generelt forsøger at sikre, at alle ledere 

udvikler sine følgere, så de når deres ypperste potentiale på en sådan måde, at 

det gavner banken. Fra samme afsnit fremgår det også, at Danske Bank 

prioriterer deres ansattes professionelle og personlige kompetenceudvikling højt. 

Derfor kan man fastslå, at der hersker en generel udviklingsdiskurs i Danske 

Bank. Blandt andet har Danske Bank, som nævnt, derfor etableret et partnerskab 
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med Social Innovation House, hvor bankens ansatte deltager i 

innovationsprogrammer og kurser. Et sådant tiltag nemlig vil være givtigt i 

relation til de ansattes kompetencer og kvalifikationer. Det vil dog være naivt at 

tro, at banken udelukkende har igangsat dette initiativ på baggrund af de 

ansattes kompetencer og kvalifikationer. For set ud fra et bredere perspektiv, kan 

man sandsynligvis forestille sig, at den drivende faktor i denne sammenhæng er 

den økonomiske parameter. For Danske Bank kan måske generelt ikke 

sidestilles med en virksomhed, som udelukkende fokuserer på at skabe QWL 

(quality work life). Derfor kan man med forsigtighed også antage, at den 

personlige udvikling altid skal kædes sammen med en virksomhedsmæssig 

økonomisk udvikling.  

 

En vigtig pointe i forbindelse med den generelle vækstmetafor består af, at 

lederen først selv skal gro, før vedkommende kan fremavle virksomhedsmæssig 

vækst. Lederen skal således først fokusere på egen udvikling omkring 

karaktertræk, motivation og formodninger, for i sidste ende at kunne frembringe 

virksomhedsmæssig vækst. Lederen skal derfor i første omgang taget et såkaldt 

inside-out perspektiv, for så derefter at kunne facilitere vækst i The outside World 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 78). Det kræver med andre ord, at lederen først og 

fremmest selv skal gro, før vedkommende kan facilitere vækst for virksomheden.  

 

Der er i Danske Bank rig mulighed for, at Thomas Heilskov kan udvikle sig som 

leder. For Danske Bank har nemlig, som nævnt, udviklet 

ledelseskommunikationsprogrammet MOVE. Her kan Thomas Heilskovs 

kommunikationskompetencer derfor blive målt og evalueret, og et efterfølgende 

program med træning og coaching kan blive søsat for at optimere på de 

fornødne områder. I kraft af disse generelle forhold, muliggør Idébankens 

kontekst derfor også, at Thomas Heilskov netop kan tage et inside-out 

perspektiv.  

 

Så det er tydeligt, at The Crop-rotator er den af de fire anførte metaforer, som 
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passer bedst til Idébankes kontekst. Det er samtidigt tydeligt, at Thomas Heilskov 

har mulighed for at tage et inside-out perspektiv på ledelsen. Derfor kan det 

understreges, at en Crop-rotator ledelsesstil indeholder nogle elementer, som vil 

kunne være medvirkende til at skabe en vinderkultur. 

 

3.4.1.3.1 Kritik 

The Gardener-metaforen er en velbeskrivende illustration af, hvordan ledere 

burde agere i en organisation, hvor der er fokus på vækst. Der er dog nogle 

faldgruber og blinde vinkler, som lederen skal være opmærksom på, når 

vedkommende implementerer denne ledelsesstil. Selvom en stor del af 

ledelseslitteraturen taler positivt om, at ledere er vækstkatalysatorer, findes der 

intet empirisk bevis for, at personlig vækst og finansiel vækst går hånd i hånd. 

Med andre ord kan det moralske helbred således ikke påvises at have en direkte 

indflydelse på den finansielle performance eller den økonomiske vækst. 

Alvesson & Spicer (Huzzard & Spoelstra) bruger metaforen The Garden of Eden 

til at illustrere den mest utopiske situation, hvor personlig vækst er synonym med 

finansiel vækst (Alvesson & Spicer, 2011, p. 95). Uheldigvis er sådan en fantasi 

langt fra virkelighed.  

 

For det andet kan denne metafor også sløre linjerne mellem de ansattes 

arbejdsliv og privatliv. Herved føler følgerne sig stressede og ikke spirituelt 

opløftende. Dette reducerer derfor moralen i virksomheder (Alvesson & Spicer, 

2011, p. 88-89). Det er derfor klart, at hvis man anvender denne ledelsesstil skal 

Thomas Heilskov være meget opmærksom på ikke at stresse sine følgere, da 

det blot vil afføde en dårlig moral, hvilket selvfølgelig ikke hjælper med at skabe 

en vinderkultur i Idébanken. For en dårlig moral vil ikke skabe det fornødne 

engagement og vil desuden resultere i, at følgerne ikke selv tager initiativ.  

 

Yderligere tager The Gardener-metaforen for givet, at enhver kan udvikles til 

deres fulde potentiale. Men de følgere, der fejler i forsøget på at opnå deres fulde 

potentiale, vil derfor blive ladt i stikken. Dette vil højne sandsynligheden for at 
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fragmentere Idébanken, hvilket selvfølgelig vil have en negativ effekt på den 

samlede performance i Idébanken. Derfor skal Thomas Heilskov være 

opmærksom på, om alle følgere opnår deres fulde potentiale. For det vil nemlig 

være uhensigtsmæssigt at fragmentere Idébanken, da arbejdet internt er 

centreret omkring samarbejde.  

  

3.4.1.4 Skandinavisk ledelse  

Selvom der er forskel på landene i Skandinavien, og derfor også på deres tilgang 

til ledelse, er fællestrækket dog langt stærkere, end de små forskelligheder som 

landene har imellem sig. Derfor kan man også tale om en egentlig skandinavisk 

ledelsesstil (Lindholm, M. R., 2004, s. 1). Som eksempel kan man tage Danmark 

og Sverige. Generelt er ledelsesstilen i Sverige mere deltagende og 

relationsorienteret, end den er i Danmark. Derimod er den danske ledelsesstil, i 

forhold til Sverige, lidt mere autoritativ og direkte (Alvesson & Spicer, 2011, s. 

27). Dog er der milevidt til en arketypisk sydeuropæisk eller amerikansk 

ledelsesstil (Lindholm, M. R., 2004, s. 2-3). Så på trods af de forholdsvis små 

ledelsesmæssige forskelle, som man finder i Skandinavien, kan det stadig 

retfærdiggøres at samle dem under én fællesbetegnelse. 

  

Som nævnt i teoriafsnittet, er det generelt en ledelsesstil, der er strategisk, når 

man ønsker og satser på kreativitet og innovation. For at opnå det mål nævner 

teorien, at det er meget vigtigt, at man samarbejder. For det er netop på det 

punkt, at den skandinaviske model er unik. Det kræver altså, at man finder 

sammen i grupper, hvor man bruger hinandens viden, og i sidste ende kommer 

ud med et resultat, der er til alles fordel. Viden er altså ikke noget, man holder for 

sig selv, men derimod noget som man strategisk deler (Lindholm, M. R., 2004, s. 

5). 

 

Som det tidligere er nævnt ovenstående føler Peter Rørsgaard og Stefan Funch 

Petersen, at Idébanken mest af alt kan ses som et markedsføring-stunt. Det er 

derfor også klart, at forretningsudviklingsafdelingen nedprioriterer de kreative og 
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innovationsmæssige elementer, som også er tilknyttet Idébankens kontekst. Men 

på den anden side nævner de begge, at man i forbindelse med udviklingen, dog 

har fået vigtig input fra kunderne, som efterfølgende er blevet brugt i 

udviklingsarbejdet. Derfor kan man med forsigtighed også sige, at der er et 

tilstrækkeligt element af både kreativitet og innovation, som  indledningsvis 

retfærdiggører, at man kan kigge nærmere på denne ledelsesstil.  

 

Som nævnt ovenstående har en skandinavisk ledelsesstil fokus på samarbejde. 

På dette punkt stemmer ledelsesstilen godt overens med Idébankens kontekst. 

For der herske ikke nogen tvivl om, at én af grundpillerne i Idébanken er 

opbygget omkring samarbejde. Det anføres nemlig ovenstående, at det reelt ikke 

vil være muligt at afvikle en Idébank-session, hvis ikke alle tre afdelinger 

arbejdede sammen.  

 

Anderledes står det desuden klart, at man afdelingerne i mellem deler viden. For 

som det fremgår af afsnittet “videndeling”, anvender man en intern Idébank, som 

har til formål at give input til udviklerne, så de kan skabe kreative og innovative 

løsninger, der på bedst mulig måde kan imødekomme kundernes behov. Det er 

derfor også klart, at man internt bruger hinandens viden på tværs af afdelingerne, 

så der i sidste ende skabes et resultat, som er til alles fordel.  

 

Det er derfor også meget tydeligt, at selvom kreativitet og innovation måske ikke 

har højeste prioritet i Idébanken, er der alligevel nogle elementer fra den 

skandinaviske ledelsesstil, som kan kobles til Idébankens kontekst. Derfor kan 

man med forsigtiged også konkludre, at der er dele af den skandinaviske 

ledelsesstil, som kan være medvirkende til at skabe en vinderkultur i Idébanken.  

 

3.4.1.4.1 Kritik 

Et kritikpunkt til denne ledelsesstil er af samme natur som et af kritikpunkterne til 

transformational ledelse. Nemlig det, at man kan have tilbøjelighed til at fokusere 

på de få ekseptionelle cases, der skildrer de højt motiverede ledere, og dermed 
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overser de hverdagsagtige ledelsesaspekter, som sker på kryds og tværs i 

organisationer hver dag. Men som også nævnt ovenstående, vil dette punkt blive 

behandlet senere i analysen.  

 

3.4.2 Post-heroisk ledelse 

Som det er beskrevet ovenstående, er der en række teorier fra heroisk ledelse, 

som kan relateres til Idébanken. Men det er samtidigt tydeligt, at der også er 

elementer i Idébankens kontekst, som anderledes kan relateres til en post-

heroisk ledelsesstil. Det skal desuden nævnes, at hvis man udelukkende bruger 

en heroisk ledelsesstil, frasorterer man naturligvis de positive elementer, som er 

tilkoblet post-heroisk ledelse, og dette vil i denne sammenhæng ikke være 

hensigtsmæssigt. På samme måde som med ovenstående afsnit om heroisk 

ledelse, indledes dette afsnit også med nogle generelle skrivelser om post-

heroisk ledelse, og om hvordan de mere generelt kan sammenkobles Idébanken. 

Efterfølgende vil der, på samme måde som ovenstående, være en mere 

detaljeret beskrivelse af udvalgte variationer af post-heroisk ledelse. 

 

Som nævnt i teoriafsnittet, er post-heroisk ledelse karakteriseret ved, at man 

bevæger sig væk fra et heroisk syn på ledelse, og dermed væk fra den store 

fortælling om heroiske topledere, som udviser grandiose visioner, og forfører og 

inspirer følgerne. Her lægges der i stedet mere vægt på ydmyge og 

dagligdagsrelaterede aspekter omkring ledelse. Der er derfor også fokus på, 

hvordan ledelse er demokratiseret og hyppigt delt i virksomheden. Man opnår 

derfor det ledelsesmæssige mål ved kollektivt at lade en række personer 

fokusere på samarbejde og gensidig læring. Derfor kan denne ledelsesstil i 

teorien også foregå i hvilken som helst retning i organisationsdiagrammet, og 

derfor er kommunikationen typisk heller ikke udstedt fra ét bestemt sted 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 17). 

 

Som et kritikpunkt til både transformational og skandinavisk ledelse blev det 

nævnt, at hvis man udelukkende brugte en stor visionær fortælling, risikerede 
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man at ramme i faldgruben, der tidligere i afhandlingen er beskrevet som the 

shadow of charisma. Så hvis Thomas Heilskov udelukkende fokuserede på at 

skabe en vinderkultur ud fra en heroisk optik, og derfor primært talte om en 

fælles vision og bemyndigelse, ville der måske være en stor risiko for, at følgerne 

ville blive forvirrede. For man skal huske på, at Thomas Heilskov er, og har altid 

været, en del af Idébanken. Så hvis han udelukkende appellerede til at skabe en 

stor visionær fortælling, ville der derfor være en stor risiko for, at følgerne vil blive 

forvirrede. Thomas Heilskov bliver derfor også nødt til at rette sin ledelsesindsats 

mod mere dagligdagsrelaterede elementer, for ikke at komme til at fremstå som 

en narcissistisk leder, der ikke har fødderne plantet i den virkelige verden. Derfor 

er det også nødvendigt at supplere den heroiske ledelsesstil med nogle mere 

dagligdags relaterede ledelsesstilarter. Det står ligeledes klart, at Idébankes 

størrelse ikke udelukkende inviterer til at benytte en rendyrket heroisk 

ledelsesstil. For som det er anført ovenstående, er der på det højeste maksimalt 

tilknyttet ti personer. Desuden nævner Stefan Funch Petersen, at arbejdet i 

forretningsudviklingsafdelingen kun udgør omkring 15 procent af det samlede 

arbejde. På trods af, at Thomas Heilskov og sin social mediamanager nok bruger 

en langt større procentdel af deres samlede arbejdstid på Idébanken, fremstår 

det alligevel klart, at projektet er relativt spinkelt. Derfor vil det heller ikke være 

fæstnet i virkeligheden, hvis man udelukkende skulle bruge en heroisk 

ledelsesstil. Det fremstår således tydeligt, at der ikke hersker nævneværdige 

hierarkiske fordelinger internt i Idébanken, da arbejdet er centreret omkring mere 

ydmyge arbejdsprocesser. Det er derfor også klart, at disse kontekstuelle 

elementer bevirker, at man vil kunne drage fordel af også at tilknytte en post-

heroisk ledelsesstil. 

 

Så indledningsvis står det klart, at det som udgangspunkt også kan være 

strategisk og hensigtsmæssigt at supplere med en post-heroisk ledelsesstil. 

Nedenstående vil der blive gået i detaljer for mere præcist at finde frem til 

nøjagtige varianter og forgreninger af den post-heroiske ledelseslitteratur, som i 

højere grad vil være hensigtsmæssige at anvende for at kunne skabe en 
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vinderkultur i Idébanken.  

 

3.4.2.1 Delt ledelse 

Selvom delt ledelse er en ledelsesstil, som ligger meget i forlængelse af 

ovenstående generelle beskrivelse af post-heroisk ledelse, er der dog den vigtige 

tilføjelse, at denne variation, som nævnt i teoriafsnittet, dækker over, at enkelte 

individer skiftevis tager den ledende rolle. Stilen erkender desuden, at ledelse 

ikke altid bruger et top-down perspektiv. Det er derfor også klart, at denne 

ledelsesstil vil tale imod, at det alene er Thomas Heilskov, som skal lede 

Idébanken. 

 

Ledelsesteoretikeren Michael Kramer argumenterer desuden for, at en delt 

ledelsesstil er et strategisk værktøj, når arbejdet er centreret omkring 

samarbejde. For han ser nemlig, at delt ledelse skal være et varemærke for 

samarbejde, da det bevirker, at magtfordelingen mellem de forskellige parter 

mindskes (Kramer, M. W., 2006, s. 145). Dette er selvfølgelig begge faktorer, 

som er ønskværdige internt i Idébanken, da det ovenstående er meget tydeligt, 

at et af hjørnestene i Idébanken er samarbejde, og at de involverede afdelinger 

tilsyneladende også sætter pris på en jævn magtfordeling.  

 

Det er derfor også tydeligt, at man bliver nødt til at argumentere yderligere for, at 

man har indsat Thomas Heilskov som eneste leder. Så for at give rygdækning til 

argumentet om, at det netop er Thomas Heilskov, som skal stå i front rent 

ledelsesmæssigt, vil det være nødvendigt, at gennemgå begrebet delt ledelse i 

relation til Idébankens kontekst. 

 

Det er blevet nævnt flere gange, at der ikke hersker en hierarkisk 

arbejdsopdeling i Idébanken, og at kommandovejene ikke udspringer fra et top-

down-perspektiv, da det er en jævn magtfordeling, som gennemsyrer Idébanken. 

På dette punkt stemmer ledelsesstilen og konteksten dog overens, da der i 

forbindelse med Idébanken ikke praktiseres et top-down-perspektiv.  
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Der hvor konteksten derimod afviger fra ledelsesteorien, er når man tager et 

nærmere kig på afsnittet “Diversitet”. For her bliver der først argumentet for, at de 

forskellige afdelingers opgaver med stor sandsynlighed ikke kan varetages af de 

øvrige afdelinger. Men samtidig bliver der også argumenteret for, at der internt er 

nogle forskydninger afdelingerne imellem. For ifølge Peter Rørsgaard er projektet 

nærmere et kommunikations- og marketingprojekt end et reelt ideudviklings- og 

crowdsourcingprojekt. Dette vil derfor samtidig medføre, at den tungere del af 

ledelsesopgaven også skal ligge hos kommunikationsafdelingen, eftersom det 

tydeligt fremgår, at arbejdet for alvor centreres omkring dette. Derfor vil det også 

være nærliggende, at placere ledelsesansvaret på Thomas Heilskov.  

 

En delt ledelsesstil ville desuden give Idébanken en anden ledelseskomplikation. 

For da Idébanken er et relativt spinkelt projekt vil det bevirke, at der vil være 

mange ledere og stort set ingen følgere. For hver afdeling burde nemlig, ifølge 

denne ledelsesstil, have hver sin leder, da hver afdeling varetager forskellige 

opgaver og arbejdstyper. Men dette scenarium vil resultere i, at Idébanken 

skaber tre ledere og maksimalt syv følgere. Det vil derfor skabe en ujævn 

magtbalance og en situation, hvor der næsten er lige så mange ledere som 

følgere. Ledelsesteoretiker Rost nævner hertil, at der også i denne forbindelse 

kan være en fare for, at alting bliver til ledelse. Derfor vil det netop resultere i, at 

der ved brugen af denne ledelsesstil derfor kun vil forekomme ledere og ingen 

følgere. Han nævner også, at den interne koordinering nærmest bliver umulig at 

opretholde, eftersom der ikke er nogle følgere til at udføre det reelle arbejde 

(Alvesson & Spicer, 201, s. 17). 

 

Således vil en delt ledelsesstil altså heller ikke være anvendelig i Idébanken. Det 

er derfor også klart, at det derimod er strategisk, at Thomas Heilskov skal stå 

med det overordnede ledelsesansvar. Som følge heraf vil der i det senere forløb 

heller ikke blive anvendt ledelseslitteratur, som centreres omkring delt ledelse.    
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3.4.2.2 The Buddy 

Som nævnt i teoriafsnittet, beskriver Alvesson & Spicer The Buddy-stilen som 

værende lyttende og anvende positivt sprogbrug. Desuden er den karakteriseret 

ved at få følgere til at føle sig betydningsfulde, og at engagere følgere til at yde 

en ekstra indsat i håbet om bedre produktivitet og performance. Denne 

ledelsesstil beskriver derfor en leder, som taler, lytter og engagerer sig, så 

følgerne øger deres motivation og engagement (Alvesson & Spicer, 2011, s. 97). 

Men i The Buddy-ledelsesstilen er det dog lederens vigtigste opgave at sikre sig, 

at følgerne er veltilpasse, da veltilpashed fremmer den gode performance 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 98).  

 

The Buddy-metaforen kan derfor også relateres til Mats Alvesson & Stefan 

Svenningssons artikel ”Managers Doing Leadership: The Extra-Ordinarization of 

the Mundane”. Her tages der netop ledelsesmæssigt afstand fra den store 

heroiske fortælling, og der lægges også, som nævnt i teoriafsnittet, vægt på den 

vigtige betydning af hverdagsaktiviteter (mundane acts), såsom at lytte og tale – 

både formelt og uformelt (Alversson, M. & Sveningsson, S., 2003, s. 1435). Det 

er derfor også klart, at denne ledelsesstil er en del af den samlede The Buddy-

metafor. 

  

Det er tydeligt, at man generelt kan identificere sådanne elementer i 

arbejdsprocessen i Idébanken. For som Thomas Heilskov nævner i interviewet, 

er dialogen og arbejdet afdelingerne i mellem meget hverdagsagtige. En stor del 

af arbejdet er nemlig at lytte til hinandens input, og derpå arbejde sig frem mod 

målet. Det bevirker derfor også, at arbejdet fremstår meget uformelt. Stefan 

Funch Petersen nævner hertil, at Idébankens møder ligeledes er meget 

uformelle, da de typisk ikke fysisk finder sted i store mødelokaler, hvilket man 

ellers har for vane at bruge i Danske Bank. Han forklarer i interviewet, at man 

anderledes blot sidder om et tilfældigt ledigt bord, og derfra taler tingene 

igennem (bilag 3, s. 4). Desuden er det tydeliggjort flere steder, at der generelt 

udspringer en egalitær og jævnbyrdig dialog fra Idébanken. Der er derfor heller 
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ingen hierarkiske skillevægge, som kan forhindre den hverdagsagtige dialog.  

 

Et andet element, som bevirker, at man kan kæde denne ledelsesstil sammen 

med Idébankens kontekst, er centreret omkring ordet veltilpashed. For det 

fremgår i samtlige interviews, at der på ingen måde hersker en utilfredshed i 

relation til arbejdet  - selvfølgelig udover den generelle utilfredshed, som er affødt 

af de eksterne påvirkninger. Ovenstående bliver der derfor også konkluderet, at 

Idébanken, isoleret set, er et projekt, som afføder veltilpashed. Følelsen kommer 

selvfølgelig til dels af, at Idébanken har resulteret i en konkret kundetilgang, og til 

dels af, som Stefan Funch Petersen nævner, at det er et af de mere positive 

initiativer fra bankens side. Endvidere skabes veltilfredsheden igen af, at alle 

afdelinger selv har valgt at engagere sig i projektet. For det er tydeligt, at alle 

afdelinger selv har truffet beslutningen om at være en del af Idébanken. Derfor er 

det også tydeligt, at Idébanken er gennemsyret af positivt sprogbrug, og at man 

desuden lytter meget til hinanden. Man kan derfor også konkludere, at denne 

ledelsesstil i teorien, således kan være medvirkende til at understøtte den 

fornødne internal motivation og normativ kontrol, eftersom veltilpashed og 

engagement er gode katalysatorer for netop disse faktorer.  

 

Med henblik på at præciseret de nærmere forhold omkring The Buddy metaforen, 

bliver man nødt til at kigge lidt dybere ned i teorien. På samme måde, som med 

The Gardener metaforen, er The Buddy metaforen også opdelt i mindre 

underkategorier. Alvesson & Spicer opdeler nemlig The Buddy metaforen i fire 

underkategorier; The Party Host, The Pseudo-Shrink, The Equal og The 

Ombudsmand. Det er dog i denne sammenhæng kun relevant at indflette teori 

fra hhv. metaforen The Party Host og The Equal. Derfor er det også kun disse 

metaforer, som vil blive gennemgået nedenstående. 

 

The Party Host er en ledelsesstil, der beskriver lederens fornemmeste opgave, 

som at få følgerne til at føle sig engageret, ved at behandle dem venligt og 

inkluderende. Det vil nemlig medfører, at følgerne vil føle sig veltilpasse, og 
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samtidig føle sig som en del af ”festen” (Alvesson & Spicer, 2011, s. 106). Det er 

hermed også indlysende, at denne variant af The Buddy metaforen i høj grad 

læner sig meget op ad ovenstående teori omkring den mundane ledelsesstil. I 

denne sammenhæng, er det igen illustrativt at tilkoble den udtalelse fra Peter 

Rørsgaard, hvor han forklarer, at forretningsudviklingsafdelingen ofte ikke var 

inkluderet nok i arbejdsprocessen. For det var som nævnt hans klare indtryk, at 

Idébanken udelukkende blev ført an af marketing- og kommunikationsafdelingen. 

Han følte derfor heller ikke, at man internt arbejdede optimalt sammen, da 

forretningsudviklingsafdelingen ofte ikke blev nok inkluderet, og derfor ikke altid 

var lige meget med i projektet. Specifikt nævner han, at Stefan Funch Petersen 

ikke altid var sat præcist ind i tingene, hvilkede resulterede i, at 

forretningsudviklingsafdelingen derfor ofte blev efterladt lidt ude på sidelinjen. 

Derfor ville netop denne ledelsesstil være anvendelig i denne sammenhæng, da 

den vil muliggøre, at der kommer større fokus på dialog og inkludering, så alle 

parter kan blive en del af festen. Det vil derfor helt konkret bevirke, at man kan 

afskære den akilleshæl, som Peter Rørsgaard refererer til. Dette er meget vigtigt, 

eftersom det fremgår meget tydeligt, at forretningsudviklingsafdelingen kan nyde 

godt af en mere intensiv inkludering, da de værdsætter kunderne input. Det 

fremgår derfor helt tydeligt, at det vil være strategisk at bruge The Party Host-

ledelsesstilen, og dermed også en mundane ledelsesstil, i Idébanken.   

 

Metaforen The Equal er ligeledes meget beskrivende i denne sammenhæng. 

Denne ledelsesstil beskriver, at lederen interagerer med følgerne på samme 

måde, som vedkommende ville have gjort med almindelige venner. Det afføder 

derfor også en egalitær magtstruktur da alle, overordnet set, bliver behandlet 

ens. Idealet ved denne ledelsesstil er at bruge en deltagende ledelsesstil, hvor 

gruppearbejde bruges til at forbedre kommunikationen, og til at afværge 

konflikter (Alvesson & Spicer, 2011, s. 109). Som nævnt tidligere, er det tydeligt, 

at man afdelingerne imellem har dialogen kørende på et meget jævnt plan, og at 

man bruger gruppearbejde meget hyppigt. For som det er blevet nævnt tidligere, 

sætter parterne sig ned en gang om dagen, når en session er igangsat, og én 
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gang om ugen, når der ikke kører en session. Men uanset, hvor hyppigt man 

mødes, forbliver tonen altid meget neutral. Konteksten inviterer derfor også til, at 

man bruger metaforen The Equal, da man kan fremtvinge en mere deltagende 

dialog, hvor der er fokus på gruppearbejde. Netop derfor må det også siges, at 

denne type ledelsesstil er meget relevant i forhold til Idébanken. 

 

3.4.2.2.1 Kritik 

Det skal dog nævnes, at der i forbindelse med ovenstående ledelsesstilarter kan 

være forbundet bestemte komplikationer. Den hverdagsagtige, ligeværdige og 

venlige ledelsesstil kan nemlig i teorien afføde en situation, der modarbejder det 

tilsigtede. For tætte sociale bånd, leder og følger imellem, kan således i nogle 

situationer bevirke, at lederen får svært ved at være strategisk og rationel. Derfor 

er det vigtigt, at man på den ene side har en så egalitær magtfordeling som 

muligt, men på den anden side bibeholder en klar opdeling mellem leder og 

følger (Alvesson & Spicer, 2011, s. 111). Hertil skal det nævnes, at Alvesson & 

Svenningsson konkluderer, at den hverdagsagtige ledelsesstil kun er fordelagtig, 

når der er et klart skel mellem leder og følger. Det skal med andre ord altid være 

helt klart, hvem der er leder og hvem, der er følger. For de nævner, at uformelle 

samtaler eller tilkendegivelser blandt øvrige ikke bidrager med noget positivt 

(Alvesson & Svenningsson, 2003, s. 22).  

Men dette kritikpunkt bliver afværget, ved desuden at indflette en heroisk 

ledelsesstil. Denne diskussionen vil dog ikke finde sted her, men har istedet fået 

en plads i nedenstående deldiskussion.  

 

3.5 Deldiskussion 

Det er tidligere påvist, at der er en del ledelsesstilarter, som helt eller delvist 

passer ind i Idébankens kontekst. Det er derfor klart, at der udelukkende ikke kan 

nydes godt af kun at anvende én ledelsesstil i denne sammenhæng. Hvor nogle 

af ledelsesstilarterne vil komplementere hinanden, vil andre ikke kunne 
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sammenkædes. Denne deldiskussion har derfor til formål at prioritere nogle 

teorier frem for andre for derved til sidst at stå tilbage med de to bedste 

kandidater. Konkret vil denne udvælgelsesproces ske ved, at teorierne sættes op 

imod hinanden, og derpå kommenterer på fordele og ulemper. Arbejdet vil i 

sidste ende afføde en skræddersyet ledelsesstil for Idébanken - en hybridmodel. 

Der er valgt kun at bruge to ledelsesstilarter i hybridmodellen, da modellen 

senere skal kobles til Alvesson & Spicers brug af metaforer. Derfor vil for mange 

stilarter være svært at skabe en metafor ud fra. Dette er netop grunden til, at 

valget er faldet på at sammenkoble to ledelsesstilarter. De nærmere forhold 

omkring denne metafor vil dog blive behandlet senere i afhandlingen. Så nu 

følger først en diskussion omkring de gennemgåede ledelsesstilarter. 

 

I den ene ende af ledelsesstilsspektret blev der argumenteret for, at den heroiske 

transactional ledelsesstil ikke ville skabe en vinderkultur, da denne stilart var 

baseret på en ekstern motivationsbase og derfor ikke ville skabe engagement og 

desuden aflive den nødvendige normative kontrol. Men derimod var det tydeligt, 

at en transformational ledelsesstil anderledes passede godt ind i denne 

sammenhæng. Primært var det fordi denne ledelsesstil ville tage højde for det 

omskiftelige eksterne miljø, og at denne kunne være medvirkende til at skabe en 

fælles vision omkring skabelsen af en vinderkultur, som i denne sammenhæng 

var meget afgørende. Det blev nemlig tydeliggjort, at Idébanken beroede på 

videndelingen og kundeinddragelse, og derfor var der en meget stor 

sandsynlighed for, at det eksterne miljø ville påvirke det interne. Hertil blev det 

nemlig nævnt, at Stefan Funch Petersen fortalte, at der var blevet tilvejebragt 

vigtig information fra kunderne, som direkte havde resulteret i nogle ændringer i 

forretningsudviklingsafdelingen. Det blev derfor understreget, at det var et 

absolut kernepunkt, at skulle kunne være omstillingsdygtig, og kunne tage højde 

for det eksterne miljø i Idébanken. Det blev i denne sammenhæng desuden 

påvist, at Idébankens dynamiske kapabiliteter i denne sammenhæng var et 

belæg for, at der internt var ressourcer til at omstille sig. Et andet element fra 

denne ledelsesstil, som ligeledes kunne kædes til Idébankens kontekst, var 
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stilens fokus på at være et inspirerende eksempel. Denne ledelsesmæssige 

adfærd ville nemlig bevirke, at man vækkede og højnede den interne motivation, 

som var en indflydelsesrig faktor for effektiviteten i Idébanken. Igen ville denne 

motivation være medvirkende til, at der kunne skabe fælles værdier og derpå 

bemyndige følgerne. Der skulle med andre ord skabes en motiverende 

ledelsesmæssig fortælling omkring vigtigheden af at skabe en vinderkultur. Et 

sidste element, som ligeledes var meget interessant, var fokuset på dialogen 

mellem lederen og følgerne. På baggrund af, at arbejdet i Idébanken var et 

samspil mellem tre afdelinger og kunderne, var det derfor klart, at dialog og 

inkludering var nødvendige byggeklodser for Idébanken. Det fremgik dog af 

ovenstående, at forretningsudviklingsafdelingen ikke på alle punkter var 

inkluderet nok i arbejdsprocesserne, hvilket bevirkede, at Idébanken havde 

hovedfokus på marketing- og kommunikationsafdelingen. Da det samtidig var 

meget tydeligt, at forretningsudviklingsafdelingen nød godt af kundernes input, 

kunne man derfor argumentere for, at der skulle være mere fokus på dialog og 

inkludering. Dialogen og inkluderingen ville nemlig i teorien bevirke, at man 

kunne aflive den splittelse, som herskede internt og samtidig erstatte den med en 

følelse af samhørighed. Det var derfor tydeligt, at dette element var meget vigtigt, 

eftersom dialog og inkludering bør prioriteres meget højt i Idébanken. Både var 

det vigtigt i forhold til at samle de interne styrker, men også i forhold til at lytte og 

inkludere kunderne og kollegerne. Det blev endelig tydeliggjort, at man skulle 

bestræbe sig på at skabe en empowered dynamic culture, eftersom denne kultur 

omfattede alle nævnte elementer, og derfor kunne være medvirkende til at skabe 

en vinderkultur. 

 

Det fremgår ligeledes af ovenstående, at der er et stort behov for at skabe en 

fælles vision, og samtidig et behov for at være omstillingsdygtig over for det 

eksterne miljø. Det fremgår desuden ligeledes, at Idébankens stærkeste 

kernepunkt er kundeinddragelse, og derfor er det en ekstrem vigtig egenskab at 

kunne være omstillingsdygtig, eftersom kundernes input direkte kan resultere i 

interne ændringer. Idet der er blevet argumenteret for, at Idébanken besidder 
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dynamiske kapabiliteter, samt strukturen omkring Idébanken er dynamisk, er det 

derfor klart, at en transformational ledelsesstil skal have en plads i 

hybridmodellen.  

 

Som nævnt ovenstående kunne det i relation til Idébanken være nyttigt at bruge 

en skandinavisk ledelsesstil. Det blev nemlig slået fast, at skandinavisk ledelse 

var en strategisk ledelsesstil, eftersom den understøttede innovation og 

kreativitet. Imidlertid blev man nødt til at diskutere denne argumentation mere 

grundigt. Som nævnt blev det kort diskuteret, at Peter Rørsgaard i højere grad 

anskuede Idébanken som et marketing-stunt end som et rendyrket 

innovationsprojekt. Som han udtrykte, skabte brugernes input fra Facebook ikke 

nødvendigvis innovation. Her kom han med Apple som et klart eksempel på, at 

kunderne ikke altid kender deres egne behov. Selvom der også via den interne 

Idébank kom input fra kollegaer, som til dagligt var i kontakt med bankens 

kunder, understregede han, at det ikke var en garanti for, at der kunnes skabe 

innovation. Som Peter Rørsgaard afslutningsvist uddybede, ville det være et 

langt mere strategisk tiltag at involvere specialister, hvis der virkelige var et 

ønske om at innovere. Det kan derfor konkluderes, at Idébanken i denne 

sammenhæng ikke topprioriterer innovation og kreativitet. Det er derfor meget 

tydeligt, at den kommunikationsmæssige strategi prioriteres højere end 

forretningsidestrategien. Det resulterer derfor i, at den skandinaviske ledelsesstil 

ikke kan prioriteres højt nok til at blive en del af hybridmodellen. Men det skal 

naturligvis nævnes, at innovation og kreativitet i denne sammenhæng dog er et 

meget relevant “biprodukt”, idet det altid vil have en positiv effekt på Idébanken. 

Desto mere innovation, man kan presse ud af de forskellige sessions og den 

interne Idébank, det bedre vil slutprodukteterne i sidste også ende blive.    

 

Det sidste heroiske ledelseselement, som mangler at blive diskuteret, er The 

Gardener. Lidt i forlængelse af ovenstående blev det nævnt, at der i Idébanken 

var en centrering omkring person- og produktudvikling. Det var tydeligt, at et af 

målene med Idébanken var at fremskaffe data, som kunne være med til at 
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udvikle produkterne og de involverede personer. Det blev uddybet, at The Crop-

rotator i denne sammenhæng ville være en hensigtsmæssig ledelsesstil, da den 

havde fokus på engagement og udvikling med henblik på at skabe et økonomisk 

fordelagtigt slutresultat.  

 

Man bliver her nødt til at diskutere dette forhold nærmere. I første omgang er det 

nødvendigt at vurdere, hvor højt de økonomiske aspekter i forbindelse med 

Idébanken bør prioriteres. Der hersker ingen tvivl om, at Idébank-projektet på 

sigt, i teorien, kan udgøre en økonomisk gevinst for Danske Bank, og at det 

ligeledes for alle parter er et absolut succeskriterium at skabe økonomisk vækst. 

Det er på den anden side ligeledes klart, at en involvering og inkludering af 

kunderne via Facebook ikke i sig selv afføder økonomisk vækst, men derimod 

kræver ressourcer at opretholde. Det samme gør sig gældende for 

slutprodukterne (Mobilbank-appen, Bolig-appen og iPad-appen, men også den 

relaterede kommunikation og markedsføring). Det er alt sammen noget, som kan 

erhverves omkostningsfrit for brugere, og som derfor er en omkostning for 

Danske Bank. Arbejdet i Idébanken skaber derfor, isoleret set, heller ikke en 

direkte økonomisk vækst. Selvom det er tydeligt, at man altid på et eller andet 

plan har fokus på vækst, bør denne økonomiske vækstfaktor, i relation til 

Idébanken, ikke have højeste prioritet. Derfor hersker der heller ingen tvivl om, at 

en ledelsesstil, som har økonomisk vækst som hovedfokus, ikke får en plads i 

hybridmodellen. Men igen bliver man nødt til at lægge vægt på, at økonomisk 

vækst i forbindelse med Idébanken selvfølgelig er en positiv ting. Det vil nemlig 

afføde, at følgerne kan nå sit ypperste potentiale, så det i sidste ende kan gavne 

banken. Det fremgik desuden meget tydeligt, at vækst generelt var noget, man i 

Danske Bank prioriterede meget højt. Blandt andet blev det nævnt, at banken 

havde etableret et partnerskab med Social Innovation House, hvor man kunne 

deltage i innovationsprogrammer. Men det ændrer ikke på, at en ledelsesstil, der 

har hovedfokus på økonomisk vækst, ikke vil være det mest optimale 

ledelsesmæssige valg i relation til at skabe en vinderkultur i Idébanken. Derfor 

kommer The Gardener og de underliggende varianter heller ikke med i 
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hybridmodellen. 

 

Det fremgik tydeligt af ovenstående, at man dog ikke udelukkende burde 

anvende en heroisk ledelsesstil, da der var mange vigtige hverdagsagtige 

elementer forbundet med Idébanken. Dette bevirkede derfor, at man blev nødt til 

at indflette elementer fra den øvrige ledelseslitteratur, som anderledes kunne 

støtte op omkring vigtigheden af dette område, og her var det netop, at de post-

heroiske ledelsesstilarter passer glimrende ind. Blikket vendes derfor nu mod de 

post-heroiske ledelsesstilarter.  

 

Indledningsvis blev der argumenteret for, at en delt ledelsesstil i denne 

sammenhæng ikke ville være relevant. Belægget var, at 

kommunikationsafdelingen stod for den største arbejdsmæssige byrde, og havde 

de fleste arbejdsopgaver, og at det derfor burde være Thomas Heilskov, som 

alene skulle lede Idébanken. Desuden ville stilen skabe en forvriding i forholdet 

mellem leder og følger, som heller ikke var ønskværdig. Som allerede nævnt 

ovenstående, får en delt ledelsesstil derfor heller ikke en plads i hybridmodellen. 

 

Det fremgik derimod meget tydeligt, at både The Party Host og The Equal ville 

være gode ledelsesstilarter at anvende i forbindelse med Idébanken. Generelt 

lænede The Buddy ledelsesstilen sig meget op ad beskrivelserne omkring 

mundane ledelse, da det ligeledes her var lederens vigtigste rolle at sikre sig, at 

følgerne var veltilpasse, da veltilpashed fremmede den gode performance. Derfor 

var det meget tydeligt, at dette element af ledelsesstilen kunne tilkobles 

Idébanken. Thomas Heilskov nævnte hertil, at dialogen og arbejdet afdelingerne 

imellem er meget hverdagsagtige, for som han yderligere nævnte var en stor del 

af arbejdet i Idébanken nemlig at lytte til hinandens input. Det bevirkede derfor, at 

arbejdet fremstod meget uformelt. Stefan Funch Petersen kommenterede hertil, 

at Idébankens møder på samme vis var meget uformelle og typisk ikke fandt sted 

i store mødelokaler. I stedet fandt man blot et tilfældigt ledigt bord og derefter 

talte tingene igennem. Derfor blev det konkluderet, at denne ledelsesstil stemte 
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godt overens med de kontekstuelle forhold.  

 

The Party Host beskrev, at lederens fornemmeste opgave var at få følgerne til at 

føle sig engagerede ved at behandle dem venligt og inkluderende. Det ville 

nemlig få følgerne til at føle sig veltilpasse samt få dem til at føle sig som en del 

af ”festen”. Det var derfor indlysende, at det ville være en givende ledelsesstil, 

eftersom man kunne inkludere alle afdelinger, og derved skabe et bedre 

samarbejde i Idébanken. Derfor bliver denne ledelsesstil desuden nødt til at være 

en del af hybridmodellen. 

 

Metaforen The Equal var desuden meget beskrivende i relation til Idébankens 

kontekst. Denne ledelsesstil beskrev, at lederen interagerede med følgerne på 

samme måde, som vedkommende ville have gjort med almindelige venner. Dette 

ville afføde en egalitær magtstruktur, da alle, overordnet set, blev behandlet ens. 

Idealet ved denne ledelsesstil var en deltagende ledelsesstil, hvor gruppearbejde 

blev brugt til at forbedre kommunikationen, og til at afværge konflikter. Dette ville 

være hensigtsmæssigt, idet det ville underbygge den egalitære magtstruktur, og 

desuden bibeholde det interne gruppearbejde. Derfor er det meget tydeligt, at 

The Equal-metaforen skal med med i hybridmodellen, idet det er af absolut 

højeste prioritet at skabe dialog, bedre involvering og normativ kontrol. Det er 

desuden meget strategisk at skabe dette på baggrund af gruppearbejde, 

eftersom en stor del af Idébanken netop er centreret omkring samarbejde.  

 

Et af kritikpunkterne i denne sammenhæng var, at den hverdagsagtige 

ledelsesstil kun var fordelagtig, når der var et klart skel mellem leder og følger, 

da uformelle samtaler eller tilkendegivelser blandt øvrige ikke ville bidrage 

positivt. Netop ved at kæde denne ledelsesstil sammen med en transformational 

ledelsesstil undgår man dette problem. Desuden kunne der være en fare for, at 

The Buddy-metaforen ville afføde en situation, der modarbejdede det tilsigtede, i 

kraft af, at for tætte sociale bånd, leder og følger imellem, i nogle situationer 

kunne bevirke, at lederen fik svært ved at være strategisk og rationel. Derfor var 
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det nødvendigt, atder på den ene side var en så egalitær magtfordeling som 

muligt, og på den anden side blev bibeholdte en klar opdeling mellem leder og 

følger. Igen kan man sige, at en transformational ledelsesstil netop skaber den 

fornødne opdeling mellem leder og følger. Derfor styres der også elegant 

udenom nævnte kritikpunkt. Derfor vil The Buddy-metaforen ligeledes være 

effektiv at indflette i hybridmodellen. 

 

Som det er nævnt ovenstående, er der blevet argumenteret for, at 

hybridmodellen kun skal bestå at to ledelsesstilarter. Som det fremgår af 

ovennævnte, er der valgt både at sammenflette en transformational og mundane 

ledelsesstil sammen med ledelsesmetaforerne The Party Host og The Equal. Da 

de tre sidstnævnte kan indordnes under samme metafor, The Buddy, er det også 

rent teknisk kun to forskellige ledelsesstilarter, som forenes. Derfor består 

hybridmodellen reelt også kun af to ledelsesstilarter.  

 

3.5.1 Hybridmodellen 

Det er altså klart, at der dels skal bruges en transformational ledelsesstil fra den 

heroiske ledelseslitteratur. Det ville nemlig være hensigtsmæssigt, eftersom det 

kunne skabe en empowered dynamic culture. Transformationen skulle ske ved, 

at Thomas Heilskov skulle være en etisk rollemodel og samtidig forsøge at skabe 

en fælles vision omkring det at skabe en vinderkultur. Derved kunne der, i 

teorien, brede sig en ønskværdige intern motivation, samtidigt med, at man 

fastholdte Idébankens normative kontrol. Anderledes havde en transformational 

ledelsesstil ligeledes haft fokus på at være omstillingsdygtig i forhold til det 

eksterne miljø, hvilket desuden var meget relevant for Idébanken. Ydermere 

havde en transformational ledelsesstil også det karaktertræk, som var tilfælles 

med en kvindelige ledelsesstil, at den fokuserede på dialog og inkludering, 

hvilket var en livsnødvendighed, eftersom Idébanken var centreret omkring 

kundeinvolvering og samarbejde.  

 

Modsat bliver der ligeledes argumenteret for, at The Party Host, The Equal og en 
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mundane ledelsesstil er særligt relevante, idet de på et hverdagsniveau kan 

være medvirkende til at skabe den fornødne dialog og inkludering. Samtidig kan 

de hverdagsagtige elementer fra den mundane ledelsesstil og The Buddy-

metaforen desuden sikre, at man kan bibeholde den gode tone, dialog og 

ligeværdighed, som desuden er en nødvendighed for samarbejdet og 

dynamikken i Idébanken. Disse dagligdagselementer kan i samspil med den 

transformational ledelsesstil være medvirkende til at tømre Idébankens tre 

afdelinger samt kunderne bedre sammen, eftersom begge stilarter skaber bedre 

dialog og inkludering. Ydermere kunne de post-heroiske ledelseselementer sikre, 

at man ikke røg i faldgruben the shadow of charisma. Alle ledelseselementer 

understøttede desuden brugen af normativ kontrol og internal motivation, som 

desuden var meget vigtige elementer i relation til Idébankens kontekst.  

 

Det er derfor tydeligt, at denne hybridmodel er det bedste bud på én samlet 

ledelsesstil, som kan være medvirkende til at skabe en vinderkultur i Idébanken. 

Som det er forklaret flere gange, skal den ledelsesmæssige indsat formes ud fra 

en sammenkobling af parametrene: lederen, konteksten og følgerne. Det er 

derfor tydeligt, at der mangler de analytiske element omkring følgerne. Dette vil 

dog ikke være at finde i denne analyse, men derimod blive behandlet i 

implementeringsafsnittet.  

 

Man bliver selvfølgelig nødt til at sammenholde hybridmodellen med det 

socialkonstruktivistiske perspektiv. Eftersom det udelukkende anbefales at 

anvende en ledelsesstil, som centreres omkring dialog, og derfor ikke omkring 

direktiver eller anden envejskommunikation, er det tydeligt, at hybridmodellen er i 

overensstemmelse med det socialkonstruktivistisk perspektiv. Ligeledes er det 

selvfølgelig klart, at man bliver nødt til at fokusere på at influere 

sensemakingprocesser omkring hybridmodellen for derved at sikre, at følgerne 

på mest hensigtsmæssig vis fortolker ledelseskommunikationen. Idet 

hybridmodellen er en abstrakt og komplekst størrelse kan det være svært at 

kommunikere hybridmodellens budskab præcist ud til følgerne. Derfor vil det, i 
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denne sammenhæng, være nødvendigt at indflette Alvessons & Spicers teori 

omkring brug af metaforer. 

 

3.5.1.1 Hverdagsvisionæren  

I afhandlingens teoriafsnit nævnes det, at et af Alvesson og Spicers hovedfokus 

er metaforer. Her blev det beskrevet, hvordan forskellige metaforer kunne bruges 

til at forstå ledelse. Disse blev brugt, da ledelse som en hverdagsaktivitet, var 

svær at måle og analysere. Derfor var det langt mere strategisk og mindre 

abstrakt, at relatere ledelsesmæssige karakteristika til metaforer. Denne øvelse 

tilførte nemlig en række nye fortolkningsmuligheder og nuancer til det 

vokabularium, der omgav ledelsesteorien og bevirkede derfor, at komplekse 

situationer blev mere forståelige og tydelige. 

 

Netop derfor er der valgt at konstruere en metafor, der har til formål at gøre 

hybridmodellen mere tilgængelig og mindre abstrakt. Herved vil modellen 

efterfølgende være lettere at implementere i Idébanken, eftersom det - i teorien - 

herefter vil være lettere at sensemake omkring det ledelsesmæssige budskab. 

Derfor er der desuden en mindre risiko for, at følgerne ikke forstår, og derfor 

heller ikke fortolker ledelseskommunikationen efter hensigten. Metaforen bliver 

derfor brugt, som et strategisk værktøj, som skal være medvirkende til, at det 

ledelsesmæssige budskab bliver fortolket efter hensigten, så man derved kan 

skabe en vinderkultur i Idébanken.  

 

Som overskriften antyder, er der valgt at skabe en metafor, der har fået navnet 

Hverdagsvisionæren. Den er selvfølgelig kreeret ud fra en sammenkobling af 

transformational og mundane ledelse og metaforerne The Party Host og The 

Equal. Det er tydeligt, at transformational ledelse er centreret omkring at skabe 

en vision, og at de øvrige komponenter er centreret omkring de mere 

hverdagsagtige ledelseselementer. Det er derfor også tydeligt, at stilarterne 

divergerer meget fra hinanden, hvilket er medvirkende til, at det samlede 

budskab bliver komplekst. Skabelsen af denne metafor skulle derfor gerne 
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forenkle det ledelsesmæssige budskab. Derfor vil det samtidig lette 

sensemakingprocessen, idet den ellers abstrakte ledelseskommunikation nu er 

blevet strategisk pakket ind i en lettere tilgængelig metafor. Helt lavpraktisk vil 

det derfor bevirke, at Thomas Heilskov får lettere ved at skabe en vinderkultur. 

Det er derfor tydeligt, at Hverdagsvisionæren er en vigtigt brik i skabelsen af en 

vinderkultur i Idébanken.  

 

Det skal hertil nævnes, at man skal være opmærksom på, at metaforer kan 

forenkles i en sådan grad, at de bliver for banal, og derfor ubrugelige. Dette 

forhold vil dog ikke blive diskuteret her, men derimod i afhandlings 

diskussionsafsnit.  

 

Som det var tilfældet med hybridmodellen, bliver man ligeledes nødt til at 

sammenholde denne øvelse med det socialkonstruktivistiske perspektiv. Det er 

klart, at den anvendte metafor er medvirkende til at forsimple hybridmodellen. 

Det er samtidig klart, at man, i teorien, kan skabe bedre dialog og inkludering, da 

man får lettere ved at sensemake omkring ledelseskommunikationen. Netop 

derfor er den i overensstemmelse med det socialkonstruktivistiske perspektiv.  
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4. Implementering af Hverdagsvisionæren  

I følgende implementeringsafsnit vil der blive diskuteret nogle praktiske og 

teoretiske forhold omkring selve implementeringen af Hverdagsvisionæren. Dette 

vil afføde, at man helt præcist får kortlagt, hvordan man rent 

implementationsmæssigt bør skabe vinderkultur i Idébanken. Afsnittet er opdelt i 

tre dele. Hvor det første afsnit har til formål at beskrive forandringsprocessens 

indledende øvelser, har de to sidste afsnit til formål at beskrive den egentlige 

implementering af henholdsvis den visionære og hverdagsagtige ledelsesdel af 

metaforen Hverdagsvisionæren. Det skal nævnes, at dette afsnit er sat i relation 

til afhandlingens kontekst, ledelsesteori og videnskabsteori. Det er derfor klart, at 

dette afsnit primært vil bevæge sig på et teoretisk plan, og der er af den grund 

heller ikke kommenteret på meget lavpraktiske implementeringselementer. 

 

4.1 Den indledende kognitive proces 

Før Thomas Heilskov kan påbegynde processen med at skabe en vinderkultur i 

Idébanken, er det nødvendigt, at han på egen krop, rent kognitivt, først 

sensemaker omkring hele processen. Derfor skal han i første omgang 

sensemake omkring, at skabelsen af en vinderkultur er et wicked problem, som 

derfor kræver brug af ledelse. Hernæst skal han sensemake omkring vigtigheden 

af Hverdagsvisionæren. Dette er en nødvendig øvelse, idet den vil hjælpe med at 

skabe en indre klarhed og autenticitet omkring forandringsprocessen, så han 

senere hen kan fremstå som en rollemodel og et inspirerende eksempel. Det er 

en ny tilstand, som Thomas Heilskov skal indfinde sig i. Så selvom det er tydeligt, 

at han i det daglige er motiveret, engageret og arbejder meget hårdt, kan den 

nye ledelsesmæssige tilstand måske påvirke denne tilstand. Derfor bliver 

Thomas Heilskov, i første omgang, nødt til at sensemake omkring den visionære 

del af Hverdagsvisionæren for derved bedre at kunne fremstå som en 

inspirerende, visionær og etisk rollemodel. Herved vil han have langt lettere ved 

at sensemake omkring en fælles vision og en senere bemyndigelse af følgerne. 



 

96 
 

Det er i denne sammenhæng desuden vigtigt, at Thomas Heilskov er bevidst 

omkring egne begrænsninger og endvidere er selvreflekterende. Dette resulterer 

nemlig i, at han indfinder sig i den virkelige verden, og derfor ikke tillægger sig 

uautentiske og narcissistiske tendenser.  

 

Han skal ydermere, igen rent kognitivt, sensemake omkring vigtigheden af at 

bruge hverdagselementet i Hverdagsvisionæren. Han skal derfor sensemake 

omkring vigtigheden af, rent ledelsesmæssigt, at engagere sig i den mere 

dagligdagsrelaterede ledelse. I denne sammenhæng skal han ligeledes 

sensemake omkring, at det er en absolut nødvendighed, at han i disse 

situationer fremstår som lederen, eftersom denne ledelsesstil ellers ikke vil være 

effektfuld.  

 

Man kan derfor generelt sige, at Thomas Heilskov, som en optaktsfase til selve 

den ledelsesmæssige forandringsproces, skal igangsætte en indre sensemaking-

proces omkring  implementeringen af Hverdagsvisionæren. Herved vil han 

nemlig, i det senere forløb, have lettere ved at sensemake omkring 

Hverdagsvisionæren til følgerne. 

  

4.2 Det visionære ledelseselement 

Som nævnt ovenfor, har dette afsnit til formål at belyse implementeringen af den 

visionære del af Hverdagsvisionæren. Hertil skal det indledningsvist nævnes, at 

Thomas Heilskov, i praksis, selvfølgelig ikke kan lave en opdeling mellem 

Hverdagsvisionærens to sammensatte elementer. Det er klart, at han på én og 

samme tid skal praktisere begge ledelseselementer.  

 

I denne proces er det altafgørende, at Thomas Heilskov får sensemaket omkring 

vigtigheden af at skabe en vinderkultur i Idébanken. I første omgang skal han, på 

samme måde som ovenfor, derfor sensemake omkring, at skabelsen af en 

vinderkultur er et wicked problem, og at ledelse i denne sammenhæng er et 
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strategisk værktøj. Dernæst skal han sensemake omkring, at 

Hverdagsvisionæren er den rette ledelsesstil at anvende, i forsøget på at skabe 

en vinderkultur, da den vil skabe en empowered dynamic culture, som er et 

meget effektivt springbræt til at skabe en vinderkultur. Denne kultur vil nemlig 

intensivere både dialogen, den internal motivation, og desuden understøtte den 

fornødne normative kontrol, og derigennem ligeledes skabe den fornødne 

bemyndigelse.  

  

4.1.1 Dialog og inkludering 

Hverdagsvisionæren er, som forklaret ovenfor, centreret omkring dialog og 

inkludering. Dette vil, som nævnt, hjælpe følgerne i Idébanken med at forstå 

Thomas Heilskov og supporte hans beslutninger. Dialog er derfor nødvendig, og 

af den grund vil traditionel envejskommunikation og en top-down-tilgang, som 

beskrevet, heller ikke lede til en ønsket effekt. Traditionel envejskommunikation 

vil nemlig ikke skabe engagement eller dialog (Horstrup & Reenberg, 2010, s. 

27-28), og i øvrigt heller ikke være i overensstemmelse med det 

socialkonstruktivistiske perspektiv. Det vil derfor, på ingen måde være effektivt, 

hvis Thomas Heilskov, som den eneste, sensemaker omkring skabelsen af en 

vinderkultur. Virkeligheden skabes derimod i fællesskab, og han bliver derfor 

nødt til at gå i dialog med sine følgere, for derved, på mest effektiv vis, at kunne 

definere en vinderkultur. For som beskrevet flere gange ovenfor, er begrebet 

vinderkultur et wicked problem, og derfor er der heller ikke nogen umiddelbar 

løsning på problemet.  

 

4.1.1.1 Workshops og diskussionsgrupper 

I afsnittet “Transactional ledelse” er der blevet argumenteret for, at alt for formelle 

rammer eller strukturer omkring Idébanken vil hæmme arbejdet. Derfor vil det 

heller ikke være hensigtsmæssigt at igangsætte store og formelle workshops 

eller diskussionsgrupper i denne sammenhæng. Herved vil det nemlig 

overskygge det egentlige arbejde, og derfor resultere i, at man på ingen måde vil 
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få skabt en vinderkultur. Ovenstående argumenteres der derimod for, at det er 

nødvendigt at få diskuteret den forestående ledelsesmæssige situation igennem. 

Det bliver nemlig fastslået, at man ikke skal fokusere på envejskommunikation, 

der tydeliggør initiativer omkring visionen og generelle værdier. Anderledes bør 

man i stedet anvende dialog og inkludering. Derfor opstår der tydeligt en konflikt 

omkring forandringsprocessens strukturer og rammer. Eftersom det er en absolut 

nødvendighed at få skabt en vision og værdier i fællesskab er der et behov for, at 

man skaber dialogbaserede workshops og diskussionsgrupper, hvor Idébankens 

følgere kan få mulighed for at debattere ledelsessituation. Omdrejningspunktet 

skal være centreret omkring, at Thomas Heilskov og følgerne, i fællesskab, skal 

diskutere og debattere definitionen på en vinderkultur. På denne måde vil man, i 

teorien, nemlig nå til en fælles enighed om, hvordan man forstår og opfatter en 

vinderkultur. Man kan derfor kollektivt finde ud af hvilke nøgleord, der definerer 

en vinderkultur, og på den baggrund udvikle praksisser, der kan supporte 

nøgleordene. På den måde kan man få skabt et engagement, en fælles vision og 

samtidige bemyndige følgerne. I afsnittet “Nuværende ledelse” nævner Eva Hald, 

at man i projektregi kan diskutere betydningen af bankens værdier. Det vil i 

denne sammenhæng derfor være et interessant emne at diskutere, eftersom det, 

i teorien, eventuelt kan være medvirkende til at skabe en vinderkultur. Det bør 

derfor kortlægges, om værdierne har en specifik betydningen for de involverede 

eller arbejdsprocesserne, og om de af den grund bør udgøre en del af den 

efterfølgende ledelseskommunikation.  

 

Det er selvfølgelig vigtigt at notere sig, at man skal afvikle de nævnte workshops 

og diskussionsgrupper på mindst struktureret og formel vis. På den anden side 

skal der dog være nok struktur til, at der skabes et positivt resultat. Det er derfor 

også et knivsæg, som Thomas Heilskov skal bevæge sig på.  

 

En måde hvorpå man burde kunne skabe en effektiv diskussion, uden at den 

bliver struktureret og formelt, er ved at benytte en ad hoc-tilgang. Thomas 

Heilskov behøver derfor ikke strukturere diskussionerne mere end højst 
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nødvendigt. Diskussionerne skal herved klemmes mere impulsivt ind, eller når 

det helt reelt giver mening. Man kan bruge denne dynamiske tilgang til 

diskussionerne i kraft af, at Idébanken ikke involverer overvældende mange 

følgere. Netop derfor kan man i langt højere grad afvikle diskussionerne løbende, 

eftersom der ikke er behov for den helt store koordinering. Man kan alternativt 

afholde workshops og diskussionsgrupper i forlængelse af øvrige 

arbejdsrelaterede møder. Som det fremgår i afsnittet “The Buddy” mødes man 

nemlig en gang om dagen, når en session kører, og ellers en gang om ugen, når 

der ikke er igangsat en session. Man kunne derfor benytte denne lejlighed til at 

afvikle workshops eller diskussionsgrupper. Men det er hertil vigtigt at nævne, at 

det på ingen måde må have en negativ effekt på den normale arbejdsgang.  

 

4.1.1.2 Evalueringer 

Indledningsvist skal det nævnes, at der selvfølgelig ikke skal igangsættes helt 

store strukturerede evalueringsprocesser, da det selvfølgelig ligeledes vil 

hæmme arbejdet. Men igen bliver man nødt til at pointere, at dette er en så vigtig 

del af processen, at det simpelthen ikke kan undlades. Dette vil nemlig give et 

fingerpeg om, hvorvidt man bevæger sig i den rigtige retning, og om 

ledelsesprocessen derfor virker efter hensigten. Igen er det selvfølgelig klart, at 

det er noget, som ikke må gå ud over det reelle arbejde. På samme måde som 

det blev anbefalet ovenfor, skal det derfor gøres på den mest simple, men 

ligeledes effektive, måde.     

 

Ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv kan man sige, at sproget skaber 

virkeligheden, og er derfor ikke en refleksion deraf. Derfor er evalueringer af 

ansatte i isolation ligeledes problematisk. Det betyder, at man udelukkende skal 

bruge en SKE-evaluering (socialkonstruktivistisk evaluering) (Lund, 2010, s. 26) 

til dette formål. SKE er vejen til bedre evalueringer, da denne type forhindrer 

utilsigtede konsekvenser såsom manglende ny viden, desillusion eller 

manglende fokus på de ledelsesmæssige faldgrupper. Derimod viser SKE vejen 

gennem fokus på kollektiv læring og bedre muligheder for samskabelse. Det 
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centrale sigte med SKE er derfor også at engagere til en mere velinformeret og 

konstruktiv dialog (Lund, 2010, s. 26). I SKE er fokusset derfor også flyttet fra 

individet og over på selve ledelsesopgaven og samskabelsen. Man kan derfor 

sige, at det ikke er den individuelle i Idébanken, der har ansvaret for at lave gode 

resultater, men derimod hele Idébanken, der har et kollektivt ansvar for at skabe 

gode resultater. Men enhver involveret person har selvfølgelig en forpligtelse til 

at være aktive bidragsydere til den gode performance. 

 

Det primære sigte skal ikke centreres omkring kontrol, bedømmelse, fejlfinding 

eller problemfokusering. Anderledes skal evalueringerne bruges til at højne 

læringen og udviklingen, og til at fokusere på passende strategier. Resultatet kan 

ende ud med to slutprodukter: en rapporteringsrapport eller en arbejdsbog, der er 

relateret til dialogprocessen. Evalueringens præmis og proces skal beskrives 

nøjsomt, og alle resultater skal nedskrives i rapporten. Både 

evalueringsprocessen og den efterfølgende proces med at transformere 

resultaterne til praksis skal, i en vedvarende dialogproces, skabes af 

evalueringspraktikeren (Lund, 2010, s. 30). Det er i denne sammenhæng 

åbenlyst, at det er Thomas Heilskov, som skal varetage denne efterfølgende 

proces i relation til evalueringen. Hertil skal det endnu engang nævnes, at man 

på ingen måde skal arbejde så intenst med evalueringen, at det får en 

konsekvens for det reelle arbejde. Ovenstående afsnit er desuden forsøgt 

illustreret for at skabe et bedre overblik. Figurerne finder man i henholdsvis bilag 

5 og 6.   

 

4.2 Det hverdagsagtige ledelseselement 

Som det er forklaret tidligere, består Hverdagsvisionæren ligeledes af et 

hverdagsagtigt ledelseselement. I denne sammenhæng er det klart, at Thomas 

Heilskov, ikke som ovenstående, skal være en visionær, der forsøger at skabe 

bemyndigelse hos følgerne. I stedet skal han forsøge at skabe dialog ved at 

være lyttende, og ved at engagere sig i formelle eller uformelle samtaler. Han 
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skal med andre ord være en ven, som skal sørge for, at alle i Idébanken er en 

del af “festen”. Det er vigtigt, at samtalerne ofte vedrører området omkring 

skabelsen af en vinderkultur. Derfor skal Thomas Heilskov også forsøge at 

sensemake omkring, at dette ligeledes er et nødvendigt ledelsesmæssigt 

element, hvis der skal gøres forhåbninger om at skabe en vinderkultur. 

 

Rent implementeringsmæssigt er denne del af Hverdagsvisionæren langt mindre 

omstændig at indflette. Det kræver ikke formelle eller strukturerede rammer  at 

være en ven, der forsøger at involvere alle i “festen”. Derfor skal der heller ikke 

gøres brug af workshops eller diskussionsgrupper i denne sammenhæng. Denne 

del kan derfor, i langt højere grad, følge den normale arbejdsgang. Men netop 

fordi denne implementering udspiller sig i vante omgivelser skal Thomas 

Heilskov omvendt være endnu mere opmærksom på, at der skabes det 

nødvendige skel mellem ham og følgerne. Hvis der ikke er et klart skel mellem 

leder og følger, er det som nævnt tidligere, ikke en hensigtsmæssig ledelsesstil, 

da disse uformelle samtaler, i denne sammenhæng, ikke vil være medvirkende til 

at skabe en vinderkultur. 

 

Anderledes bør de hverdagsagtige samtaler desuden drejes over på Idébankens 

kontekstuelle problemstillinger. Eftersom det er tydeliggjort, at 

forretningsudviklingsafdelingen ikke på nuværende tidspunkt er godt nok 

integreret i den samlede arbejdsproces, vil det givetvis være strategisk at bruge 

dette som ledelsesmæssigt samtaleemne. Thomas Heilskov kan, i bedste fald, 

derved skabe en situation, hvor forretningsudviklingsafdelingen bliver inkluderet 

mere intensivt, og derfor for alvor bliver en del af festen. Det er derfor klart, at 

denne type problemløsning også bør være en vigtig del af det hverdagsagtige 

ledelsesengagement.   

 

Anderledes kan denne del af Hverdagsvisionæren ligeledes bruges meget 

strategisk som opfølgning på de afholdte workshops og diskussionsgrupper. Det 

skal selvfølgelig understreges, at der ikke er tale om en decideret 
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evalueringsproces, men derimod blot uformelle samtaler, der let og elegant 

vender emnerne. Eksempelvis kunne Thomas Heilskov finde ud af, om man 

internt havde taget godt imod de igangsatte ledelsestiltag, eller om der generelt 

er opbakning til forandringsprocessen. Herved fungerer indsatsen som et 

måleredskab, der eksempelvis kan måle, om der er den rette afstand mellem 

leder og følger, eller om han eventuelt er faldet i faldgruben the shadow of 

charisma. Med andre ord kan Thomas Heilskov finde ud af, om processen 

befinder sig i den virkelige verden. 

 

4.3 Resume 

Det anbefales, at man i implementeringsfasen skal etablere workshops og 

diskussionsgrupper, hvor man i fællesskab skal definere begrebet vinderkultur. 

Derpå kunne man nemlig igangsætte selve skabelsesprocessen omkring 

vinderkulturen. Der blev desuden argumenteret for, at man havde et behov for at 

afvikle en efterfølgende evalueringsproces omkring skabelsen af vinderkulturen. 

Endelig blev det konkluderet, at den hverdagsagtige ledelse kunne være et 

vigtigt redskab til at imødekomme eventuelle konflikter eller 

uoverensstemmelser, der måtte komme i kølvandet på implementeringen. 

Endelig kunne denne del ligeledes være medvirkende til at udvande det skel, der 

er mellem forretningsudviklingsafdelingen og de øvrige afdelinger i Idébanken.  

 

Selvom Hverdagsvisionæren måske virker en smule opdelt, er det klart, som 

ligeledes nævnt indledningsvist, at Thomas Heilskov på én og samme tid skal 

sensemake omkring og implementere begge stilarter simultant. Han skal derfor 

altid sensemake omkring hele Hverdagsvisionæren. 
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5. Diskussion 

Undervejs i denne afhandling er det blevet konstateret, at skabelsen af en 

vinderkultur i Idébanken er, hvad Grint vil klassificere som et wicked problem. 

Altså et problem, som ikke har nogen umiddelbar løsning, og som ikke kræver, at 

lederen giver en række svar, men rettere stiller de rigtige spørgsmål. Det vil sige, 

ud fra Grints perspektiv, at skabelsen af en vinderkultur kun kan opnås ved hjælp 

af ledelse. Hertil skal det tilføjes, at Grints tre undergrupper af problemer - tame, 

wicked og critical - naturligvis ikke kan opdeles helt så groft i den virkelige 

verden, da Grint arbejder indenfor det socialkonstruktivistiske felt. Det betyder, at 



 

104 
 

ledere må sensemake omkring kategoriseringen af en given problemstilling for at 

kunne bestemme, hvilken kasse et problem kan anbringes i (Grint, 2005, s 1473 

& 1475). 

  

Det opfattes derfor som en grundpræmis i denne afhandling, at ledelse er vejen 

frem til en positivt forandret kultur - en vinderkultur. Denne diskussion er 

imidlertid ikke et forsøg på at punktere afhandlingens bagvedliggende hypotese, 

men er rettere en øvelse, der vil søge at nuancere afhandlingens brug af 

teoretiske grundideer og yde kritisk refleksion. Også selve problemformuleringen 

i denne afhandling (Hvordan kan man ved brug af ledelse skabe en vinderkultur i 

Idébanken?) forudsætter, i kraft af Grints teori, at ledelse er løsningen på 

Idébankens forestående problem. Derfor vil der i denne diskussion blive 

reflekteret over, hvilke faldgruber, der opstår i forbindelse ved brugen af denne 

afhandlings valgte ledelsesteorier. Til sidst i denne diskussion vil anvendelsen af 

den socialkonstruktivistiske tilgang til ledelse blive diskuteret. 

 

5.1 Leaderism 

I afhandlingens teoriafsnit om Alvesson & Spicers ”Metaphors we lead by – 

Understanding leadership in the real world” introduceres termen leaderism. I 

leaderism-perspektivet anses ledelse som værende udelukkende positivt. I en 

begrebsverden, hvor ledelse er roden til alt godt, er alle definitioner af ledelse til 

lederens fordel. En af faldgruberne ved leaderism er derfor, at dette forvrængede 

billede af ledelse gør lederrollen for attraktiv. Det kan potentielt betyde, at 

mennesker alt for let identificerer sig med lederrollen, og som resultat deraf ser 

sig selv som ledere i stedet for managers. Leaderism er altså et fænomen, der 

betyder, at der placeres en al for stor ansvarsbyrde på lederens skuldre, og som 

samtidig bekæmper alle de bureaukratiske, strukturelle og administrative 

opgaver (Alvesson & Spicer, 2011, s. 12). Litteraturen og de, der til hverdag 

udfører ledelse, har altså tendens til at stirre sig blinde på ledelse som den evige 

kilde til motivation, vækst og forandring i dynamiske organisationer. Under tiden 
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er ledelsesbegrebet blevet forvrænget, og ledere tillægges, ifølge Alvesson & 

Spicer, en for stor del af æren for alle former for udvikling i organisationer. Dette 

være sig positiv eller negativ udvikling. Effekten af denne glorificering er, at 

mange mennesker, der ser sig selv i lederrollen, får forstyrket deres selvværd og 

status, og samtidig føler, at de har ret til højere lønninger samt mere prestige og 

autoritet. Leaderism er altså resultatet af en overvurderet tiltro til ledelse 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 29).  

 

Dog er der umiddelbart ingen faretruende signaler at spore hos Thomas 

Heilskov, eftersom han, i sit interview, understreger, at han ikke ser sig selv som 

ansvarshavende i Idébanken, men rettere ser et delt ansvar på tværs af de 

forskellige afdelinger. Det er derfor tydeligt, at der umiddelbart ikke er tegn på, at 

der lægges unødig vægt på ledelsesdiciplinen. Men denne adfærd kan så 

derimod give et fingerpeg om, at Thomas Heilskov kan få lidt sværere ved at 

fremstå som en visionær og engageret leder. Dette er derfor et punkt, som skal 

diskuteres og evalueres internt i diskussionsgrupperne og i de anbefalede 

workshops. Det er derfor altafgørende, at Thomas Heilskov tager temperaturen 

på stemningen, når han har sin kontinuerlige dialog med følgerne. 

 

5.1.1 Den mørke side af ledelse 

Der er god grund til at forholde sig kritisk til ledelse som svaret på alle 

Idébankens bønder. Den næste faldgrube i leaderism er nemlig, hvad Alvesson 

& Spicer kalder “the dark side of leadership”. Eftersom ledere tillægges en måske 

uforholdsmæssig høj værdi i organisatorisk sammenhæng og en dertilhørende 

høj status, får lederrollen som følge carte blanche til at handle udover 

bemyndigelse, og negligere evnen til at være kritisk reflekterende omkring egne 

handlinger (Alvesson & Spicer, 2011, s. 16). Dette beskrives, som nævnt 

tidligere, som the shadow of charisma, der involverer narcissistiske træk, som 

associeres med transformational ledelse. Ud fra samme argument, som anført 

ovenfor, er der umiddelbart ingen overhængende fare for, at Thomas Heilskov 

falder i the dark side of leadership, idet han i sit interview nævner, at han opfatter 
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Idébanken som en delt arbejdsbyrde. Det på trods af, at de øvrige interviewede 

peger på Thomas Heilskov som projektets drivkraft. Nogen vidner derfor om, at 

Thomas Heilskov umiddelbart ikke identificerer sig med ledelsens glorificering. Af 

den grund, er der derfor tegn på, at den mørke side af ledelse, ikke vil være en 

udpræget trussel i forbindelse med Idébanken. 

 

5.2 En todelt arbejdsopgave 

Thomas Heilskovs arbejdsopgave er todelt, idet han fortsat skal varetage 

managementopgaver, men samtidig indfinde sig i rollen som leder. Det vil sige, 

at Thomas Heilskov skal varetage den samme arbejdsbyrde som før, men oveni 

varetage opgaven som leder. Idébanken er som isoleret projekt nemlig måske 

ikke stort nok til at retfærdiggøre, at der ansættes flere mennesker, der skal 

varetage de administrative, bureaukratiske management-opgaver. Derfor er 

Thomas Heilskovs samlede arbejdsbyrde et tveægget sværd, der indbefatter 

både management og ledelse. Tidligere i diskussionen er at blevet anført, at 

Idébankens størrelse ikke helt kan retfærdiggøre, at ledelse og management 

bliver varetaget af forskellige personer, men at Thomas Heilskov i sin todelte 

arbejdsopgave skal stå for begge dele. Dette er derfor også et element, som der 

er behov for at blive diskuteres internt i Idébanken. Det er nemlig ikke effektivt, 

hvis følgerne er af det indtryk, at arbejdet ikke bliver håndteret hensigtsmæssigt. 

Så såfremt ledelesesopgaven påvirker Thomas Heilskovs øvrige arbejdsopgaver, 

er der behov for at revurderer fremgangsmåden. Det er derfor vigtigt, at dette 

element vendes i de planlagte workshops og diskussionsgrupper.  

 

5.3 Essentialization  

Skabelsen af én fælles ledelsesmetafor havde til hensigt at gøre op med noget af 

den abstrakthed og tvetydighed, der omgiver ledelsesbegrebet. Imidlertid vil det 

være relevant at diskutere hybridmodellens natur, da modellens teoretiske 

kernepunkter ligger relativt langt fra hinanden. Dette er medvirkende til, at den 
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samlede benævnelse Hverdagsvisionæren bliver en sammensat størrelse, og 

dermed modarbejder simplificering og udryddelsen af tvetydighed, som ellers var 

målet. Øvelsen med at trække de forskellige stilarter sammen under én definition 

skaber dog et vist niveau af enkelthed, og er tilpas tvetydig til, at der kan 

sensemakes omkring metaforens betydning.  

 

I det følgende afsnit vil farerne ved oversimplificering af metaforer blive 

diskuteret. Den enkelthed, som metaforen baner vej for, kan forenkle 

ledelsesstilen i en så udbredt grad, at den bliver banal og derfor ubrugelig. Derfor 

vil det være hensigtsmæssigt ikke at oversimplificere budskabet bag metaforen, 

da det kan føre til det, som i organisationslitteraturen beskrives som 

essentialization. Denne benævnelse betyder nemlig, at komplekse budskaber 

nogle gange, i simplificeringens tjeneste, bliver reduceret så meget ned til det 

mest essentielle, at alle de vigtige, komplekse og krogede nuancer helt 

forsvinder, og kun efterlader et budskabs eller eksempelvis en ledelsesstils 

allermest basale kendetegn (Ashcraft & Allen, 2003, s. 20).  

 

Denne nuance er vigtig at have med, når Thomas Heilskov skal sensemake 

omkring det at benytte Hverdagsvisionæren som metaforen bag sin ledelsesstil i 

Idébanken. Faren ved at undlade de vigtige nuanceringer i metaforen er, at 

ledelsesrollen bliver oversimplificeret, ukonkret og vævende, hvilket kan føre til, 

at Thomas Heilskov kommer til at fremstå uautentisk, og at han dermed spænder 

visionen og skabelsen af en vinderkultur. Det er nemlig Hverdagsvisionærens 

mere tildels subtile nuancer, der gør den i stand til at favne den kompleksitet, der 

ses i konteksten.  

 

5.4 Socialkonstruktivismens faldgruber - den manipulerende leder 

Der findes altså flere faldgruber, som bør tages op til overvejelse og reflekteres 

over i indsatsen om at skabe en vinderkultur i Idébanken. Et af de helt 

grundlæggende teoretiske greb i denne afhandling er, at ledelse ses ud fra det 
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socialkonstruktivistiske perspektiv. Afhandlingens anvendte litteratur udspringer 

fra netop denne tilgang, og derfor vil det også være relevant at forholde sig kritisk 

og reflektere over denne tilgangsvinkel. Socialkonstruktivismen – som anvendt i 

ledelsesteoretisk øjemed – har nemlig nogle begrænsninger, som betyder, at 

også selve analysen bliver farvet af disse. Det er beskrevet i afhandlingens 

teoriafsnit, at Alvesson & Spicer ser det som en faktor, at ledelse i det 

socialkonstruktivistiske perspektiv både er alting og ingenting. Set i det lys bliver 

ledelse et udvandet, vagt og tvetydigt begreb, og ledelse er derfor næsten umulig 

at dechifrere og placere i en organisation. Det kan potentielt betyde, at alle er 

ledere, hvilket giver anledning til organisatorisk forvirring og fragmentering, der 

kan anspore rivalisering, og dermed være negativt for organisationens udvikling 

(Alvesson & Spicer, 2011, s. 9-10). Dette er der imidlertid taget højde for i 

afhandlingen, da det heroiske, visionære perspektiv peger på, at der aldrig bør 

være tvivl om, hvem der er leder, og hvem der er følger.  

  

Vælger man at træde et skridt tilbage og se socialkonstruktivismen i et bredere 

perspektiv, er det værd at diskutere denne afhandlings tilgang til ledelse, da det 

anvendte approach opstiller nogle iboende begrænsninger. Her vil teoretikeren 

Hall være behjælpelig med sin kritiske stillingtagen til socialkonstruktivismens 

helt grundlæggende principper. Hall anfægter nemlig, at socialkonstruktivisme 

som koncept har visse fejl og mangler. Eksempelvis bør det tages op til 

diskussion, at benævnelsen ”konstruktion” i sig selv peger på, at ledelse i et 

socialkonstruktivistisk perspektiv har rødder i manipulation og skuespil. Det vil 

sige, at ledere agerer på en særlig måde, i en særlig kontekst, med det for øje at 

fremtvinge en ønsket virkelighed – en virkelighed, der måske er ønskværdig for 

lederen selv, og som givetvis indfrier nogle organisatoriske mål, men som ikke 

nødvendigvis er til fordel for resten af organisationen. Hall beskriver the 

vanguardist approach - et begreb, der italesætter, at der altid vil være en 

lederskikkelse, som danner fortrop i konstruktionen af betydninger, og dermed 

søger at manipulere en situation i en ønsket retning. Ifølge den betragtning 

efterlever ledelse i et socialkonstruktivistisk perspektiv ikke sine egne principper 
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om fælles forhandling af betydninger og virkeligheder. I denne afhandling er det 

beskrevet, at Thomas Heilskov skal indbyde til dialog med sine følgere i 

skabelsen af en vision, for dermed at skabe en vinderkultur. Men ud fra Halls 

kritiske synspunkt vil denne dialog altså blot være et værktøj, der yderligere kan 

tildele magt og autoritet til lederen som organisationens fortrop. Dermed 

anvender lederen social konstruktion som et manipulerende værktøj for at sætte 

sine egne ønsker på dagsordenen. Derved modarbejder den manipulerende 

leder selve hjørnestenen i socialkonstruktivistisk ledelse, og det er ikke 

hensigtsmæssigt for positiv forandring i en dynamisk organisation.  

 

Ifølge Hall er ledelse i et socialkonstruktivistisk perspektiv altså - til en vis grænse 

- blot spil for galleriet, for der vil nemlig altid ligge skjulte agendaer og 

manipulerende bagtanker bag ethvert forsøg på at sensemake omkring 

situationer. Disse betragtninger er værd at have in mente for Thomas Heilskov i 

ledelsen af Idébanken, og de kan betyde, at han skal være opmærksom på, at 

ledelsesstilen Hverdagsvisionæren, på trods af sin kompleksitet, ikke skal være 

manipulerende og agendasættende. Ledelsesstilen skal rettere ses som en 

proces, hvor følgere inviteres til at italesætte en vision, der skal være 

omdrejningspunktet i skabelsen af en vinderkultur (Hall, 1996, s. 13-20).  

 

Under kritikpunkter af socialkonstruvistisk ledelse er det også værd at bemærke, 

at selv om det i teorien kan være fordelagtigt at bruge denne tilgang, er 

konceptet abstrakt og derfor omstændigt at implementere i en organisation. Det 

skal derfor stå Thomas Heilskov klart, at han i implementeringen af den nye 

ledelsesmodel kan møde modstand fra sine følgere. Her er det vigtigt, at han 

selv har været igennem en kognitiv sensemaking-proces omkring, hvad det vil 

sige at være en Hverdagvisionær, for dernæst at kunne igangsætte en 

sensemaking-proces hos følgerne. Hverdagsvisionæren er, som forklaret i et 

tidligere afsnit, centreret omkring dialog og inkludering, og det vil yderligere 

hjælpe følgerne i Idébanken med at forstå Thomas Heilskov og støtte op om 

hans ledelse.  
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5.5 Afrunding af diskussion 

Afhandlingens diskussion er et forsøg på at tilføre analysen og de dertilhørende 

konklusioner en modvægt og yde kritisk refleksion. Undervejs i diskussionen er 

det blevet forsøgt at tage kritisk stillingtagen til, hvorvidt afhandlingens analyse 

stirrer sig blind på ledelse og falder i leaderism-fælden. Først kunne det 

konkluderes, at Thomas Heilskov bør være årvågen overfor leaderism og den 

mørke side af ledelse – herunder the shadow of charisma. Her blev det dog 

understreget, at der ikke var tegn på, at Thomas Heilskov havde et glorificeret 

forhold til ledelse, hvilket af den grund mindskede risikoen for at havne i denne 

faldgrube. Dernæst blev Thomas Heilskovs todelte arbejdsopgave diskuteret. 

Her blev der argumenteret for, at dette var nødvendigt at diskutere i fællesskab, 

for derved at kunne kortlægge om denne todeling havde en negativt effekt intet i 

Idébanken. Begrebet essentialization var diskussionens næste punkt. Her blev 

det tydeliggjort, at det var vigtigt, at Thomas Heilskovs sensemaking-proces 

omfattede alle komplekse og krogede nuancer af Hverdagsvisionæren, eftersom 

et forsimplet og reduceret budskab ikke ville kunne favne Idébankens kontekst, 

og dermed ikke være medvirkende til at skabe en vinderkultur i Idébanken. Til 

sidst i diskussionen blev der gjort et forsøg på at anskue det 

socialkonstruktivistiske syn på ledelse i fugleperspektiv for at synliggøre nogle af 

de faldgruber, der opstår, når der analyseres igennem den 

socialkonstruktivistiske linse. Set i lyset af afhandlingens brug af teori var det 

nemlig hensigtsmæssigt at forholde sig kritisk og reflektere over brugbarheden 

og validiteten af afhandlingens delkonklusioner. I den kritiske refleksion over det 

socialkonstruktivistiske perspektiv blev det beskrevet, hvordan begrebet 

”konstruktion” synliggør, at denne tilgang kan fordre manipulerende tendenser 

hos ledere. Der vil nemlig altid være ledere, der går forrest med deres egne 

udlægninger og fortolkninger, hvilket kan misbruges og anvendes i lederens 

favør frem for at gavne hele organisationen. Derved modarbejder den 

manipulerende leder et af knudepunkterne i ledelse i et socialkonstruktivistisk 
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perspektiv, og vedkommende kan potentielt sætte en stopper for positiv 

forandring i en organisation.  

 

Det skal dog slås helt fast, at afhandlingens resultater peger på, at der kan 

skabes en vinderkultur ved hjælp af ledelse. Derfor er denne diskussion også 

blot en kritisk refleksion, der skal synliggøre blinde vinkler ved den anvendte 

videnskabs- og ledelsesteori.  

 

 
 
 
 
 
 
 
6. Konklusion 

I afhandlingen er det blevet tydeliggjort, at finanskrisen og Danske Banks 

fremtidige fyringsrunder påvirker bankens ansatte negativt. Påvirkningen er 

endda af sådan en karakter, at den når helt ind til Idébanken, hvilket derfor 

bevirker, at der ikke hersker en vinderkultur internt i Idébanken. Denne 

afhandlingen har derfor til formål at skabe en vinderkultur i Idébanken. Eftersom 

ordet vinderkultur af natur er tvetydigt, bliver der argumenteret for, at der skal 

bruge ledelse, idet det forestående problem er et wicked problem. Afhandlingen 

tager et socialkonstruktivistisk perspektiv på ledelse, hvilket betyder, at der ikke 

objektivt kan diagnosticeres en ledelsesmæssig løsning. Tværtom betragtes 

ledelse som en tredeling bestående af: Lederen, følgerne og konteksten. Der 

argumenteres for, at Thomas Heilskov skal være leder i denne sammenhæng, 

eftersom han af de øvrige interviewpersoner allerede ses som drivkraften bag 

Idébanken. Desuden har han en række karaktertræk, som ligeledes støtter op 

omkring valget. Selve analysen indledes med en situationsanalyse, hvor 

relevante elementer i forhold til Idébanken bliver vendt. Efterfølgende destilleres 

indholdet og inddeles i forskellige afsnit, hvilket bevirker, at det lettere kan 
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relateres til ledelsesteorien. Herpå følger den egentlige tilkobling af ledelsesteori, 

som i praksis sker ved at relatere udvalgte ledelsesteorier til de udvalgte 

kontekstuelle områder. Der bliver anvendt en del ledelsesteori, hvilket 

nødvendiggør en deldiskussion, hvor udvælgelsen af stilarterne bliver diskuteret. 

Her bliver det konkluderet, at det i denne sammenhæng vil være fordelagtigt at 

skabe en hybridmodel. Modellen består af den heroiske ledelsesstil 

transformational ledelse og af de post-heroiske ledelseselementer fra mundane 

ledelse og fra metaforerne The Party Host samt The Equal. Der argumenteres 

efterfølgende for, at ledelseskommunikationen er abstrakt, og derfor ikke er 

lettilgængelig for følgerne. Af den grund vælges det at skabe en metafor – 

Hverdagsvisionæren. Denne øvelse bevirker, at Thomas Heilskov får lettere ved 

at sensemake og derved lettere ved at implementere hybridmodellen. I 

implementeringsafsnittet argumenteres der for, at der skal etableres 

diskussionsgrupper og workshops, hvor Idébankens tilknyttede i fællesskab kan 

komme frem til, hvordan man kan skabe en vinderkultur. Denne øvelse vil nemlig 

bevirke, at man skaber en fælles vision og værdier, og desuden inviterer til at 

bemyndige følgerne. Herved skabes en empowered dynamic culture, som er en 

kultur, der er særdeles effektiv til at skabe en vinderkultur. Det bliver, i dette 

afsnit, ligeledes tydeliggjort, hvordan Thomas Heilskov skal sensemake og 

implementere den mere hverdagsagtige del af Hverdagsvisionæren. Her bliver 

det anbefalet, at han ved hjælp af uformelle samtaler dels skal forsøge at 

intergrere forretningsafdelingen bedre, og dels diagnosticere den igangsatte 

forandringsproces. I diskussionen kunne det konkluderes, at Thomas Heilskov 

bør være årvågen overfor leaderism og den mørke side af ledelse. Her blev det 

dog slået fast, at der ikke vises tegn på, at man falder i den grøft. Derfor bliver 

dette element heller ikke en reel trussel for skabelsen af en vinderkultur i 

Idébanken. Dernæst blev begrebet essentializations vendt for at diskutere 

faldgruberne ved simplificering af metaforer. Her blev det anført, at det kunne 

være farligt at undlade de vigtige nuancer i metaforen, fordi det kunne føre til en 

vævende og ufokuseret ledelsesmetafor, som undlader de subtile nuancer, der 

gør metaforen i stand til at favne den kompleksitet, der ses i konteksten. Til sidst 
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i diskussionen blev der gjort et forsøg på at se det socialkonstruktivistiske syn på 

ledelse i et bredere perspektiv for at synliggøre nogle af de blinde vinkler, som 

findes i afhandlingens teori. Den største faldgrube her var, at ledere i deres 

konstruktion af virkeligheder bliver manipulerende. Herfra blev det udledt, at 

Thomas Heilskov skal være opmærksom på, at Hverdagsvisionæren ikke må 

blive manipulerende og agendasættende, men derimod skal ses som en proces, 

hvor følgere inviteres til i fællesskab at definere en vinderkultur. Det bliver dog 

afslutningsvis slået fast, at afhandlingens resultater, på trods af diskussionen, 

peger på, at der kan skabes en vinderkultur ved hjælp af ledelse.   

 

Det er derfor klart, at der i afhandlingen bevises, at man ved hjælp af 

Hverdagsvisionæren, og dermed ledelse, kan skabe en vinderkultur i Idébanken. 
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7. Perspektivering  

Digitaliseringen har ikke udelukkende påvirket og ændret Danske Bank, men har 

derimod påvirket en hel række af banker. I Danmark har Nykredit eksempelvis 

åbnet for crowdsourcing-initativet Sparetips (Nykredit, 2012). Udviklingen ses 

ligeledes i udlandet, hvor banker i landene Tyskland, Frankrig, Rusland, 

Sydafrika, Storbritannien, USA, Sverige, Singapore og Italien ligeledes har 

etableret crowdsourcing-initiativer (Schnubert, 2011).  

 

Tendensen afgrænser sig ikke kun til banksektoren, eftersom to af de tidligst 

etablerede crowdsourcing-initiativer nemlig er skabt af henholdsvis pc-

producenten Dell og kaffekæden Starbucks. Dell igangsatte deres Idea Storm-

projekt helt tilbage i 2007 (Dell, 2012), og Starbucks lancerede i 2008 My 

Starbucks Idea (Starbucks, 2012). Begge initiativerne er, ligesom Danske Banks 

Idébank, centreret omkring produktudvikling og gør ligeledes brug af sessions og 

idéfora, hvor brugere inviteres til at komme med deres bud på, hvordan en given 

forretning kan udvikles og forbedres. Yderligere kan det nævnes, at WIPO i 2011 

lancerede crowdsourcing-initiativet Re:Search. Her var målet anderledes at finde 

svar på globale sundhedsmæssige problemstillinger (WIPO, 2012). Det er derfor 

tydeligt, at crowdsourcing har et bredt anvendelsesfelt. Denne påstand 

underbygges desuden af en artikel fra Openinnivators. Her fremvises nemlig en 

lang liste over crowdsourcing-projekter, som vedrører områderne forskning og 
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udvikling, marketing, branding, design, HR, innovation og produktudvikling 

(Openinnovators, 2012). Der tegner sig derfor et generelt billede af, at 

organisationer bliver stadigt mere villige til at inddrage kunderne i deres 

arbejdsprocesser. 

 

I organisationerne, hvor der anvendes crowdsourcing, kan det antages, at den 

organisatoriske virkelighed sandsynligvis bliver mere kompleks. Som det var 

tilfældet med Idébanken, vil kundernes inddragelse nemlig påføre 

organisationerne en ekstra dimension. Hertil må det accepteres, at de relaterede 

problemløsninger stiger tilsvarende i kompleksitetsgrad. Af den grund vil der 

oftere være behov for at løse wicked problemer, hvilket igen vil resultere i en 

mere intensiv brug af ledelse. Som beskrevet i afhandlingen er problemet 

imidlertid, at organisationernes højnede problemløsningsniveau desuden 

påvirker kompleksiteten af ledelseskommunikationen, hvilket igen bevirker, at det 

bliver sværere at implementere ledelsesstrategierne. I denne afhandling er det 

blevet bevist, at den øgede kundeinddragelse kræver, at der sammensættes 

forskelligartede ledelsesstilarter, for derved præcist at kunne kortlægge den 

organisatoriske kontekst. Denne øvelse bevirker dog, at selve det 

ledelsesmæssige budskab bliver komplekst, og derfor bliver enormt svært at 

sensemake omkring. En måde, hvorpå denne kompleksitet strategisk kan 

imødekommes, er, som anvendt i afhandlingen, ved at koble metaforer til 

ledelseskommunikationen. Dette vil forsimple budskabet, og dermed gøre 

sensemaking-processen lettere at implementere i praksis.  

 

Som det fremgår af afhandlingens anvendte teori, gør flere teoretikere brug af 

metaforer. Men problemet i denne sammenhæng er, at kompleksiteten i 

crowdsourcing-initiativerne bevirker, at selv disse metaforer risikerer at blive en 

essentialization. Selv om metaforerne indkapsler komplekse budskaber kan det 

nemlig alligevel forestilles, at organisationernes brug af crowdsourcing, og derfor 

stigende kompleksitetsgrad, vil resultere i, at metaforerne bliver forsimplede.  
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I overensstemmelse med afhandlingen bør metaforer derfor anvendes som 

strategiske værktøjer, hvormed der kan skræddersys metaforer, som netop kan 

rumme nuanceringen af de pågældende kontekstuelle forhold og derved 

forhindre, at kommunikationsledelsen forsimples. Det er derfor tydeligt, at 

metaforer desuden skal anvendes proaktivt og ikke blot til at identificere 

bestemte ledelsesmæssig karateristika.  

 

Det er klart, at denne proces vil kræve, at de pågældende organisationer er 

villige til at arbejde mere intensivt med ledelse, eftersom det strategiske arbejde 

med metaforskabelsen afføder ekstra arbejde. Men alternativt løbes risikoen for 

enten at forsimple budskabet, eller stå tilbage med et, der er for komplekst. 

Noget tyder derfor på, at det er nødvendigt at engagere sig i skabelsen af 

metaforer, såfremt det ønskes at lede en organisation eller et projekt, som 

engagerer sig i crowdsourcing. 

 

Det er derfor klart, at hvis der er hold i antagelserne om, at der igangsættes flere 

crowdsourcing-initiativer, og den organisatoriske kompleksitet heraf øges, så er 

der, ud fra afhandlingens resultater, behov for at engagere sig dybere i 

skabelsen af metaforer.  

 

Det erkendes dog, at der ikke skabes en datatriangulering, og at validiteten af 

resultatet derfor reduceres. Derfor vil der være behov for at undersøge de 

nærmere forhold mere intensivt, for derved at kunne belyse problematikken fra 

forskellige vinkler, hvilket netop vil frembringe et mere validt resultat. 

 

Omvendt erkendes det samtidig, at perspektiveringens observation ikke kan 

adresseres objektivt, eftersom kontekst er socialt konstrueret. Af den grund er 

det derfor heller ikke sikkert, at ovenstående antagelser afspejler virkeligheden. 

Men derfor er det nødvendigt at igangsætte en sensemaking-proces med 

ledelsesteoretikere, for derved i fællesskab, at komme frem til ny teoretisk 

erkendelse.    
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Bilag 

Bilag 1 

Interview – Thomas Heilskov – d. 9/10 2012 (kl. 12.00 – 12.45) 

 

Interviewer:  

Hvor mange personer er tilknyttet Idébanken? 

 

Thomas Heilskov: 

Ikke nogen, men det handler også om hvad I ligger i når I snakker Idébanken. Vi 

taler om de tre sessions vi havde på Facebook. Det er næsten et år siden, vi 

havde en sidst. Så Idébanken har lidt ligget i dvale, indtil vi har fundet en ny 

måde at revitalisere den på, og overveje hvad der skulle ske med det. Så i 

øjeblikket er der ikke nogen, som er tilknyttet til det. 

 

Interviewer: 

Men da det var på sit højeste, hvor mange var da tilknyttet? 

 

Thomas Heilskov: 

Idébanken blev skabt, hvis vi vender tilbage til… … jeg vil hellere starte et andet 

sted, og give lidt baggrund for hvorfor Idébanken kom til verden. Man kan sige, at 

projektet altid har haft to målsætninger. Det ene indeholder en brandingmæssig 

målsætning, og det andet har været en indsigtsmæssig målsætning, som har 

handlet om hvad vi kan lære af at involvere kunderne på den her måde. Det er 

ikke i forhold til forretningsudvikling, men der har også været nogle målsætninger 

om, at det mål at involvere kunder på, kan også være med til at understøtte 
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nogle brandingmæssige målsætninger – at løse nogle specifikke 

omdømmemålinger. Da vi startede det, det var folk jeg havde i min afdeling, og 

så har vi jo arbejdet op mod vores forretningsudviklere. Så det har bare været et 

projekt, der har ikke været nogle medarbejder, som har været reserveret til at 

arbejde med Idébanken. Det er en ny kanal, hvor vi har brugt de ressourcer, vi 

havde i forvejen. Så der er ikke nogle personer, der kun har arbejdet med det. 

 

Interviewer: 

Har der været en overordnet ledelsesstrategi i forbindelse med Idébanken? 

 

Thomas Heilskov: 

Ja, man kan sige, at vi helt tilbage fra under finanskrisen lavede Din Mening og 

Bedre Bank kampagnerne, efter det var det første gang, at vi involverede vores 

kunder. Efter det var der ligesom behov for at lave en lidt mere langsigtet strategi 

for, hvordan arbejder vi med sociale medier, og hvordan arbejder vi med 

involvering af vores kunder. Og der fik jeg ansvaret for at lave den strategi, og i 

kølvandet på den strategi var det en række signaturprojekter. Og et af de 

signaturprojekter, som vi pegede på, var at arbejde med noget crowdsourcing. 

Og så gik der noget tid efter denne strategi var lavet – til vi ligesom fandt den 

rigtige åbning, for at kunne komme i gang med det. Og den åbning var da 

marketingafdelingen kom til mig og spurgte, om vi skulle lave en kampagne 

omkring vores mobilbank – kan I bruge Facebook til det? Og så foreslog jeg, at vi 

skulle involvere kunderne i en videreudvikling af det her. Og det var egentlig 

også noget vores udviklere havde interesse i, for så kunne de få et mere 

systematiseret forhold til kundeinvolvering. Så vi aktiverede faktisk først vores 

signaturprojekt der. Så det var et projekt, som jeg havde liggende i skuffen og 

ventede på den rette mulighed. Så kom marketing med udfordringen om at lave 

noget mere omkring Mobilbank – hvad kan vi bruge sociale medier til? Så sagde 

jeg, lad os prøve at gøre det her. Og så havde vi en målsætning om at sige, det 

her var nødvendigvis ikke et blivende projekt, vi kunne nøjes med at gøre det i en 

afgrænset periode, men hvis det var en succes skulle det køre videre. Og så 
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viste det sig, at det var en pæn succes, og valgte at køre videre på Bolig og iPad 

senere hen.  

 

Interviewer: 

Har Danske Banks overordnede vision, mission eller andre retningslinjer også 

gjort sig gældende i Idébanken?  

 

Thomas Heilskov: 

Nu ved jeg ikke hvad du tænker på, når du siger vision eller mission? 

 

Interviewer: 

Inde på jeres hjemmesider er der nogle kerneværdier… 

 

Thomas Heilskov: 

Nå det er for hele virksomheden – nej det tror jeg nødvendigvis ikke, at man kan 

sige. Vores værdisæt og måde hvorpå vi driver og leder Danske Bank på, er 

selvfølgelig noget der gennemsyrer kulturen. Men det er ikke noget som, hver 

eneste gang vi sidder med et projekt, så sidder vi ikke, og ser om de matcher 

med kerneværdierne. Sådan fungerer det ikke. Men det der har sat rammen for 

Idébanken, det har været den overordnede social mediastrategi, som har handlet 

om at sige, hvad vil vi egentligt med dialogen i forhold til vores kunder og 

interessenter, og der har Idébanken været et vigtigt projekt i at trække banken i 

den retning, og ændre vores kommunikationsmodel til at være mere 

involverende.  

 

Interviewer: 

Er der én der har det overordnede lederansvar i forbindelse med Idébanken? 

 

Thomas Heilskov: 

Det vil være mig. Det kan man sige. Det er ligesom min afdeling, som har ejet 

Idébanken, men man kan sige, at vores marketingsdirektør er mindst lige så 
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vigtig, da han ligesom vælger at prioritere det her. Men lige så vigtig er vores 

forretningsdirektør i og med, han synes det giver mening at gøre det. Så jeg er 

måske den, der har fået ideen, og fået den solgt ind til nogle andre i 

organisationen. Men uden deres support har det aldrig kunne lade sig gøre. Så 

det er et delt ansvar. 

 

Interviewer: 

Så hvis der skulle laves indrapporteringer, eller hvis der var nogle problemer, 

hvem havde så ansvaret? 

 

Thomas Heilskov: 

Så tror jeg, det havde været en blanding af mig, i forhold til hvis vi havde 

eksekveret det, altså hvis der havde været nogle fejl i vores eksekvering, hvis det 

ikke har fungeret, og hvis vores kunder havde taget det ilde op, så havde det nok 

ramt mig. Hele konceptdelen hvor vi vælger at bruge penge på det her, har nok 

ramt vores marketingschef.  

 

Interviewer: 

Hvordan bruges ledelse i det daglige? Er der nogle deadlines eller målinger, som 

skal overholdes? 

 

Thomas Heilskov: 

Ja, man kan sige, at man er i en periode. Vi kan tage den Idébank vi lavede på 

iPaden. Der gik vi tidligt ud i markedet i august og siger, at vi til november vil 

lancere en iPad version af Mobilbanken, eller vores Netbank, så der er ligesom 

en afgrænset periode på halvanden til to måneder, hvor vi indsamler input fra 

kunderne, og får revitaliseret på nogle af de ting, vi er ved at udvikle på. Så der 

er ligesom en proceslinje på det. Og der er nogle kriterier for hvordan vi skal køre 

det.  

 

Interviewer: 
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Men er der nogle faste rammer eller KPI’s, som skal opnås? 

 

Thomas Heilskov: 

Ikke som sådan. Men man kan sige, det som vi gør, og det gælder sådan set 

måden vi arbejder med sociale medier på, er at vi skaber noget involvering, hvor 

vi føler, at brugerne får noget ud af det, og vi selv får noget ud af det. Men hvad 

det er, mener jeg ikke, man kan planlægge på forhånd. Der er noget værdi i bare 

at gøre sig tilgængelig, og blive del af en samtale. Så kan ens tilstedeværelse, 

eller værdien af ens tilstedeværelse, være svær at sætte på forhånd. Der vil ske 

nogle ting undervejs, som vil kaste nogle ting af sig. Vi har nogle målsætninger 

for vores engagement, og nogle målsætninger for hvordan vi driver vores 

omdømme. 

 

Interviewer: 

Så det er mere samlet målinger for hele projektet og ikke specifikt for hver 

person? 

 

Thomas Heilskov: 

Nej slet ikke for hver person.  

 

Interviewer: 

Er der nogle ting, som dig eller øvrige bliver målt på i det daglige? 

 

Thomas Heilskov: 

Næ, man kan i virkeligheden sige, at det er et kommunikationsprojekt samtidig 

med at det er et forretningsideprojekt. Vi laver noget, som vi synes kan 

understøtte brandingmæssige målsætninger, og så laver vi noget, som vi tror, 

eller håber på, kan give indsigt i nogle behov hos kunderne. Så evaluerer vi 

projektet når det er slut, og ser på om vi har fået nogle idéer ind, som vi ikke 

havde fået i forvejen – var det det værd? Og det kunne vi jo se, kunderne kom 

med gode input, som vores udviklere havde stor brug af.      
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Interviewer: 

Så det er mere en evaluering på projektet end på den enkelte medarbejders 

indsats? 

 

Thomas Heilskov: 

Ja. For man kan også sige, at den enkelte medarbejders indsats undervejs i 

selve Idébanksprocessen er relativt begrænset. Selvfølgelig er der et kæmpe 

arbejde, som ligger forud for at lave konceptet, og lave kommunikationen 

omkring det, og tiltrække folk, som skal bruge det. Det er mere folk fra 

kommunikation, som har haft den opgave, hvor udviklernes opgave egentlig har 

været mest, at nu har de fået al den her input - kig på dem og lav review på dem. 

Og derfor kan man sige, at det er de her fem ting som kunderne i særlig grad er 

optaget af. Derudover løber vi alt igennem på sitet, og ser på, er der nogle 

indsigter, som vi kan bruge til noget. Og hvis de ikke kunne bruges det til noget – 

så fint. Måske var der mulighed for at få noget - vi ser mere Idébanken som en 

fokusgruppe, som ikke rigtig går hjem. Det er endnu en kanal til at få indsigter i 

vores marked på. På linje med alle mulige andre kanaler vi har. 

McKinseyrapporter, Idébank – vi har nogle kundetilfredshedsmålinger, vi har jo 

massere af værktøjer, som vi bruger til at skabe indsigt. Der har vi hidtil videre 

ikke haft sociale medier, men det har vi så nu, og det kan give os en indsigt. Det 

er vigtigt at forstå, at det her med sociale medier, det er stadig et nyt område, 

hvor folk ligesom skal finde ud af, hvad det er for en størrelse. Hvad er værdien 

af det. Hvordan kan vi bruge det her. At arbejde med crowdsourcing er blevet et 

konsoliderende område, hvor man har nogle faste processer, for hvordan man 

arbejder med det. Det er absolut ikke et område, hvor man siger, nu afsætter vi 

lige ti mand af til det. Det er stadig på det eksperimenterende, og derfor en trail 

and error tilgang man har, fordi man ligesom skal lære, og finde ud af hvordan 

man kan bruge det her. Og så er det min egen klare overbevisning at lige så 

langsomt, at jeg får bevist, at det at bruge sociale medier, så skaber du nogle 

forandringer inde i organisationen, der er med til at ændre vores 
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kommunikationsmodel. Men det er en proces, som man lige så langsomt får 

arbejdet sig ind på. Man starter ikke med det helt store formelle setup. Hvis man 

gjorde det, ville man aldrig komme i gang. Og det tror jeg, man kan se på mange 

andre virksomheder, at de virksomheder, som har succes med det, er de 

virksomheder, som har turde tage en eksperimenterende tilgang til det. Og prøve 

at undersøge, hvordan kan det give mening for os. Og samtidig skal man 

selvfølgelig gøre det på områder, hvor det har strategisk betydning. 

 

Interviewer: 

Har I gjort jer tanker om de tilknyttede til Idébankens alder, køn eller 

uddannelse?  

 

Thomas Heilskov: 

De folk, der sidder og arbejder med det er to medarbejdere fra kommunikation, 

that’s it.  

 

Interviewer: 

Heller ikke de udviklere, der har været tilknyttet? 

 

Thomas Heilskov: 

Hvis man tager iPad-sessionen som eksempel, kan man sige, at vi har tre interne 

interessenter i spil: kommunikation, marketing og developmentafdelingen, som 

sidder, og laver den strategisk udvikling, og bestemmer hvilke produkter, vi skal 

udvikle, og sætter retning for det. Og så har vi vores IT-udvikler. Vores IT-

udviklere og vores forretningsudviklere, og business development folk, de sidder 

jo og arbejder på fuld tryk med at udvikle vores iPad, og har en masse opgaver i 

forbindelse med det. Så har vores forretningsudviklere ment, at iPad processen 

kunne være spændende parallelt med, vi sidder og udvikler, og have den her kile 

ud til vores kunder, så vi kunne stille spørgsmål undervejs. Så vi kunne spørge 

skal du have en kalenderview eller listeview. Det var vi usikre på, og der kunne vi 

lige få input til det. Men de folk sidder jo og driver, de sidder jo, det er en lille del 
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af deres arbejde det her projekt. Hvor man kan sige, jeg har en social 

mediamanager, som sidder og driver vores Facebook community, og skriver ud, 

og så planlægger content, og så går til vores forretningsudvikling og siger, hvad 

det er for nogle ting, vi skal have på i den her uge. Og så siger de, vi sidder 

faktisk, og diskuterer det her i øjeblikket, kan du ikke spørge om det her derude. 

Det foregår meget på den måde. Og så til sidst får vi så en evaluering på de 

forskellige input, og hvad vi skal tage input på - giver det anledning til, at vi skal 

ændre på nogle prioriteter eller sådan noget. Så vores involvering af 

organisationen, og hvor der kommer flere folk på, er i virkeligheden først til slut, 

når vi har fået indsamlet alt fra kunderne. Så sætter vores forretningsudviklere 

sig ned i et møde, hvor vi har sat os ned, og systematiseret alt indholdet, og 

siger, at idéerne falder i de her fem grupper, og egentlig har vi givet bolden 

videre til nogle andre, om at de så skal bruge de her input og indsigter. 

 

Interviewer: 

Så det har i virkeligheden være meget dynamisk. Så man møder ikke ind hver 

dag og arbejder på Idébanken? 

 

Thomas Heilskov: 

På ingen måde. Det flyder fuldstændig sammen i ens daglige workflow. Men det 

er noget jeg har ansvar for, og så har vi ligesom kørt det som en del af vores 

kommunikation på Facebook. Og når det så har været afsluttet, har vi overdraget 

de indsigter vi har fået til vores udviklere, og de vender så tilbage med et svar, og 

fortæller hvad kan lade sig gøre, og hvad kan ikke lade sig gøre.  

 

Interviewer: 

Så i og med at det har været et dynamisk projekt, har der så også været en fokus 

på udvikling af Idébanken?   

 

Thomas Heilskov: 
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Nej. Jeg tror den måde man skal forstå Idébanken på, er at vi udvikler en 

platform, hvor vi kan lave noget kundeinvolvering på. Og så propper vi et projekt 

ind i det, det kunne være Bolig eller iPad eller Mobilbank, og så justerer vi ikke 

på processen undervejs. Så er kommunikationen eller kampagnen ligesom i 

gang. Og så samler vi op til slut. Okay så kan man sige, at vi lavede en 

videreudvikling af - eller jeg kan give et andet eksemplet. Den første Idébank vi 

lavede på Mobilbanken, det var en stor succes. Så lavede vi en ny Idébank på 

Bolig, som ikke var nogen særlig stor succes. Og der får vi efterfølgende nogle 

learning omkring, som handler om, at der er noget i forhold til emnerne, som vi 

involverer kunderne i. Så det skal vi tænkte over, om hvordan vi gør det. Det skal 

være relativt specifikt. Så justerer vi altså Idébanken til næste gang vi laver det 

på iPad, og vi laver også nogle designmæssige ændringer på det, så det ikke 

kun er idéerne vi indsamler, men også quickpoles, som viser, om vil du have den 

i rød eller blå agtig involvering. Udviklingen af Idébanken skete mellem de tre 

sessions som vi havde. Nu står vi så et nyt sted, og har ikke haft en 

Idébankssession i et år, fordi vi har haft svært ved at finde nogle egnede emner. 

Og nu laver vi et nyt involveringssite her i løbet af efteråret, som er noget helt 

andet end idébanken, men som jeg alligevel ser som en forlængelse af det her, 

fordi det har været en proces for, hvordan vi løbende arbejder med involvering. 

Nu laver vi et helt nyt community, men det er desværre et projekt, jeg ikke kan gå 

så meget ind i, men det har været en del af den sammen rejse.  

 

Interviewer: 

De evalueringer I laver på de forskellige sessions, er det udelukkende 

kommunikationsfolk, eller er det også marketingsfolk eller lignende? 

 

Thomas Heilskov: 

Nej. Hvordan selve Idébanken skal forløbe, måden den er designet på, og hvad 

vi bruger den til, det er noget som kommunikation, forretningsudvikling og 

marketing har snakket om. Men det har været meget løst. I forestiller jer sikkert, 

at det har været meget mere systematisk end det måske har været.  
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Interviewer: 

Ja for vi havde troet, at der jævnligt blev lavet målinger, KPI’s etc.  

 

Thomas Heilskov: 

Slet ikke. I skal se det her som værende en helt ny måde, som Danske Bank 

skaber involvering med sine kunder på. Og det har været meget ud fra at teste 

nogle ting af, og se om det fungerer, og se hvordan vi kan gøre det. Vi har slet 

ikke haft et så formaliseret setup, som jeg hører I har troet. En del af det har 

været en marketingkampagne, som har handlet om at skulle drive nogle 

brandingmæssige målsætninger, det har været en måde for os, at gå ud, og 

skabe noget buzz om vores online produkter på. Og så har der været nogle 

andre målsætninger, som har været, at vi også skulle få nogle indsigter udefra. 

Så fordi brandingdelen har fyldt relativt meget, så har kommunikation og 

marketing fyldt meget i projektet, og har været den drivende kraft i det. Jeg har 

så været meget optaget i, at få vores forretningsudvikling med, fordi at jeg godt 

ved, at hvis det her skal blive en vedvarende ting,  så skal det skabe noget værdi 

internt i organisationen. For det er dem, der reelt skal bruge det. Men jeg ser det 

meget som en rejse vi er på, det sker lige så langsomt.  

 

Interviewer: 

Hvordan motiverer i brugerne? 

 

Thomas Heilskov: 

Vi har gjort os enormt mange tanker om, hvordan vi taler til vores brugere, 

hvordan er det vi skal involvere dem, og hvilke emner tager vi op, og hvilke 

samtaler det er, at vi ønsker at involvere. Det gjorde vi os mange tanker om. 

Måden det fungerer i praksis på er, at min social mediamanager sidder og 

planlægger hvad skal vi kommunikere på vores Facebookside, og hvilke emner 

skal fylde noget, vi har guidelines, der definerer vores tone of voice. Vi har også 
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nogle målsætninger på hvordan vores engagement skal være. Så det er ligesom 

det der lægger. Jeg skal lige høre, hvornår er det I skal aflevere jeres speciale? 

 

Interviewer: 

19. november. 

 

Thomas Heilskov: 

Okay, det er ærgerligt, fordi fra 15. november sker der en ny involveringsaktivitet, 

og det kunne være en super spændende case. Det ligger helt i forlængelse af, og 

det kan i selvfølgelig perspektivere til i eksamen. 

 

Interviewer: 

Bliver det også med Facebook som platform? 

 

Thomas Heilskov: 

Nej, det bliver på vores hjemmeside. Men i samspil med vores Facebook-side. 

Det jeg mener, vi har lavet her, er en modningsproces. Det vi kommer med til 

efteråret, er et godt eksempel på, at vi har, eller det ville vi aldrig kunne have 

lavet, hvis vi ikke havde lavet Idébanken. Så det er et eksempel på, at vi lige så 

langsomt prøver at udvikle vores brugerinvolveringsinitiativ, og nu gør vi det også 

på vores egen hjemmeside. Det er en trail and error proces, plus det er en 

modningsproces for kommunikationen. For hvis jeg kom med det projekt, vi 

introducerer i november, det ville jeg ikke kunne have solgt igennem, hvis vi ikke 

havde været igennem Idébanken. Jeg tror ikke på, at vi kunne have kommet 

igennem Idébanken, hvis vi ikke have haft Din Mening eller Bedre Bank. Så det 

er sådan en modningskurve, for hvordan virksomheder arbejder med sociale 

medier. Og man kan sige, at noget af det mest krævende ved at arbejde med 

sociale medier er jo, at forretningsudvikling og crowdsourcing eller co-creation. 

Og når det har lykkes, at gøre det, er det fordi vi har fundet nogle små 

afgrænsede projektet - så gør vi lidt her - så ser vi i organisationen, det var ikke 

så farligt - så er der et nyt projekt - så lad os også gøre det her. Så får man nogle 
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flere learnings, og lige så langsomt, så får vi drejet virksomhedens 

kommunikation og evne til at involvere sine interessenter. Men det er et 

langstrakt projekt, Danske Bank er jo en supertanker. Så man vågner ikke op om 

morgen, nu skal vi involvere alle vores kunder og interessenter på alle mulige 

områder. Det er lige så langsomt.  

 

Interviewer: 

Du har vel også haft nogle gode resultater eller evalueringer, som du kunne vise 

frem? 

 

Thomas Heilskov: 

Idébanken er jo et eksemplet på, at nu kan vi lave noget kundeinvolvering, som 

nu kan blive mere omfattende, og at vi kan gøre det på vores egen hjemmeside 

for et eksempel. 

  

Interviewer: 

Perter Rørsgaards, havde han ikke også en... 

 

Thomas Heilskov: 

Jo, man kan sige, at Peter havde en vigtig rolle i forhold til at han var chef for 

business development på det tidspunkt. Peters gruppe da vi lavede Mobilbanken, 

som var den første session, der kom vi fra kommunikation og marketing og 

sagde, at det her er en aktivitet, som vi gerne vil lave. Man kan sige, at 

forretningsudvikling på det tidspunkt havde vi ikke lavet før. De var måske en lille 

smule skeptiske, hvor de sagde måske -  hvad kan vores brugere fortælle os, 

som vi ikke ved i forvejen? Og der tror jeg, at projektet på det tidspunkt blev solgt 

ind, som det her vil vi gerne gøre, fordi det vil gøre noget godt for os 

brandingwise. Hvor der i vores forretningsudvikling måske var lidt større skepsis 

omkring, hvad vil det egentlig give os, og der var de ligesom, det kan vi godt 

forsøge at gøre, men nu må vi se om det giver noget. Og så undervejs synes de 

egentligt, at det var fedt, og Peter gik ind i det, og vi lavede nogle videoer med 
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ham, hvor vi kommenteret på nogle af de idéer, som var kommet ind. Men det 

var noget vi tog initiativ til, og sat i scene, og så synes Peter, at det var fedt, og 

greb bolden rigtigt godt. Det gjorde, at vi kunne lave flere af de her ting, men det 

er ligesom måden - man kan sige, at det var drevet meget ud fra nogle 

brandingmæssige målsætninger - et ønske om at lave en bestemt 

kommunikation. 

 

Interviewer: 

Og så kunne han være talsperson? 

 

Thomas Heilskov: 

Yes. Så initiativet kommer først og fremmest ud fra, at man vil lave en bestemt 

slags markedsføring, som så har haft en forretnings- og udviklingsmæssig 

dimension også.  

 

Interviewer: 

Hvor tæt har I været med udviklerne? 

 

Thomas Heilskov: 

Ja. Det har igen været et ønske fra vores side. Hvor vi har sagt, hvilken form for 

kommunikation vil vi gerne have. Og der har jeg synes, at det har skabt god 

værdi, med at få udviklerne meget frem i vores kommunikation. Det er noget, vi 

ikke har været vant til at gøre, men som jeg mener understøtter det formål, som 

vi også har på vores side - vi bruger relationer, og får indsigt i virksomheden, og 

viser noget gennemsigtighed. Der synes jeg, at det er fedt, at det rent faktisk er 

de folk, som skal sidde og udvikle på de idéer, og kommer ind og rent faktisk 

også dem, der taler derinde. Men det har været et forslag fra vores side om, at vi 

gerne vil have dem på som talsperson. 

 

Interviewer: 

Var der noget modstand, når I kommer ind som kommunikationsfolk? 
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Thomas Heilskov: 

Nej. Det var de meget glade for. For udviklerne har synes, det har været et 

fantastisk projekt.  

 

Interviewer: 

Det har også været synligt i mediebilledet, når man har søgt efter information. 

 

Thomas Heilskov: 

Lige præcis. Men jeg har før lavet en evaluering af Idébanken sammen med 

Teknologisk Institut, vi sidder i et forskningsprojekt omkring community space & 

innovation, jeg har ikke sendt jer de slides vel? 

 

Interviewer: 

Nej. 

 

Thomas Heilskov: 

Vi lavede en fokusgruppe med nogle af brugerne af Idébanken, og spurgte dem 

om hvad de fik ud af det, i et interview med én af vores udviklere. For ligesom at 

udtale sig om, hvad får de ud af det her. Det kan jeg sendte til jer. 

 

Interviewer: 

Det vil være rigtig godt. 

 

Thomas Heilskov: 

Det er et godt eksempel på -  med citater fra udviklerne om, at det skabte noget 

værdi.  

 

 

 

 



 

131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2 

 

Interview – Eva Hald – d. 15/10 2012 (kl. 9.00 – 9.35) 

 

Interviewer: 

Hvor vigtigt er det at hvert projekt, som udspringer fra Danske Bank, er 

gennemsyret af bankens DNA – her tænkes der på KPI’s eller andre 

måleredskaber, men også på jeres vision, mission og kerneværdier? 
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Eva Hald: 

Vi sidder ikke og lavet en test på hvert projekt, og tjekker om det passer med 

vores DNA, eller med nogle værdier vi allerede har sat op – så vil vi aldrig kunne 

finde på noget nyt. Men selvfølgelig laver man ikke noget, som er helt skævt i 

forhold til det, som man opfatter som det rigtige i banken. Så ja og nej på én 

gang ikke. Der er jo KPI på social media, og på interaktion med kunderne, så det 

er ikke sådan, at der ikke bliver målt på det. Men der er ikke et særligt KPI, som 

handlede om det projekt – for det kører i kortere perioder. Jeg har også års 

KPI’er jeg bliver målt på, i forhold til den administrerende direktør, og der står der 

rigtig mange KPI’er, på alt hvad der hedder social media, og der kan man sige, at 

Idébanken er et projekt under det. Det er så også med til at løfte de tal, som vi 

har på social media – med vores interaktion – hvor mange likes har vi , hvor 

mange er aktive og sådan noget. Så det er med til at løfte, men det er ikke 

sådan, at jeg har et særligt afsnit i min performancekontrakt med den 

administrerende direktør, som lige handler om crowdsourcing inden for 

Idébanken. Så bliver det for specifikt. Jeg har jo 120 medarbejdere, og der er 

konstant 30 projekter kørende, så hvis jeg skulle have under-KPI’er på hvert 

projekt, så ville min KPI og performanceaftale tælle hundrede underpunkter. Så 

det går ikke. Jeg har nogle overordnede mål om, at social media skal være med 

til at løfte bankens image, og det skal være med til at involvere brugere, kunder 

såvel som ikke kunder, og vi skal have flest til at interagere på en eller anden 

måde. Det kan enten være at sidde på Twitter, og diskutere et eller andet, eller 

det kan være på en af vores andre Facebook-sider, vi har, hvor vi er inde og 

rådgive, eller det kan være Idébanken. Der er nogle forskellige måder, og jeg har 

så bare nogle samlede KPI’er, som drejer sig om, hvor meget kommer vi ind og 

får dialog, frem for altid bare at pushe kommunikation. Så det skal være med til 

at være en løftestang, men jeg har ikke en særlig måleting på det projekt, for det 

kører over et vist antal måneder, og så bliver det ligesom lukket ned, og så tager 

vi det op igen, næste gang vi gerne vil ud, og diskutere noget.  
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Interviewer: 

Vi ved, at Danske Bank har en vision, mission og nogle kerneværdier. Vi 

forestiller os, at det er noget, som udspringer fra topledelsen, og går ned 

igennem projekterne, og på en eller anden måde altid skal være tilstede. Så har I 

gjort noget for, at det er synligt i et projekt som Idébanken?         

 

Eva Hald: 

Nej, ikke specifikt. Mission og vision er ved at blive udskiftet, og bliver relanceret 

her d. 30. oktober. Så der er kun to uger til, og det har vi vidst længe. Det har vi 

vidst i en lang periode, at vi arbejder op imod noget nyt. Så derfor går vi ikke ud 

og pusher det, som er eksisterende – for det skal dø, det skal fases ud. Derfor er 

der tavshed på vision og mission i de her måneder. Og det skal så ligge op til det 

nye, når vi når dertil, og her vil der være meget mere fokus på det, fordi det er 

noget nyt. Det er derfor noget, vi skal have skubbet ud til folk, og noget vi skal 

arbejde efter. Kerneværdierne handler ikke om – det kan man ikke sige på den 

måde. Kerneværdierne er nogle meget fundamentale ord, som nok lever lidt 

forskelligt, alt afhængigt af hvilken afdeling vi taler om. Der er nogle afdelinger, 

hvor chefen kan lide dem, og chefen synes det er nogle gode styringsværktøjer, 

og noget man kan hænge ting op på. De steder og de forretningsområder, hvor 

chefen holder af dem, ja der bliver de anvendt rigtigt meget. Så er der andre 

steder, hvor de er ligeglade med dem, og så bliver de kun pushed, når vi er oppe 

på corporate niveau, og det er her vi står og skubber det ud. Så jeg vil sige, at 

niveauet nok er lidt forskelligt fra afdeling til afdeling eller land til land, hvor aktive 

de er. Fx har vi Thomas Borger, som sidder i direktionen. Han var for nogle år 

siden chef i Norge, og han har altid godt kunne lide dem, og har derfor brugt dem 

rigtig aktivt, i hans måde at være leder på. Så i Norge kan de vågne på kl. tre om 

morgenen, og fortælle om hvad det betyder, og hvordan de lever og agerer i det. 

Det var fordi, at der var han chef, og det gik han op i. Og sådan er det formentlig 

også det sted, hvor han er chef nu. Og så kan man måske finde et andet land, 

hvor man ikke har syntes, de var fantastiske, og hvor chefen ikke har brugt dem. 

Så det levet meget forskelligt. Nogle steder er det på et middelniveau, og andre 
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steder er det helt oppe på toppen af agendaen. Det kan nok ikke være 

anderledes. 

 

Interviewer: 

Så det er op til den enkelte leder, at fortolke de her kerneværdier? 

 

Eva Hald: 

Ja og nej. Der er nogle overordnede fortolkninger, som kommer fra corporates 

side – når vi siger ordet ”ordentlig”, jamen så betyder det for os, og så er der en 

lang definition på hvad det betyder. Og den gælder jo for alle. Men så kan det 

godt være, at jeg sidder i en filial i Nørre Snede, og for mig er det meget 

lavpraktisk, at jeg oversætter det til det. For den person vil det være anderledes 

end for den person, som sidder i backoffice i operations eller i vores IT. Der er jo 

flere tusinde mand, som sidder i IT, og for dem der sidder og lave kodning og 

programmering, der kan ordentlighed jo ikke betyde det samme som for en 

filialmedarbejder, som sidder med kundekontakt. Så der er nogle overordnede 

definitioner, på hvad mener vi med kerneværdierne, og så skal den enkelte leder 

– og det kan så være filialchefen, eller det kan være en regionschef, eller det kan 

være landedirektøren for filialnettet – kan så gå ind og sige – vil jeg gerne pushe 

det her. Bidrager det med noget. Kan vi nå i mål på det. Og så vil der så være IT-

chefen, som så vil have en anden måde at fortolke dem på. Så der er ligesom 

flere niveauer i det. Helt overordnet, det vi kan skrive herinde fra hovedkontoret, 

det er det vi mener med det. Men hvis vi skal have det til at leve i mødet med 

kunderne, ja så er vi nødt til at gøre sådan og sådan, og være ordentlig. Så det 

er meget måden vi arbejder på. Det er meget - det er en introvært ting – 

kerneværdierne er ikke, det er noget om, hvordan går vi på arbejde, og hvordan 

opfører vi os, når vi er på arbejde. Så det er ikke - så det er svært at sige, at 

Idébanken kan bygges op omkring kerneværdierne, men man kan godt sige, 

jamen – du kan jo lede hvad som helst ud af de her ord, så du kan jo godt 

snakke om en måde at behandle dine kunder ordentligt på, det er at være i 

dialog med dem, og så kan man ligesom lede det ud af det. Men det kan også 
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bare begynde at blive lidt kunstigt ik? Det kan godt blive trukket så meget ud, ja 

så kan hvad som helst blive trukket ud ad hvad som helst. Så for mig at se, og 

den måde vi kommunikerer på, så er værdierne noget som: hvad betyder det når 

du er ansat i Danske Bank, og du skal leve de her fem værdier. Så er der som 

sagt det overordnede niveau, og så kan jeg så til mine medarbejdere, så har min 

ledergruppe eksempletvis haft en diskussion om kommunikationsafdelingen – de 

her 120 mand, hvordan skal de fortolke det, hvordan skal de bruge det. De 

møder sjældent kunder direkte, de møder dem på alle mulige andre måder, men 

ikke direkte. De sidder ikke overfor dem i en filial vel. Så har man diskussioner 

omkring – hvad betyder det for os, og det og det og det, hvad betyder det når vi 

går på arbejde – så skal du arbejde og tænke sådan. Men jeg vil ikke som sådan 

sige, at Idébanken har været bygget op omkring kerneværdier som sådan. Det vil 

være at strække det for langt. Med mindre Thomas har sagt og gjort noget andet, 

uden jeg har være informeret om det. Jeg har ikke været med til at drive det 

derhen, hvor vi har sagt, at vi kun skal lave Idébanken, hvis den bygger på de 

fem kerneværdier. Sådan har det ikke kørt.  

 

Interviewer: 

Har projektets størrelse og arbejdsmængde haft en indflydelse på struktureringen 

af arbejdet?      

 

Eva Hald: 

Afgjort. Hvor mange afdelinger, og hvor mange mennesker, der er blandet ind i 

det. Her er det jo – det var jo ganske få folk – to til tre i Thomas afdeling, og så 

business development, og så IT oveni, og så videre. Alt i alt, mit gæt vil være, at 

det max er 10 personer i hele koncernen, som har været blandet ind i det. Derfor 

begynder man ikke at lave meget store struktureret planer, om hvordan det 

hænger sammen. Altså vil hele forberedelsen være langt større end selve 

projektet. Så selvfølgelig når vi sidder, og lavet noget – lige nu sidder vi, og 

arbejder på strategien, som udkommer her i slutningen af måneden. Og der er alt 

hængt op på det her, for det rammer samtlige 21.000 medarbejdere. De skal stå 
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den 30. og høre den nye strategi, og de skal forstå det, og de skal se film og 

reklamer, og se hele konceptet. Det vil sige, derfor skal det være linket op til 

både mission, vision og kerneværdierne. Så der er en kæmpe pyramide af 

strukturer, som det hele er bygget ind i og op omkring. Men det her projekt, men 

det er også fordi, det skal ramme 21.000, og de skal alle sammen forstå det, og 

skal alle samme ud, og arbejde med det. Men det er klart, at et projekt som max 

har involveret 10 mand på tværs af tre afdelinger – altså, der er grænser for hvor 

stort man bygger huset op omkring det. 

 

Interviewer: 

Thomas fortalte, at den interne del af Idébanken er noget, som sker i samspil 

mellem kommunikations-, marketings- og udviklingsafdelingen. Er det tit, at 

projekter går så meget på tværs i organisationen? 

 

Eva Hald: 

Ja det gør de altid. Ja fordi vi kan ikke leve i vores egen lille boble. For når vi går 

ud, og kommunikerer et eller andet internt eller eksternt, ja så skal det hænge 

sammen, med det vi siger i alle afdelinger. Og siden Idébanken kørte, var 

kommunikation og marketing to forskellige afdelinger, de er så blevet 

sammensmeltet sidenhen. Så nu sidder jeg også med marketing. Så det er helt 

naturligt, vi sidder jo på ledermøderne sammen med marketings- og 

kommunikationsfolkene, for at blive enige om tingene. Og business development 

er dem, der sidder med alle de nye produkter, og finder på en masse ting. Og det 

de laver skal jo hænge sammen med det vi gør. Så ja – rigtig tit er de blandet 

ind. Og nogle gange er det i idéfasen, og andre gange kun i udviklingsfasen. Så 

det kommer an på, hvor meget det blander sig ind. Det kunne jo også være 

andre afdelinger, som bliver blandet ind, det kunne jo også være, at det ikke kun 

var business development, det kunne være, at vi opfandt noget, hvor vi bliver 

nødt til at involvere IT.  

 

Interviewer: 
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Det har vel også været lidt tilfældet med Idébanken – altså nogle behov man har 

støvet op fra kunderne, og så bliver de implementeret i udviklingen af software. 

 

Eva Hald: 

Jo. 

 

Interviewer: 

Jeg tænker på det du sagde med, at Idébanken er under fanebladet social 

media. Men det er også vores indtryk, at udviklerne har haft meget med projektet 

at gøre. De udtaler selv, at det har været meget givtigt for dem. Så man går ikke 

ind og måler på selve udviklingsafdelingen? 

 

Eva Hald: 

Det kan jo godt være. Men der skal du spørge dem i IT. Jeg måler på det, der er i 

mit felt. Og jeg måler så på, hvilken effekt har det hos kunderne, og hvilken effekt 

har for vores image, og hvilken effekt har det på social medier og værdierne. 

Men om IT-udvikleren, som har siddet på det projekt, og om det har været med i 

deres KPI-skema til deres chef, det ved jeg simpelthen ikke.   

 

Interviewer:  

Hvordan har det fungeret i Idébanken – er det Thomas, som har siddet med det 

overordnede ansvar? Og så rapporterer han ind til dig? Så du kan imødekomme 

dine KPI’er og sende dem videre i systemet?  

 

Eva Hald: 

Ja.  

 

Interviewer: 

Og den her gåen på tværs i organisationen, er det også noget man vil anvende i 

fremtiden? Eksempelvis efter den nye strategi bliver lanceret.  
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Eva Hald: 

Ja, det kan man se på alt. Men det starter jo oppe i direktionen, for der sidder de 

jo alle sammen om bordet, og så drysser det jo ned i alle afdelinger, og der er jo 

ingenting, som lever alene. Det er meget få ting, vi kan lave i kommunikation – jo, 

vi kan skrive en eller anden intern meddelelse, uden at blande andre afdelinger 

ind. Men så snart det bare bliver en lille smule større, så har det enten været 

oppe at vende i direktionen, eller så er vi ude, og få nogle – ja fra folk rundt om i 

organisationen. For hvis vi sidder i et elfenbenstorn, og udvikler ting alene - det 

dur ikke. Der bliver nødt til at være et reality-tjek helt ude hos kunderne eller 

dem, der sidder med kunderne. Så det er meget vigtigt for os hele tiden, at linke 

op til de afdelingen, som sidder længere nede i hierarkiet eller ude i forretningen 

andre steder. For ellers så kan Group Communications meget nemt side, og 

opfinde nogle lækre ting – ja det er det nyeste nye inden for kommunikation, så 

lad os lave sådan en dims, eller lad os lave sådan et event, eller lad os lave 

sådan en kommissionspakke. Og hvis vi ikke har fået lavet et reality-tjek, så er 

det ikke sikkert, at der er nogle, som gider at aftage det, så har vi brugt timer og 

timer og uger og måneder, på at udvikle et eller andet projekt, som der ikke er 

nogen, der gider at have. Så det er ekstremt vigtigt, og meget tidligt i idéfasen, at 

få afklaret, om det er noget, som kunderne vil bruge og have.  

 

Interviewer: 

Thomas løftede meget kort sløret for, at der d. 15. november kommer en form for 

videreudvikling af Idébanken, som skulle foregå via jeres egen hjemmeside. Du 

har også udtalt til Kommunikationsforum.dk, at Idébankprojektet var givtigt, og 

det var en måde hvorpå, man kunne komme tættere på kundernes virkelighed og 

behov. Så er denne involveringsproces vi ser i sociale medier, noget I vil 

intensivere i fremtiden?         

   

Eva Hald: 

Jamen helt afgjort. Nogen gange vil man bruge det meget konkret til 

produktudvikling, altså helt konkret finde ud af, hvis vi har brug for denne her 



 

139 
 

type kundesegment, er det så vigtigst for os at løbe i den ene eller den anden 

retning. Man kunne også lave fokusgrupper, eller online surveys, eller være i 

online dialog med kunder, og man har kunne få markedsdata på alle mulige 

andre måder. Men det gode ved den her udgave er, at man samtidig får vist, for 

hvis du får en opringning fra én af de der analysebureauer, hvorfra du får lavet 

fokusgrupper, så er det ikke sådan, at kunderne bredt føler, wow de er 

interesseret i mig, og hvad jeg vil. Så du har ren dataindsamling - hvad er det folk 

går op i, og hvad er det de helst vil have, at vi bruger tiden på først. Så det er 

selvfølgelig et meget vigtigt element i det, men jeg synes det andet element er 

mindst lige så vigtig, og det viser kunderne. Det er jo ren imagepleje, det er jo at 

vise kunderne, at vi går op i hvad I synes. Det er jo en form for markedsføring – 

vi vil gerne høre på jer – det er interessant for os. Vi kunne sikkert trække den 

samme data på andre måder, men så kunne man bare aldrig få vist kunderne, at 

man gider at snakke med dem. Så begge dele er lige så vigtigt. 

 

Interviewer: 

Ja, og begge dele er vel også repræsenteret internt, for når Thomas kan gå ud 

og sige, at det er den direkte måde at tale med vores kunder på, så må det også 

have en indflydelse på hvordan man siger – vi involverer både jer, men også på 

den anden side af bordet. 

 

Eva Hald: 

Ja. Det vil sige, at når vi kører noget her til november, så er det ikke 

nødvendigvis Idébankrn eller crowdsourcing, hvor vi siger – nu skal vi have 

udviklet et nyt produkt, eller have udviklet vores tabletløsning, eller hvad det nu 

måtte være. Det kan lige så godt være en ekstra dimension på hvordan vi 

kommer i kontakt med kunderne med alle mulige emner, og det behøver ikke at 

være på produktudvikling. Produktudvikling er jo fint til det jeg lige sagde, men 

dialog og få målt på, hvad folk tænker og føler, det kan bruges på mange måder. 

Så når vi kommer med vores nye strategi og vores nye markedsføring og så 

videre, så er det jo fantastisk at gå ud og høre – hvad synes I om den, hvad 
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tænker I, kan I se pointen, forstår I hvorfor vi gør sådan her. Derfor er det godt at 

kunne gå i dialog, og også finde frem til nogle, der er utilfredse. For dem er der 

også nogen af. Jamen så har du et sted, endnu et sted hvor du kan komme i 

dialog med dem. Ellers har du pressen, og der er der journalisten som twister og 

turner det, og så kommer det ud til nogle kunder, og så er der reklame, og så 

videre. Der er ikke så mange steder, at man kan være en til en. For hvis man 

skal have dialog med mange, er der ikke så mange måder at gøre det på. Det 

her er en god måde at gøre det på. Og så har vi jo også mange storkundemøder, 

hvor nogen fra direktionen kommer og taler til dem – 30, 40, 50 eller 100 mand 

på én gang, og tager spørgsmål og svar efterfølgende. Selvfølgelig er der andre 

måder at komme i dialog med kunderne på i bred mængde, men jeg synes, det 

her er et rigtigt godt værktøj, for man kan kanalisere det ned i forskellige emner, 

så der heller ikke bare bliver skudt med spredehagl. Her kan vi gå ned og sige – 

nu vil vi gerne diskutere de her emne, hvad synes I om det. Man kan gøre det 

meget mere emnebaseret. Det synes jeg er bedre, for så kan du bedre trække 

noget data ud af det. Ok folk tænker sådan her, skal vi lave noget om, eller skal 

vi forklare dem det bedre. Vi kan desuden tage dataen tilbage til ledelsen, og 

sige, der er altså 400 på Facebook, eller hvor det nu måtte være, som ikke 

forstår det her. Så vi bliver nødt til at kommunikere det ud på en anden måde.  

 

Interviewer: 

Så en mere direkte måde at få feedback på? 

 

Eva Hald:  

Ja, men det jeg gerne ville sige var, at Idébanken var super god, på det 

tidspunkt, til eksempletvis at udvikle produkter både på telefon og på tablet. Men 

man kan også bruge Idéerne og koncepterne til noget andet, som ikke handler 

om produktudvikling. Det synes jeg er mindst lige så interessant. 

 

Interviewer: 
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Er der nogle planer i støbeskeen om, at Idébanken skal relanceret, og om der 

derfor skal køres flere sessions?  

 

Eva Hald: 

Det må du spørge Thomas om. Det ved jeg ikke.  

 

Interviewer: 

Så det er Thomas, der har ansvaret? 

 

Eva Hald: 

Jamen det er ham, der ligesom kommer med ideerne, og så skyder jeg dem ned, 

eller lader dem flyve – alt afhængigt af om det passer ind i tidsrammer, 

budgettering og alle mulige andre ting. Men det er ikke sådan, at jeg sidder og 

optænker, nu skal vi køre en ny session. Det er ikke min rolle. Jeg har så mange 

afdelinger, medarbejder og projekter, som kører. Så jeg skal ikke sidde og 

opfinde – det skal cheferne for hver enhed, og han er chef for den enhed. Så han 

må opfinde gode ideer, og dem må han komme med fire af om dagen. Det er 

ikke noget problem. Så min rolle er derfor at udvælge de projekter, som vi skal 

bruge tid og penge på. For det koster jo penge og ressourcer. Så jeg skal ikke 

opfinde. Jeg har 15, som ringer til mig, som alle sammen opfinder, og så kommer 

jeg op, og så diskuterer vi hvad er det vigtigste, og så må det leve eller ikke leve. 

Så det er hans rolle, og jeg skal ikke opfinde nye Idébanksprojekter. Men det vi 

kommer med nu er ikke en Idébank, det er ikke som sådan en produktudviklings-

Idébank. Det er mere hvor vi kommer i kontakt med kunderne om nogle emner, 

som optager banken, og som også gerne skulle optage kunderne. Men det er 

ikke sådan, at der kommer et nyt produkt ud af det, eller vi twister det i den her 

retning frem for den her retning. Det er ikke på den måde. Det er ikke det 

konceptet går ud på. Så der vil komme noget nyt, men det er ikke centreret 

omkring produktudvikling.  

 

Interviewer: 
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Så det læner sig måske mere op ad Din Mening? 

 

Eva Hald: 

Det er ikke Din Mening, men det er mere pointen om at komme ind og diskutere 

en masse emner, som påvirker bank og kunder i begge retninger. Og så kan 

man gå ind og vælge emner, og komme i dialog med banken. Så det er ikke 

sådan - Din Mening havde jo ingen kategorisering, det var jo bare – nu er du sur 

på banken, slut. Og så skød folk i alle retninger, og det var i øst og vest, ris og 

ros, en stor – og det var fuldstændigt umuligt at bruge bagefter, for det skød i alle 

retninger, for nogle var sure over filialafdelingen i Herlev, og andre var helt oppe 

på den store strategiske klinge. Det var så forskelligt, hvad der kom ud af det. Så 

det vi kommer til at lave nu, er mere struktureret, hvor vi kan komme ind i nogle 

emner, og så kan man så dykke ned i det emne, hvis det er det, som interesser 

dig. Din Mening - jeg var der ikke dengang, men det var sådan en ventil - for der 

er noget frustration og aggression derude, men ikke i forhold til én sektor, men i 

forhold til Danske Bank – stress og frustration over finanskrisen, og hvad er det, 

der egentlig sker. Så det var en ventil, hvor folk kunne komme af med deres 

glæder og sorger. Og det var fint på det tidspunkt, men det bliver ikke en kopi af 

det, som vi kører her til november. Men bredere end produktudvikling. Men jeg 

kan sagtens forestille mig, at vi kommer til at køre Idébankkoncepter igen, som 

handler om produktudvikling. Men det er bare ikke det, som kommer her til 

november. Men det vil også være i et samarbejde med IT, men det kræver jo, at 

der er et eller andet produkt, som er under opsejling eller under udvikling, og så 

kan de koble det op til business development og til os, og så kører vi en ny 

omgang Idebank, på en eller anden dimsedut. Men det er jo ikke sådan, at det er 

Thomas, som opfinder, at vi skal have en tabletbank eller en iPhone-app. Så det 

er et samspil. Så det er i IT og business development, at man arbejder på en 

app, og så snakker man med Thomas, og ser hvordan man kan inddrage 

brugerne i et samlet koncept, hvor man kan snakke om det. 

 

Interviewer: 
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Hvor er det, at marketingafdelingen kommer ind i denne sammenhæng?   

 

Eva Hald: 

Det vil være lidt mere reaktivt - det kommer an på, hvor du starter i processen. 

Hvis vi nu tager en app til en telefon, så har det været under opsejling længe, 

men IT og business development mener, at det skal vi også have, og vi skal 

være nogle af de første på markedet. Så lad os komme i gang med en proces. 

Så går man så i gang, og så finder man ud af, at man kan udvikle 27 funktioner. 

Hvilke af dem skal vi udvælge. For hvis vi skal udvikle alle 27, kommer vi ikke 

først i markedet, og der er også noget med at have et first mover advantage, så 

vi går ind og siger, at den skulle kunne ti ting. Hvordan finder vi ud af hvilke er de 

10 bedste ud af de 27? Ja der kan man selvfølgelig lave analysegrupper og 

fokusgrupper, men vi kan også lave dem på en hel anden måde. Og så er det jo 

så, at Thomas kommer på banen sammen med marketing. Thomas opfinder det 

online og sociale koncept, og marketing skal jo ud og lave nogle bannere, som 

hænger på det Kongelige Teater, hvor der står ”giv din mening til kende” – bla. 

bla. bla. Men det er jo ikke marketing, der har opfundet konceptet omkring det 

vel. De laver markedsføringen af det. 

 

Interviewer: 

Så Thomas varetager primært samtalen mellem kunderne og banken, hvor 

marketing derimod skaber noget awarenes? 

 

Eva Hald: 

Det er marketing når det koster penge. Så hvis du skal have det på tv, have det 

op på et banner, eller betale stilladsfirmaet, eller det firma, der renoverer 

bygningen bagved og kommunen – og alle dem, som skal have penge, eller hvis 

du skal have indrykket en printannonce – jamen så er det markedsføring. Det er 

kommunikation når det er alt andet, som ikke koster. Man sidder i 

marketingafdelingen når man sidder og arbejder med en printannonce, en TV-

reklame, en bannerannonce eller en stilladsreklame osv.. Så selve udførelsen af 
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hvordan skal det se ud, hvordan skal det designes, og hvad skal 

hovedbudskabet være – så ligger det i marketing. Men alt hvad, der er online og 

social media og konceptudviklingen, det er kommunikationsfolkene, hvis man 

kan sige det sådan. Men lige nu sidder vi i samme afdeling. Men da Idébanken 

kørte, var det i to separate afdelinger, hvor man så skulle sætte sig ned, og blive 

enige om det her. Men samarbejdet fungerede fortrinligt, så det var ikke fordi, at 

det var et problem, at det lå i to forskellige afdelinger.  Det var bare sådan rent 

organisatorisk, hvordan var det anderledes dengang, og nu vil det bare være, en 

hel naturlig del af den måde vi arbejder på.     

 

Bilag 3 

 

Interview – Stefan Funch Petersen – d. 18/10 2012 (kl. 13.00 – 13.50) 

 

Interviewer: 

Hvordan startede Idébanken? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Yes. Overordnet henter vi jo input fra, og den måde vi har ændret vores 

organisation set sådan ret ledelsesmæssigt, så kører vi jo rigtig mange, der hvor 

vi sidder i dag, for vi sidder jo i forretningsudvikling - privat, og vi har ansvaret for 

at udvikle vores kanaler. Og jeg har specifikt ansvar for at udvikle vores digitale 

kanaler. Det vil sige, det er vores Netbank, vores hjemmeside og vores 

Mobilbank og Tabletbanken, og så videre. Så det er mit ansvar. Den måde jeg 

gør det meget på, er IT-projekter på digitale kanaler. Og den måde, vi har ændret 

vores organisation på, er at vi meget kører agile projektet nu. Så det er noget helt 

andet i forhold til andre projektet, hvor man bruger vandfaldsmetoder. Her 

indlægger man alt, stiller alle krav osv., og definerer løsninger – og så udvikler du 

dem. Hvorimod her tager du nogle delelementer af løsninger, og udvikler dem 

agilt i løbet af et projekt. Og så har du flere leverancer. Fx på Mobil kunne vi godt 
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sige, at vi skulle have en leverance til november, og den skulle kunne sådan 

sådan og sådan. I stedet har vi valgt at choppe leverancen op, så vi i stedet har 

seks leverancer om året på mobil, så vi hele tiden leverer noget hurtigt til 

kunderne – i stedet for at samle til bunke, og får en kæmpe stor implementering. 

Så når man fx har rullet den daglige økonomi ud på Mobil, så kan man ikke have 

alle de ting du har i Netbanken. For hvis det havde været ambitionen, ja så 

havde vi kun kunne levere to år efter. Og der er stadig elementer, som du kan 

bruge i Netbanken, som ikke er på Mobilen – det er ting du ikke bruger så meget. 

Så når man gør noget agilt, stiller det hele tiden krav til, hvordan man gør det 

internt - hvordan man lede projekterne, og hvordan man definerer kravene og 

laver forventningsafstemning med kunderne – for at se, om du kommer med det 

rigtige, hvor og hvordan. Eller at din leverance er blevet for lille, og du derfor godt 

kan nå at levere. Så det er den primære ændring til, hvordan vores skift har 

været – i forhold til udvikling af vores kanaler - at vi gør det mere agilt, og at vi 

har meget hyppigere leverancer. Så vores leverancetid på vores 

udviklingsprojekter er blevet skåret ned med 30 procent, fordi man arbejder på 

en hel anden måde, end man gjorde før. Og der kommer kunderne jo så ind i 

billedet. For der har vi brugt Idébanken før. Første gang Idébanken blev brugt var 

i forhold til Mobilbanken – hvor man ligesom havde lavet den første løsning, og 

hvor kunderne havde lært den at kende - havde fået en følelse af den - hvad 

kunne den, hvad kunne den ikke. Og derfor havde de også en holdning til, hvad 

den mangler. Frem for når man laver noget ikke helt banebrydende, eller vi har 

haft Mobilbank siden 2003 – den har bare ikke rigtigt slået igennem, fordi den 

ikke var særlig brugervenlig. Så det man gjorde med den gamle mobilbank, var 

faktisk at skære 50 procent fra af funktionerne, og gjorde mere ud af 

indpakningen og brugervenlighed. Der er sådan en brugeroplevelsespyramide, 

hvor man siger – hvis du har nogle funktionelt relevante løsninger til deres 

kunder, vil de have et publikum, og hvis man har en form for brugervenlighed, så 

får du en langt større kritisk masse. Og hvis man også tilfører en hvis form for 

customer appeal, ja så, altså attraktivitet – fokus på designer, ja så rammer man 

en langt større kundemasse. Så vores mobilbank, tilbage i 2003, var klart langt 
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nede i pyramiden, for det var funktionelle servicemindede løsninger, men det var 

ikke brugervenligt. Men det blev den så da den røg over i iPhonen. Nå – det var 

et andet kapitel. Men der brugte man Idébanken til at sige ok, hvad skal vi næst. 

Så vi havde lavet en lang liste, som vi havde lavet med vores udviklere og mine 

projektledere. Vi havde også kigget rundt i den store verden – for vi var jo ikke 

firstmovere på Mobilbank i alle lande. Vi var det i Danmark, og vi var det til dels i 

Finland også, men i Sverige og Norge havde de haft Mobilbank længe – og i 

Frankrig og USA osv.. Så vi havde en lang liste af elementer, som man kunne 

proppe ned i den, så man kunne lave en udviklingsplan for de næste tre år. Så i 

stedet for bare, at se på os selv, og sige hvad synes vi er mest interessant, så 

var der nogen som fik en idé – lad os spørge kunderne. Og det kan man gøre på 

et hav af forskellige metoder, man kan invitere dem til en workshop, man kunne 

stille nogle spørgsmål til vores kundepanel. For udover Facebook har vi jo et 

kundepanel på over 15.000 – både kunder og ikke kunder. Vi har også et panel 

af vores interne medarbejdere. Og også en Idébank internt i banken, så vi kunne 

også spørge vores medarbejdere. Men der var en god stemning omkring at 

involvere vores kunder omkring Facebook. Hvor ideen kom fra, om den kom fra 

projektet, eller kom fra kommunikation, det kan jeg ikke huske. Det er også lige 

meget. Men det var et helt klart ønske om at involvere vores kunder med en 

masse muligheder, som vi havde fået identificeret. Så har vi identificeret vores 

egne løsninger, ved at kigge på vores egne behov, vores konkurrenters 

muligheder, ved at kigge på trends, der er på vores marked – hvad er det for 

nogle, vi skal prioritere højst, og hvad er det for nogle, vi løbende skal levere til 

kunderne. Så ønsket udsprang simpelthen fra et ønske fra vores liste – for gerne 

at få nye emner ind på listen, og ligesom få lavet et forventningsafsnit for vores 

kunder – 2 måneder, 4 måneder eller 6 måneder. Der tænkte man, at Facebook 

ville passe godt ind. For i forhold til det kundepanel vi har, er det omkring nogle 

større ting som boligøkonomi – det er typisk nogle lidt mere abstrakte elementer 

man trækker på. På Facebook for du dels et langt hurtigere respons, og det skal 

være meget konkret. Og det var sådan set det vi havde behov for at diskutere. Vi 

havde ikke behov for at diskutere, om der var tid for Mobilbank, eller der ikke var. 
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Vi havde behov for noget meget konkret. Og der viste Facebook sig bare, at 

være et rigtigt godt værktøj dertil. Så det er ikke et rent Facebookprojekt eller 

Idébankprojekt, men det var en ny måde at arbejde på, i forhold til at få prioriteret 

en masse ideer på, og få identificeret nye muligheder. 

 

Interviewer: 

Thomas fortale, at han sammen med sin social mediamanager sad og 

monitorerede hele processen omkring Facebook, og udvalgte de fem emner, 

som optog kunderne mest. Men jeg kan forstå, at I også havde et ark med nogle 

mulige funktioner… 

 

Stefan Funch Petersen: 

Vi havde, der var jo både – Idébanken havde jo to elementer. Der var jo den 

side, hvor kunderne kunne stemme på de funktioner, som vi havde lagt op til, og 

så var der en side, hvor de selv kunne komme med deres egne ideer. Og der var 

i høj grad mange ideer, som ikke stod på vores liste – hvor de var meget 

innovative. Det kunne vi så få tilført vores liste. Så dels kunne vi få lavet en 

prioritering af vores egne lister – det var det ene side af Idébanken.  

 

Interviewer: 

Var det noget, I gjorde udelukkende i jeres afdeling? 

 

Stefan Funck Petersen: 

Nej, det var et samarbejde – Thomas Heilskov er jo en del af selve projektet. Så 

Thomas har jo ansvaret for vores sociale medier. Men det er ligesom projektets 

ansvar, som har det faglige indhold. Så han er koordinerende omkring det, og vi 

varetager – han varetager så også det praktiske, for det er ham, der ligger 

videoer ud, med hjælp af nogen af hans medarbejdere. Så det er ikke noget 

med, hvad gør kommunikation. Vi sidder rundt om samme bord, og taler om 

tingene – hvad skal der være næste gang – så er det én for udvikling, eller én for 

forretning, som udtaler sig – hvordan skaber vi den bedste dynamik. Da 
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Idébanken gik på sit højeste, var der næsten møder hver dag. Ellers er der altid 

et ugentligt statusmøde. Så var der ellers den tid, hvor kunderne kunne komme 

med deres egne ideer – et var, at de så kunne kommer med deres ideer, men 

brugerne kunne så også stemme om det. Så dels gav det også nogle input, til 

hvad vi innovationsmæssigt kan gøre med Idébanken i fremtiden, men også i 

forhold til prioriteringen af dem – de funktionaliteter og ideer, som får flest 

stemmer. Så det gav os også et rigtigt godt pejlemærke, til hvad er det vi skal 

lægge implementeringen henover – så skal vi forbedre de daglige 

transaktionsmuligheder, eller skal vi lave noget helt nyt. Der skal man også lige 

holde sig for øje, hvad er det for en målgruppe, som man har på Facebook. For 

den er nødvendigvis ikke én til én, med den du har i hele banken – eller hvis der 

er nogle specifikke målgrupper, som man gerne vil fokusere mere på end andre. 

Det kunne være - i Idébanken var der ikke én, som spurgte om investering, men 

alligevel valgte vi at udvikle investering, fordi vi har et meget specielt segment 

omkring day-to-day tradere og folk, der har store likvide midler, og har et stort 

behov for at se dem her. Så selvom det ikke slår ud på Facebook, at det har et 

stort behov, så hører vi dels fra vores private banking rådgivere og andre private 

rådgivere, at her er der et stort behov. Så kan det godt være, at det ikke slår 

igennem den store masse på Facebook. Men ofte har man også som 

virksomhed, og også som bank – der har kunder jo forskellige behov. Og der er 

nogle behov, som meget klart skinner igennem på Facebook, og dem skal vi klart 

understøtte, for det er også der hvor massen af kunderne er. Og så er også 

nogle klare behov, som vi ser, men som bare ikke trænger igennem muren på 

Facebook. Og der skal vi bruge nogle andre kanaler, for at få identificeret de 

behov. Så det er ikke den eneste sandhed, som kommer via Idébanken på 

Facebook.  

 

Interviewer: 

Thomas og Eva fortalte også, at marketingsafdelingen også har været involveret. 

Når du fortæller, og hvad Thomas har fortalt, lyder det ikke til at 

marketingsafdelingen har været så meget med? 
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Stefan Funch Petersen: 

Ej det passer ikke helt. Både marketing, presse, kommunikation, os og IT, er 

sammen om det her. Så Idébanken blevet startet, da der blev lanceret 

Mobilbanken fase 1 – hvad skal next step være? Så der udsprang tanken om 

Idébanken. Så det er ligesom, der sætter vi os ned på bagkant af, at vi har 

udviklet noget, og siger ok hvordan forbedre vi det, hvordan gør vi det bedre, og 

hvordan understøtter det her device flere behov? – også fordi vi kunne se, at 

download og anvendelsen var sky-high. Og allerede nu, i nogle landet, er det jo 

allerede 50 procent af dem, som logger på Mobilbanken i forhold til Netbanken - 

der er den 50-50. I Danmark er den lidt lavere, der ligger den på 41 procent. Så 

på to år har den i Danmark taget næsten 50 procent af alle Netbank-logins. Og 

det er jo en utrolig hurtig penetration, som den har fået, og ramt behovet lige på 

sømmet. Men så skulle vi kigge på iPad. Der var faktisk mange, som havde 

spurgt på det inde på Idébank. Hvornår kommer den til iPad, kan I ikke lave en 

HD udgave af den til iPad – for man kan godt gå ind via iPad og klikke på ”2 x 

størrelse”, men så bliver den en lille smule grynet, men den kan sagtens 

anvendes. I Mobilbank er der sådan et applikationshjul, og det bliver så bare et 

kæmpe lykkehjul, når man er i iPad-version. Så vi synes ikke rigtigt om 

anvendelsen af det device. Det kan godt være, at iPad er syv gange større end 

iPhone 4, men man kan ikke bare proppe syv gange mere information i den. Jeg 

synes heller ikke, at de gestures er helt de samme som på iPhone. Man kan lave 

nogle grafiske overblik, som man ikke kan lave på iPhonen. iPhonen er mere til 

det hurtige og relevante og on-the-go, men også når man er derhjemme. Og 

tablets generelt er mere, den har man ikke så meget med, det er mere når man 

sidder hjemme i sofaen. Så den skal tjene et andet behov end iPhonen. Så vi 

havde ikke helt det samme billede, som da vi lavede iPhone - der havde vi jo en 

Mobilbank i forvejen, og kunne godt se, at de mest anvendte funktioner i 

Netbanken omkring – ”se din konto”, ”lav betalinger” og ”lav transaktioner” osv.. 

Det vil sandsynligvis også være det, man vil bruge mobilen til. Det skal være det 

simple højfrekvente behov. Men på iPaden, som ikke har det samme 
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brugsmønster, er vi ikke helt klare i mælet, og ikke sikre på, om vi kan ramme 

den lige på sømmet, som man kunne med iPhone i fase 1. Så tog vi ligesom 

Mobilbank til fase 2, og startede Idébanken inden vi startede vores udvikling. Så i 

stedet for at gøre det før, gjorde vi det på bagkant og under udviklingen. Og det 

stiller endnu højre krav til hvordan marketing, kommunikation og IT-projekter 

arbejder sammen. For der skal man virkelig være fleksibel i de krav, som man 

lægger ind i udviklingen. 

 

Interviewer: 

Giver det også rent afslutningsmæssigt mere, hvis man fra start arbejder 

sammen? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Som organisation internt? 

 

Interviewer: 

Ja internt. 

 

Stefan Funch Petersen: 

Det giver i hvert fald en forståelse for – normalt drives vores projekter mellem IT 

og forretningen. Og så kommer kommunikation på, når vi skal lave noget 

organisatorisk implementering. Både internt og ekstern rettet – hvor både 

marketing og presse kommer på, hvis det er noget vi kommunikerer til mass-

market. Så de kommer sådan lidt med på bagkant. Ved at de er involveret så 

tidligt i processen omkring Facebook, og skabelsen omkring det her, jo så er de 

langt bedre klædt på til de aktivitet, som vi skal gøre efterfølgende – og så føler 

de også et langt større ansvar for det. I stedet for at det bare er noget, som vi 

skal kommunikere - det er noget, vi skal skabe fra bunden alle sammen – og så 

er der også mere stolthed og ansvarlighed, når man skal ud, og sælge det og 

kommunikere det efterfølgende – og har en bedre forståelse. I stedet for vi bare 

giver dem et brief omkring det. Hvad er meningen, hvorfor har vi laver det osv.. 
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Så læser de det brief, og laver deres kommunikationsplaner på baggrund af det. 

Nu er de langt mere involveret. Det er også langt mere tilfredsstillende at lave et 

produkt helt fra bunden, hvor kunderne er involveret lige fra start. Det giver også 

en rigtig god dynamik. Så primært en god forståelse for det produkt, som man 

efterfølgende skal ud og kommunikere. Så giver det også, for IT-projektet – 

Thomas afdeling er jo meget vant til at arbejde meget dynamisk, og svare fra 

time til time på Facebook med beskeder. Så nogle af de ting, som bliver spurgt 

mest ind til på Facebook, er jo omkring Mobilbank, Netbank og Tabletbanken. 

Det har de brugere, som anvender Facebook store interesser i. Og så har vi 

derfor et stort samarbejde med vores kommunikationsafdeling, fordi de hele tiden 

skal vide, hvornår kommer den næste – der er en kunde, som spørger hvorfor 

kan android-versionen ikke det – og det vil vi selvfølgelig kunne give dem nogle 

klare svar på. Så der er nogle ret klare kommandoveje der. Men ellers giver det 

en god dynamik i sådan et IT- og forretningsprojekt, at have kunderne så tæt på. 

I stedet for der er en diskussion i gang om, at vi tror kunderne det og det og det, 

vi tror på, at kunderne tror det og det. Det er kun det kunderne siger, og det er 

det vi forholder os til – i stedet for vi skal diskutere mit perspektiv på kundernes 

behov, og diskutere dit perspektiv på kundernes behov – der bliver ikke de der 

unødvendige diskussioner.  

 

Interviewer: 

Så det kører mere effektivt på den måde? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Ja, det synes jeg.  

 

Interviewer: 

Kan du komme i tanke om områder eller episoder, hvor der er plads til 

forbedringer i forbindelse med det interne arbejde med Idébanken? 

 

Stefan Funch Petersen: 
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Jeg synes det har kørt rimeligt gnidningsfrit det hele. Thomas og hans folk har jo 

løftet en stor opgave på det her – og det er jo også større end først antaget. Så 

det skal i hvert fald sikres, at hvis man skulle kunne varetage sådan et setup, så 

skal man også have folk allokeret til det, for ellers bliver det bare en ekstra 

arbejdsbyrde oveni, når man får alle de her besvarelser på Facebook, og 

efterfølgende når man skal lave en opfølgning – så det er som sådan ikke bare 

noget, man kan lukke ned igen. Vi har tænkt os, at følge op på den – så dels var 

der Mobilbanken, da var der en Idébank i forhold til da vi skulle lave Tableten, og 

efterfølgende også, så der var en før, i løbet af udviklingen, og så en til hvad skal 

vi lave næste gang. Og så planlægger vi så nu, om vi skal gøre det samme i 

forhold til nogle af de andre leverancer, som vi har på planen nu og her. Og det 

ved jeg ikke, om Thomas har snakket om? 

 

Interviewer: 

Nej, men han løftede sløret for, at der skulle igangsættes noget her d. 15. 

november. 

 

Stefan Funch Petersen: 

Ja, så der kommer et initiativ, som er yderligere centreret om kundeinvolvering – 

det er taget fra det vi har lært, og fra de erfaringer vi har draget os i forhold til 

Idébanken. Og så hiver den det bare op på et lidt andet plan, så det er ikke blot 

konkrete Idéer til hvordan man kan produktudvikle…  …Men jeg skal lige tænke 

mig om jeg kan… …jeg ved ikke rigtig… …En ting, som jeg selv synes var 

forholdsvist dumdristigt, eller i hvert fald modigt gjort – det var da vi lavede 

Idébanken til iPaden – der gik vi ud også sagde, at i november lancerer vi 

Mobilbank på din iPad – uden overhovedet at vide, hvordan den skulle se ud, 

eller hvad den skulle indeholde. Det gjorde vi jo i løbet af den her Idébank-

periode – indsamlede krav, udviklede, testede forskellige skærmbilleder – hvor vi 

lagde flere forskellige skærmbilleder op i Idébanken – hvilken visning giver dig 

det bedre grafiske overblik. Så kunne kunderne stemme, og give deres holdning 

– hvordan vil du lave din betaling – vil du indtaste den, eller vil du lave en drag 
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and drop betaling - to videoer, som indikerede, og så kunne kunderne give deres 

kommentar. På den måde stiller det rigtigt store krav til, hvordan man udvikler, og 

samtidig havde vi sagt, at vi skulle levere inden for fire måneder, og vi startede 

fra scratch. Så det var, og vi kom så først ud den 3. december. Ej, vi kom ud i de 

andre lande, men i Danmark stallede den lidt i iTunes, og kunne ikke blive 

godkendt – selvom vi prøvede at blive godkendt. Men det ligger - normalt har 

man sådan nogle projektparametrer for hvordan, hvad er vigtigst – er det 

økonomien, er det tiden, er det ressourcerne, eller er det kundeoplevelsen, er det 

kvaliteten. Og vi har hele tiden sagt, at når vi udvikler til disse devices, er det 

kvaliteten, som er er øverst. Men når man ligesom har et marketingstunt, hvor 

man siger, at til november kommer banken til din iPad, så er det lige pludselig 

tidsparameteren, som bliver den vigtige – fordi nu har vi givet et kundeløfte. Og 

det var ikke altid lige rart at arbejde i et projekt, hvor man ikke havde defineret 

særligt meget funktionalitet, og analyseret hvor tungt er det her - at give sådan et 

kundeløfte for sådan et projekt.  

 

Interviewer: 

Det var netop vores tanke – hvis man sætter sådanne rammer, så vil det ikke 

fremme innovationen og kreativiteten. 

 

Stefan Funch Petersen: 

Nej, det giver bare et pres og stress, og det bevirker måske også, at man 

kommer til at skære nogle steder, hvor man ellers ikke ville have skåret. Men jeg 

synes nu alligevel, at vi kom ud med et rigtigt fint produkt i sidste ende. Men det 

er nok noget, vi ikke vil gøre igen. 

 

Interviewer: 

Ok, så de tidsmæssige rammer de vil… 

 

Stefan Funch Petersen: 
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Ikke så konkret som vi gjorde sidst – så kan man måske sige til efteråret. Men 

man kunne jo se, at allerede til november, så begyndte kunderne, at skrive til os, 

og skrive på Facebook – i lovede den skulle komme til november, hvor er den 

henne. Og vi havde jo regnet med, at den skulle leveres ultimo november, så der 

gik jo 28-30 dage, hvor der virkelig opstod en hype omkring, hvornår kommer 

den her – jeg kan se, at den er lanceret i Sverige, det ser godt ud, hvornår 

kommer den til Danmark. Så Facebook-brugerne snakkede meget sammen. 

 

Interviewer: 

Så der kom Thomas på overarbejde? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Ja lidt. Men jeg ser det ikke… … det er et potentielt forbedringspunkt, at man 

ikke skal sætte så stramme deadlines, når man starter helt fra scratch, og når 

man laver noget helt nyt. Så kunne man godt skrive, at vi arbejder agilt, og at vi 

leverer seks gange om året, og den næste leverance ligger nogenlunde der. Men 

så lade være med at sige konkret, til den tid kommer der en iPad-løsning med 

nærmest det her indhold. Det bliver lidt for specifikt, når man skal arbejde på den 

her måde. Ellers synes jeg, at der har været et godt samarbejde - om så Thomas 

har haft nok folk til at løfte opgaven, det skulle jeg ikke kunne sige. 

 

Interviewer: 

Nej, det lød som om, at de sad to personer i hans afdelingen – hvor mange har I 

været involveret på det højeste her i jeres afdeling?  

 

Stefan Funch Petersen: 

Vi har haft to projektledere og én designer. Men det er fordi vi anvender også 

nogle eksterne til at designe tingene. Så jeg har en, som er chefdesigneren, og 

han bruger så nogle art directors hos et eksternt firma. Og nogle 

brugervenlighedseksperter og så videre, til at lave prototyper – og 

informationsarkitekter. Vi har også nogle udviklere, som også sidder eksternt – 
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så vi har dels nogle udviklere internt og eksternt. Så i alt har der været 14 

eksternt involverede i selve udviklingen af Mobilbanken, og så har vi haft 12 

internt. Så et forholdsvist lille team internt, som har været forskånet fra alle 

mulige andre opgaver, men skulle kun kigge på det her.  

 

Interviewer: 

Men i selve Idébankprocessen? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Jamen der har kun været… jamen udviklerne har været involveret – primært to 

eller tre udviklere og projektlederen, det er fem – min projektleder seks, og så 

Thomas’ to folk, og én fra marketing - så det må være 9-10 stykker, til at drive 

det. Men det er jo noget, de gør ved siden af at lave selve løsningen. Så hvor 

meget det har påvirket projektet - ikke særligt – det er måske 10-15 procent 

ekstra arbejdsbyrde, ved at have denne proces. Men det er også fordi, at man 

har sagt, at det ikke er projektets vigtigste opgave, det Thomas opgave at drive 

det her – han er lead på det, og så er vi mere inputgivere. 

 

Interviewer: 

Så man har sagt fra start, at det er Thomas projekt? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Ja. Man skal have nogen, som driver det. Dem som skulle udvikle, skulle have 

fokus på at udvikle løsningen. Og så skal vi have nogle, som er rigtig gode til at 

gå ind, og arbejde med kundernes input, og stille dem de rigtige spørgsmål, og 

involvere dem med de rigtige afstemninger – og få samlet input op fra det, der 

kommer fra Facebook,. Fordi vi kan jo ikke have, at vi har 17 udviklere, som 

sidder og læser alle Facebook-kommentarerne. Så vil vi hellere have, at Thomas 

og en af hans medarbejder, går ind og scanner det hele, og giver os et referat af 

det. Selvom jeg tror, at alle i sidste ende har alle været inde og læse alle 
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kommentarerne på Facebook – alle 1.200 ideer. Fordi man er jo interesseret i 

det.  

 

Interviewer: 

Thomas fortalte også, at det havde været hans projekt, men han følte også, at 

det havde været et delt ansvar imellem jer? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Jo, men han er bare lead på det. Han kan jo ikke lave noget, hvis man ikke får 

noget input, så derfor har vi også sagt til projektet, at de skal stille op til de her 

små videooptagelser, som der har været – de skal stille op til at svare på de 

spørgsmål, som kommer, og min projektleder var også med i nogle videoer og 

noget - og noget input til dem - men det er ikke mere end 10 til15 procent mere 

arbejdsbyrde, som har været påkrævet af dem. Det har helt klart Thomas, som 

har drevet det store – ok så har vi haft nogle fællesmøder, hvor vi har sagt, hvad 

skal vi spørge om næste gang og næste gang, og planlagt det i forhold til, at man 

kan kalde det for et kommunikationskoncept eller strategi. For hvordan vi drev 

involveringen på Facebook – fordi der var jo sådan nogle løbende 

involveringselementer. 

 

Interviewer: 

Det kredser lidt om mit næste spørgsmål – har der, efter man har færdiggjort en 

session, været nogle konkrete evalueringer eller målinger på selve 

Idébankprocessen? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Nej, jeg har ikke deltaget i nogen, hvor eksempelvis Eva Hald har været tilstede. 

Vi har gjort det internt i projektregi, sammen med den, som er IT-ansvarlig for det 

her område, og så mig, projektet og Thomas, men ikke hvor Eva Hald - jo 

marketing var også involveret. Men ikke på et overordnet kommunikativt plan, 

har vi ikke – hvad har det betydet som sådan. Fordi Mobilbanken har jo betydet 
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rigtigt meget som sådan for Danske Bank, og ikke kun Idébanken – så jeg ved 

ikke, om man i højere grad har evalueret på hvad har Idébanken betydet for 

Danske Bank, og ikke det at vi involverede kunderne via Facebook. Men man går 

altid løbende ind i, hvor er det reputation management, hvad er det for nogle 

historier som pressen skriver om os, det er det Thomas gør på Twitter og 

Facebook – men ellers er der også i forhold til hele pressen, og der har den haft 

en ret stor betydning, også i forhold til de ansattes interne stolthed og så videre. 

Det er nemlig ikke altid lige sjovt altid at læse historier om hvorfor Danske Bank 

har så dyre priser og en dyr rente. Så er det meget rart, at der kommer nogle 

positive historier engang i mellem. Som man kan bryste sig lidt af. Så ja, i nogle 

punkter i forhold til Mobilbanken, men ikke i forhold til Idébanken som sådan. 

Men vi har evalueret internt og sagt, at det gav en god inspiration og dynamik i 

projekterne, samtidig er det forholdsvist effektivt og billigt sat op at køre, i stedet 

for at invitere en masse kunder til de her workshops, som man nu vil holde med 

dem, for at få input – så det er helt klart noget vi vil fortsætte med at gøre. Og 

derfor har man også taget tiltag til, og vi støtter også Thomas initiativ, som bliver 

lanceret her den 15., hvor vi på samme måde er inputgivere, og er ansvarlige for 

en del af det område, han kommer til at lancere. Så alt i alt har vi bare evalueret 

det, og sagt, det er helt sikket noget, vi skal blive ved med at gøre. Så er der så 

hele tiden nogle steder, hvor vi vurderer, at vi ikke skal gøre det hvis vi ikke 

mener, at projektet har kapacitet til - at hvis kunderne giver input, så skal vi også 

være klar til at tilpasse jer det. Så hvis vi har nogle projekter, som er meget 

presset i forhold til deadlines, så er de ikke i spil til at skabe noget 

kundeinvolvering. For det går ikke, at vi spørger kunderne, og så ikke tilpasser 

løsningen derefter. Så der definerer vi nogle projekter, som har en buffer 

indbygget, eller i hvert fald har plads til at sige, her vil det være godt at involvere 

kunderne. Og der har vi identificeret nogle projekter til næste år, som skal gøre 

det. Om det så bliver igennem Facebook, eller igennem Thomas nye initiativ, 

eller via begge dele, det… …det har vi i hvert fald aftalt. Men jeg synes, at det er 

svært at sige, at det direkte internt har… …på den måde man arbejder sammen. 
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Fordi kommunikation, marketing, forretning og IT har altid arbejdet sammen om 

IT-projekterne, der er bare kommet en femte spiller på – og det er så kunden.    

 

Interviewer: 

Det var også det Eva Hald fortalte, at det var meget gennemsyret i Danske Bank, 

at man arbejdede på tværs i virksomheden. 

 

Stefan Funch Petersen: 

I gamle dage kan man sige, at forretning og kommunikation og marketing har 

siddet på en side, og IT på en anden side. IT havde alle ressourcerne og 

magten, det gjorde man op med for lang tid siden. Så IT, marketing og forretning 

har jo sådan set samme chef, som er Tonny Thierry. Så han bestemmer, så der 

er ikke en chef for IT, som siger en ting, og en chef for forretning, som siger en 

anden ting. Sådan er det i mange organisationer i dag, hvor de har en kæmpe 

magt i forhold til hvad, der skal laves, og ikke skal laves. Men den er fuldstændig 

alignet, så det forretning, det som IT vil, og det man gerne vil rent kommunikativt 

- hvor man gerne vil flytte imaget, eller det indtryk som kunderne skal have af en 

– de er fuldstændig alignet i Danske Bank. Så vi oplever ikke de gnidninger, hvor 

der er nogle forskellige agendaer, der er i forskellige afdelinger og så videre. Så 

der er vi forbi. Men så kommer projekter i kneb, og så skal der prioriteres. Men 

sådan er det jo. Det er jo ikke alle projekter, som leverer til tiden.  

 

Interviewer: 

Hvad skete der egentlig helt konkret omkring den deadline i ikke overholdte i 

forbindelse med Idébanken? 

 

Stefan Funch Petersen: 

Der nedsatte vi en task force, som så gik på tværs af kommunikation, presse og 

marketing, os og IT – hvor vi havde møde hver dag. Og hele tiden at gå ind og 

sige, hvis der sker det og det og det i dag, i morgen eller i overmorgen eller 

dagen derefter – hvad er det så for et budskab, vi kan give til kunderne, til 
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pressen eller omverdenen. Hvad sker der hvis vi ikke når november-leverancen. 

Så der havde vi bare statusmåde hver dag, og også i forhold til at påvirke alle de 

rigtige steder, hvor det kunne komme til tops. Det var bare lidt skægt - vi fik den 

godkendt i flere lande, men i Danmark, hvor Danske Bank er klart størst, i forhold 

til nogle af de andre, og også der hvor markedsandelen er størst og er flest 

kunder, så det var ærgerligt, at det lige var der, at den skulle glippe. Men det var 

tre dage, men selvfølgelig havde man givet et kundeløfte, men det var ikke 

noget, vi modtog meget negativ feedback tilbage fra kunderne fra – de kunne 

godt se, at når den er lanceret i de andre lande, og den ikke er lanceret i 

Danmark, ja så kunne de godt se, at det nok ikke var Danske Banks skyld. Så 

den gennemskuende de rimeligt hurtigt. Og ja, så tror jeg på, at med de nye 

initiativer, som vi har, at det er med til, at der er rigtigt mange organisationer, der 

siger, at vi skal have kundefokus, kundefokus og kundefokus. Alle topcheferne 

står og siger det, og så står den almindelige medarbejder og siger, og kigger op, 

hvordan skal vi gøre det. Og jeg synes, at Idébanken er en rigtig god måde at 

gøre det på. Som sagt får man en del af sin målgruppe via Facebook, men man 

skal også kigge andre steder, for at få indsigten i sine kunders behov. Fordi en 

ting er jo også hvad de siger, og en ting er hvad de gør. Så selvfølgelig tager vi 

de ting til os, som de siger på Facebook, og vi har et langt katalog, af det man 

kalder en back-log, så vi hele tiden prioriterer i forhold til kundernes input, men vi 

er også nødt til at kigge på, hvad det rent faktisk er for en adfærd, vi har i nogle 

af de andre kanaler. Så vi følger med sådan rent statistikmæssigt – er der nogle 

nye devices, som vi skal understøtte, hvornår skulle vi gå ud med Windows-

mobile, og understøtte den platform – hvornår skal vi understøtte Android, 

hvornår skal vi, hvad ved jeg, understøtte – Windows 8 kommer jo med et nyt 

styresystem. Så der er jo også nogle overvejelser, og i den perfekte verden 

kunne man jo gøre alt. Men man har jo kun et vist antal IT-ressourcer, som man 

skal få det meste og bedste ud af. Og der er det bare vigtigt at lytte til kunderne, 

og finde ud af, hvor man gør den største forskel. Fordi Netbanken har jo 

eksisteret i 14 år og Mobilbanken i to år, så selvfølgelig har vi ikke 14 års 

udvikling i Mobilbank, og samtidig har vi jo fortsat et ønske om, at den fortsat skal 
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være - forholde sig simpel, det er det mest simple og mest frekvente. Men når vi 

samtidig kan se, at i visse lande og i Danmark, at 40 procent allerede bruger den 

til at logge på, og flere og flere bliver mobile-only, så får den et langt større 

behov, end det at det blot er det simple og det hurtige og det højfrekvente. Så 

hvis de kun bruger Mobil, skal den kunne klare langt flere ting i mobilen omkring 

de basale services, som der nu er i Netbanken – og rent kommunikativt. Hvis nu 

kun de bruger Mobilbanken, til at kontakte Danske Bank, så skal vi kunne 

kommunikere, og skabe relationer gennem sådan et lille device, og marketing 

skal kunne komme ud med deres budskaber, corporate branding – Eva Hald osv. 

skal kunne præge kundernes indtryk igennem det device, hvis det er der, hvor de 

har flest kontaktpunkter med os. Så det er så den næste store øvelse. For vi har 

jo tilfredsstillet nogle basale servicebehov, med at få betalt regningerne, og få 

lavet nogle basale transaktionsbehov, men hvis det er, at vi skal til at holde 

kundemøder, den vedvarende kundedialog igennem de her devices så…  

 

Interviewer: 

Så bliver det et helt nyt kapitel. 

 

Stefan Funch Petersen: 

Ja, det bliver i hvert fald next step. En ting er, at man kan skrive en secure mail, 

det kan man også - men hvis det er, at man skal til at bygge relationer, eller 

måske til at differentiere nogle af dine services, så er der nogle kunder, som føler 

private banking – hvad ved jeg… … de har nogle specielle services i forhold til 

nogle andre. Man kan have nogle specielle moduler, som man kan – nogen kan 

abonnere på, og andre ikke kan abonnere på, eller om man har lyst til det. Hvis 

det så ikke er one-fits-all – vi kan også se, at der kommer flere og flere ældre på 

– skal de så have et andet udseende – skal den være langt mere customiserbar i 

forhold til forskellige behov. Du har jo nogle behov, når man flytter hjemmefra 

første gang, eller om man allerede er etableret med hus og børn, pension og 

investeringer – så skal man kunne differentiere dem. Og lige nu er det i høj grad 

en one-fits-all. Og hvis den skal være en super service til alle kunder, skal den 
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ikke være one-fits-all, så skal den kunne differentiere de forskellige kunders 

behov – også rent kommunikativt. Og vi er jo kun lige begyndt med det, og der 

kan Thomas Idébank forhåbentlig give en indikation af, hvad next step skal være. 

Men det er da et fint lille device. Men det er vigtigt ikke, at se den isoleret, men 

vigtigt at se hvordan den indgår i hele kundens kontaktflade med banken. For det 

er ikke en silo, for i dag er det 9 procent af vores kunder, som er mobile-only i 

visse segmenter. Så der er kunder, som bare anvender flere kanaler, men de vil 

gerne ned og tale med en rådgiver, hvis det er noget med bolig. 

 

Interviewer: 

Jeg kan huske, at i opstarten til dette speciale læste vi en bog af Brett King, hvor 

han forklarede, at man skulle passe på med at isolere de forskellige kanaler…      

     

Stefan Funch Petersen: 

Ja, den står lige der.  

 

Interviewer: 

Ja lige præcis den der 2.0. 

 

Stefan Funch Petersen: 

Den kommer nu snart i en 3.0.. Men ja, man skal passe på med at bygge siloer. 

For kunderne skulle gerne opleve, at det er den samme bank, de møder, og at 

der er en seemless integration og dialog - og viderefører den i en anden eller 

tredje kanal. Så man ikke skal til at starte forfra – ligesom hvis man skal til 

lægen, og man skal gentage sit sygdomsforløb til tre forskellige læger. Det er 

ikke den oplevelse, man skal have. Så kan man godt starte med at lave nogle 

simuleringer i Mobilbanken eller i Netbanken, og få den rådgiver til at kigge på 

det, eller kommentere på det. Gå eventuelt til et kundemåde, hvor man får talt 

mere dybt, og så kan han eventuelt lægge aftalen op til signatur i Netbanken. Så 

det er vigtigt, at de spiller sammen, så man ikke oplever tre forskellige banker i 

tre forskellige kanaler. 
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Bilag 4 

 

Interview – Peter Rørsgaard – d. 26/10 2012 (kl. 13.00 – 13.45) 

 

Interviewer: 
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Da du var tilknyttet Danske Bank, mærkede man da noget til finanskrisens 

efterskælv i Idébanken? 

 

Peter Rørsgaard: 

Ja, det må man sige. Altså, vi taler 2010 ikke – det var på det tidspunkt, vi 

startede Idébanken, og da havde finanskrisen jo eksisterende i et stykke tid. Så 

det var noget, som prægede organisationen internt rigtigt meget. Og det var også 

det, som på alle niveauer frustrerede lidt – hvordan kan man agere, hvordan kan 

man gå ud, og fortælle kunderne, at det vi gør, og det vi har gjort, er noget som 

man kan være stolte af. For det er ikke alene Danske Bank skylds, men de har 

bare været en pryglknappe. Men sådan er det, når man er den største bank – 

take it or leave it. Og når man er pryglknappe, gør det jo ondt, både for de 

ansatte, som har været der hele deres liv, og også som andre, som jeg selv, kun 

har været der en del af deres liv. Så ja, helt klart, det var noget, som prægede 

organisationen meget internt.  

 

Interviewer: 

Kan du komme i tanke om nogle specifikke episoder, hvor man kunne mærket 

denne frustration i Idébank-regi?  

 

Peter Rørsgaard: 

Med noget af det input, der kom i forbindelse med Idébanken i forhold til 

finanskrisen, tænker du – jeg skal bare lige forstå, om det er i forhold til 

Idébanken, eller om det er mere generelt. 

 

 

Interviewer: 

I forhold til begge ting. 

 

Peter Rørsgaard: 
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Man kan jo sige, at det var meget noget som vores rådgivere mødte. Den kritik 

de fik fra kunderne – og den kritik handlede også omkring kreditpolitik fx, og om 

hvor svært det var at få et lån og en kreditgodkendelse – at vi reelt ikke ville låne 

penge ud i Danske Bank. Det var noget, som også blev bekræftet i Idébanken, 

og noget som man fik ind, af hele den her ”vi lytter” til vores kunder. Der havde 

vi, som jeg husker det, allerede været ude med den kampagne, hvor man lyttede 

til kunderne, og forsøgte at agere… 

 

Interviewer: 

Du tænker på kampagnen Din Mening? 

 

Peter Rørsgaard: 

Ja, lige præcis. Den mener jeg lå før. 

 

Interviewer: 

Det gjorde den også. 

 

Peter Rørsgaard: 

Og der kom lidt – der var lidt repercussion i det, for det man hørte fra kunderne 

dengang – for nogle af tingene kom jo også ind, selvom det rent ud sagt ikke 

havde en dyt med Mobilbanken af gøre. Der var simpelthen nogen, som skulle af 

med deres frustration, og det gjorde de så også via Idébanken. Så det var i 

forhold til kreditpolitik, og i forhold til prissætning, i forhold til forkert rådgivning. 

Og hvad kan man sige, hele den der problematik omkring, at Danske Bank 

ønskede at have mig som kunde eller ej. Det blev et eller andet sted også 

forstærket ved, at man gik på Facebook fx, med en Idébank. Så ja. Og så er det 

klart, at den kritik man oplevede under Din Mening, i forhold til rådgivernes 

kompetence – i forhold til en af de værdier, som Danske Bank havde slået sig op 

på – omkring kredit. Kreditkompetencen, det at være god til at vurdere risici, det 

var selvfølgelig også det som Danke Bank stod på skud for. Man havde jo Stein 

Bagger-sagen. Stein Bagger-sagen fyldte jo rigtigt meget – og jeg husker også, 
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at den kom på tale i forbindelse med Idébanken. Men det er jo det, man ikke kan 

styre. For når man åbner op for det, så skal man også være klar på, at det ikke 

kommer specifikt an på det, du spørger om – nemlig Mobilbank. Så det er nogle 

gange alt muligt andet, som nogle mennesker, vælger at sige. Her har de et 

talerør igennem Idébanken, og så må de så internt selv finde ud af, hvordan de 

distribuerer mit opråb, eller hvad pokker det nu er – that’s not my problem. Det 

må Danske Bank finde ud af. Men sådan er det jo. Så det er klart, at for en 

organisation som Danske Bank, nu ved jeg ikke om jeg foregriber nogle ting, 

men altså for Danske Bank, som på det tidspunkt ikke var vant til at arbejde med 

social media, så er det klart, at det skaber en masse utryghed. Og sikkert også 

en frustration omkring, hvordan skal vi håndtere alle de her meningsudvekslinger 

– skal vi svare på den alle sammen – eller skal vi ligesom bare sige, at nu har vi 

lyttet. For en bank er jo meget knyttet – for når der kommer et brev, så svarer 

man – når det er en e-mail, så svarer vi. Så når det var på Facebook, så skulle 

Danske Bank lige finde ud af – ej vi behøver ikke at svare på det hele, det er ikke 

forventningen. Men det er der – når man kommer fra en bank, er man jo et eller 

andet sted meget pligtopfyldende, i forhold til at give svar på tiltale. Og der er det 

medie jo bare så meget anderledes. Så derfor skal store virksomheder som 

Danske Bank, også lige vænne sig til. Og det skulle man i høj grad der. Og hvis 

vi endelig tager noget i forhold til Din Mening, så hvis jeg skulle kommentere lidt 

udefra og ind, så ville jeg – det var der også interne diskussioner om – for 

udfordringen ved sådan en kampagne er jo, at man får revl og krat, for man ved 

reelt ikke om de tilbagemeldinger, man får repræsenterer majoriteten, eller om 

det er nogle, som altid vil være mere kritiske end andre. At det kun er dem, som 

du får ind – og de fylder en brøkdel af, hvad den generelle kundegruppe – 

danskerne som sådan – hvad de har af opfattelse af Danske Bank. Det er 

risikoen, hvis man i hvert fald ikke får det syretestet på anden måde. Det er der 

jeg tror, at man kan fejle nogle gange, hvis man bliver alt for tro overfor de 

tilbagemeldinger, som man får. Blandt andet gennem Facebook, ikke. Det var et 

langt svar. 
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Interviewer: 

Ja, det var et langt, men samtidig et meget godt og præcist svar – men det ser 

ud til, at Danske Bank er i gang med en massiv fyringsrunde. Hvordan tror du det 

påvirke den interne arbejdsgang? 

 

Peter Rørsgaard: 

Det er ikke svært at spå om. Nogle af tingene er blevet meldt ud – altså der blev 

allerede meldt nogle ting ud i den her uge ved jeg. Der har været det om, at 150 

filialer skal gøres kassefrie, og der er vel 200-300 mennesker fra filialerne, som 

der ikke er noget job til. Et eller andet sted, kan man jo sige, at det har været 

bankens store udfordring igennem mange år, at man hele tiden har vidst, at der 

hele tiden bliver skåret mere og mere til. Og man har forsøgt at løse det ved 

naturlig afgang. Og jeg tror stadig, at der er en relativ høj gennemsnitsalder i 

Danske Bank. Så der har man kunne klare det med naturlig afgang, men 

udfordringen, nu hvor man nu skal skære endnu mere til – ja, nu kan man nok 

ikke nøjes med at gøre det ved naturlig afgang. Det tror jeg – man havde én 

fyringsrunde under finanskrisen, der havde man én fyringsrunde, og så har man 

ikke rigtig haft det i et stykke tid. Og nu tager man en ret stor og offensiv runde 

igen - men det er også ret tydeligt kommunikeret ud til medierne, og man ved 

også godt, at man ikke kan gøre det ved naturlig afgang. Det tror jeg lægger en 

sky over de dele af organisationen, som vil være ramt af det her.  

 

Interviewer: 

Så du ser det kun centreret omkring filialerne, og omkring dem, som har at gøre 

med den fysiske kundetakt at gøre? 

 

Peter Rørsgaard: 

Nej. Men det er dem, som lige nu er blevet ramt. Men jeg ved, at der også er 

andre som er blevet ramt. Jeg ved, at der er stabsenheder, som er blevet ramt. 

Så det ligger ikke kun hos dem, som har kundekontakt. Det ligger i lige så høj 

grad i nogle af stabsenhederne. Det der har været kendetegnet, er at man har 
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forsøgt at… …at den naturlige afgang ude i filialer har problemer – for det er der 

man har et relativt højt aldersgennemsnit. Men med de besparelser, som man er 

nødt til at gøre i Danske Bank, kan man ikke nøjes med det. Så er man også 

nødt til at sige farvel til nogle medarbejdere, som endnu ikke skal på pension. Og 

det ligger selvfølgelig et pres på filialerne. En ting er digitaliseringen - man kan se 

hvor hurtigt det gik med Netbank og Mobilbank og så videre, og er gået over på 

nogle selvbetjeningskanaler osv. Så derfor har filialnettet også vidst, at deres 

rolle, hvis ikke udspillet, så i hvert fald bliver anderledes, og i høj grad handler 

om rådgivning, og i mindre grad om almindelig kassebetjening. Og det har de jo 

sagt i en årrække. Og nu gør man så bare noget ved det. Og det sker så bare 

noget hurtigere, end deres dåbsattest kan følge med til.  

 

Interviewer: 

Hvordan husker du, at Idébankprojektet startede? 

 

Peter Rørsgaard: 

Jamen, nu kan jeg sige, at jeg selv havde ansvaret for at få selve løsningen 

defineret, og ud og leve – altså selve Mobilbank. Og på det tidspunkt hvor 

Idébanken blev tænkt, der havde vi jo ikke Idébanken inde i tankerne 

overhovedet. Det var egentlig mere tænkt som, nu prøver vi at finde ud af, hvor 

parate vores kunder er til sådan en løsning, og hvad det egentlig betyder for os 

som organisation. Og hvis det så er noget, som kan være med til at løfte vores 

image – i forhold til finanskrisen og den der pryglknappe-situation, som Danske 

Bank befandt sig i, ja – så ville det jo være fantastisk. Så det var egentlig, en test 

af at levere en løsning, som vi så kunne se hvor mange hoppede på den, og 

hoppede på det tog. Og få noget erfaring derigennem. Så havde vi så vores 

marketing- og kommunikationsafdeling – det er så to forskellige enheder, det skal 

så lige siges, de begyndte så at tale sig ind i, at det kunne være interessant at 

spørge kunderne. Og det tror jeg var afledt af – det kan godt være jeg husker 

galt, men det blev afledt af  Din Mening. Kunne det så ikke være interessant, at 

når vi nu lancerer noget nyt, om det så ikke kunne være spændende at spørge 
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vores kunder, om de havde nogle andre ideer – nye ideer til services som vi 

skulle udvikle. Så det kom, kan du sige, lidt forkølet efterfølgende. Og jeg kan 

huske, at jeg også reagerede lidt på det, fordi da vi egentlig havde defineret det 

hele, og var i gang med at udvikle løsningen - så ville man have… …og så 

begynder man at tale om, om man ikke skal lancere sådan en Idébank, i forhold 

til fase to af Mobilbanken. Hvor vi jo allerede havde besluttet hvad, der skulle 

udvikles, så vi vidste godt hvad vi skulle udvikle, og vidste også hvornår vi skulle 

lancere det. Og så kom der sådan et lidt forkølet forslag ind om, at nu skal vi 

også spørge kunderne. Jeg tror jeg reagerede lidt ved det. Nu har jeg også 

prøvet at arbejde med marketing, så jeg så den som et lidt forkølet barn, som 

kom ind fra siden. Men egentlig var det meget interessant, fordi vi havde nok en 

relativ klar fornemmelse omkring, hvad der skulle udvikles. Så hvorfor skulle der 

komme nogle ind, og forstyrre os i forhold til det. Men efterhånden kunne vi jo 

godt se meningen med galskaben, og at det her egentlig kunne være interessant 

at skydeteste, for at se om brugerne, kunderne eller danskerne kommer op med 

nogle bedre forslag, med nogle andre services, i en anden prioriteret rækkefølge. 

For det var det interessante synes jeg faktisk ved Idébanken, det var det her 

med, at man kunne foreslå, poste og rate ideer. Så det er sådan, jeg husker 

tilblivelse af Idébanken, som en idé, og jeg aner ikke hvor den er kommet – om 

den kom i marketing- eller kommunikationsregi – det har du sikkert snakket med 

nogle af de folk om. Jeg kan bare huske, at da jeg fik den præsenteret, gik jeg 

ind i den for at forstå - at var det fordi de troede, at vi ville reagere på det, eller 

var det her et marketing-stunt – for at være hel ærlig. Hvor jeg sagde fint nok, 

hvis det er et marketing-stunt – be my guest. Men hvis det var noget de troede, vi 

ville reagere på, for vi havde et relativ kort deadline. For det er jo ikke fordi, at vi 

ikke lytter, men det handlede om, at vi skulle ud med noget til en given dato, så 

var det bare ikke realistisk at begynde, at hive andres ideer, behov og services 

ind. Fordi da var det tog allerede kørt. Men hvis det var fordi, man sagde fint, nu 

får vi syretestet, at det, vi havde sat i gang, er det rigtige, og hvis der kom ting 

ind, som vi ikke havde på vores liste, så ville vi meget gerne tage det med i 

næste release. Så fred være med det. Og efter vi lige havde få talt det til rette, ja 
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så er det klart, så landede den også fint. Så du kan godt høre, at jeg var lidt 

skeptisk i starten.  

 

Interviewer: 

Hvad var, ifølge dig, det mest givtige ved Idébanken? 

 

Peter Rørsgaard: 

Jeg synes det fantastiske var, at så mange bød ind. Altså så mange som havde 

en holdning og en mening og nogle rigtig gode ideer. Så volumen, at man kunne 

aktivere så mange var interessant. Og så synes jeg, at det var befriende, at 

nogle af de services, som vi var i gang med at udvikle, det var faktisk også dem, 

som blev ratet allerhøjest. Så det var to vigtige ting – altså, at der var så mange, 

som gerne ville, og det andet var, at vi blev bekræftet i de ting, som vi havde på 

agendaen, de var de rigtige.  

 

Interviewer: 

Føler du, at der var et godt samspil imellem afdelingerne? 

 

Peter Rørsgaard: 

Jeg vil sige, at jeg synes vi havde et udemærket samarbejde, og jeg havde et 

godt samarbejde med kommunikation og med Thomas Heilskov. Thomas havde 

jo på det tidspunkt… …eller han var på det tidspunkt, sat i verden for at etablere 

en social mediaafdeling. Så det var helt tydeligt, og sådan er det når man er ny i 

afdelingen, at man skal ud og vise sit værd for resten af organisationen og for sin 

chef. Så det er klar, at det her blev et af hans vigtige projekter, at bruge sådan en 

form for platform internt. Og det synes jeg fungerede godt, og nu havde vi i 

forvejen haft et ret godt samarbejde til kommunikation, i forhold til også at 

lancere Mobilbanken. Hvor vi inviterede til et pressemåde, hvilket er ret uhørt i 

Danske Bank. Det at man proaktivt, gik ud og slog på tromme for noget, som 

Danske Bank havde udviklet. Det tror jeg også er noget, som man kan tage ved 

lære af. For jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at det at indkalde til et 
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pressemåde, og turde stille sig op, og fortælle og være stolt over det, som man 

har lavet. Det tror jeg et eller andet sted, også Danske Bank kunne gøre 

fremadrettet også. Men det kræver selvfølgelig, at man har noget at være stolt 

over. Men det gav også værdi, og det betød også, at samarbejdet med 

kommunikation og group business development, som det hed på det tidspunkt, 

det var godt. Og så vil jeg sige i forhold til marketing – marketing og 

kommunikation, det var svært for mig faktisk, og det var svært for os at forstå, 

hvor ligger social mediaansvaret mest naturligt. Ligger det i marketing eller ligger 

det i kommunikation – for det skulle ikke ligge hos os, det gav ikke nogen 

mening. Men der tror jeg nok nærmere, at der var et disputs mellem 

kommunikation og marketing. Hvem er det egentlig, som skal side og drive 

Idébanken – og så tror jeg også, at udfordringen var lidt igen – hvordan melder vi 

så af til dem, som har budt ind med ideer – altså afmeldingen på det, 

kommunikationen omkring det – hvordan gør vi det. Hvem er det, som er 

talsmand – det fylder også rigtigt meget. Hvem er det, der ligesom fronter 

Danske Bank. Og det skal man så også blive enige om. Og det er klart, så 

kommer der en fjerde spiller ind, som er den danske Danske Bank-afdeling – 

som et eller andet sted er dem, som ejer, for et eller andet sted er det ligesom 

dem, som skal fronte kunderne. Det er hverken group business development, 

group marketing eller group kommunikation – det er ligesom Danske Bank DK. 

Så der var ligesom en fjerde spiller der, og det var nok, det tror jeg egentlig, som 

jeg husker det – i at få dem ind i hele det her loop, det tror jeg også krævende en 

øvelse i sig selv. For de havde i starten ikke været så tæt på hele det her 

Mobilbank-projekt – vi havde involveret dem og sådan noget, men de kiggede på 

os inde i København , når det ligesom var os, som havde været med til at fronte 

det meget. Så det lige med at få ejerskabet ud lokalt, det tog noget tid, og få det 

ordentlig forankret.  

 

Interviewer: 
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Som du fortalte havde Thomas Heilskov taget projektet til hjertet, og var ligeledes 

meget arbejdsom. Var det en adfærd, som smittede positivt af på de øvrige 

involverede i Idébanken? 

 

Peter Rørsgaard: 

Jeg vil sige, at jeg synes, at Thomas var en god mand, netop til at drive… …det 

er jo klart, når man starter noget nyt op, så er det vigtigt at have en med et 

engagement, og ligesom have en, som vil gå igennem ild og vand for at få 

tingene til at lykkes for os. Og der var Thomas rigtig god. Ingen tvivl om det.  

 

Interviewer: 

Kan du komme i tanke om steder eller episoder, hvor der kunne have været 

plads til forbedringer? 

 

Peter Rørsgaard: 

Det som nok ikke lykkedes så godt, var at få gjort Idébanken til et fælles projekt. 

Men det er jo det klassiske i store organisationer, for så har du jo – som 

forretningsmæssigt at drive en udvikling af en Mobilbank. Og så har du nogen, 

som har det ansvar at markedsføre det på billboards, på TV og nede i filialerne 

osv.. Og så er der så nogen, som skal tage sig af – ja, nu er det social 

mediadelen og PR-delen. Og det jeg syntes godt kunne have lykkedes noget 

bedre, var at de her tre parter blev endnu mere integreret. Og at de var endnu 

mere i sync med hinanden, og at man ikke så hinanden som modpart, men i 

højere grad som medspiller. Men jeg synes, at målsætningen var klar nok, men 

jeg synes, at Idébanken i højere grad godt kunne have været mere et fælles 

projekt – stadigvæk med Thomas som driver, ingen tvivl om det. Men nogen 

gange synes jeg, at der var nogle – Stefan eksempelvis, og nogle af hans folk 

var ikke helt med i loopet på hvorfor nu det, og hvad gør vi med det. Så derfor 

synes jeg, det blev for meget et marketings- og kommunikationsprojekt. Og det 

betyder, at når du ikke har det link – hvad skal jeg sige, mellem kommunikation 

og marketing, og til det, som reelt skal udvikles – hvis du ikke tager det seriøst 
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nok, og får det til at fungere ordentligt, ja så skiller det lidt vandene. Så det vil jeg 

sige – fremadrettet skal man gøre mere, for at få de ting sammenbragt. Hvis jeg 

skal slutte af med noget, så kan man sige… … der kørte jo også en Idébank 

internt. Og den tror jeg egentlig betød relativt meget. Jeg er ikke sikker på, at den 

blev særligt godt håndteret.  

 

Interviewer: 

Var det også Thomas Heilskov, som havde ansvaret for den interne del? 

 

Peter Rørsgaard: 

Jeg kan ikke huske om det lå hos Thomas, eller hos Danske Bank DK - hos en, 

som hedder Simon. Men det jeg synes – jeg har været rigtig meget ude, og 

fortælle om Idébanken, og jeg blev inviteret på kryds og på tværs, for at holde 

oplæg om det – for at finde ud af, hvorfor gjorde I det, også om hvorfor kom I på 

det tog nu, og hvad har det betydet osv.. Og det jeg tror, der er interessant at 

sige, er at både at aktivere internt og aktivere eksternt - det er ekstremt vigtigt. 

Det var lige så vigtigt, vil jeg sige, at få aktiveret vores egne medarbejdere, i at 

komme med gode ideer. For selvfølgelig sidder 22.000, eller hvor mange man er 

i dag, og brænder inde med nogle ting, som man enten undrer sig over, eller 

gerne vil af med. Det er jo hele tiden et problem - hvordan får vi brainpeaket på 

vores medarbejdere, i forhold til de hver dag møder kunderne, og hver dag går 

hen og går i Danske Bank – og brænder inde med nogle ideer og forslag. 

Hvordan får vi kanaliseret nogle af de her gode ideer tilbage til nogen, som reelt 

også gør noget ved det. Det er jo en klassik problemstilling, og også i forhold til 

innovation osv.. Men det er vigtig pointe, for det skal man klart gøre, når man er i 

en stor organisation, eller har så stort et beredskab. Så skal man også udnytte, 

at man har et internt fokus her, og at man kan brainpeake på dem, og ikke kun 

på kunderne. Man skal også være sig bevidst, at i nogle tilfælde – specielt når 

man arbejder med nye services og nye produkter, så ved kunderne kun noget, 

og kan kun byde ind med noget. Og lad være med kun at høre på det, for så 

innoverer du ikke – og Apple er det bedste eksempel på det. For det er ikke 
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kunderne, som har fortalt hvordan en iPad skal se ud. Så det er vigtigt, at man 

altid tager den feedback man får, om det er fra medarbejder eller fra kunder - at 

man ikke tager det som den eneste sandhed. Men også, at man udnytter, og 

prøver nogle ting af, for så også at få noget feedback. Også nødvendigvis også 

noget, som kunderne ikke har efterspurgt, for selv kunderne kan blive overrasket 

over hvad deres behov er. Sådan har vi det også, du og jeg. Men Idébanken har 

også været interessant at fortælle om til nogen, folk har spurgt ind til Idébanken, 

for at høre, hvad fik I ud af det. Hvilken indsigt fik I. Og hvordan kan andre drage 

nytte af det, og måske lave noget tilsvarende. Og hvordan får man 

organisationen op og gearet til overhovedet at kunne håndtere en Idébank – det 

er jeg ikke sikker på, at Danske Bank den dag i dag, har det klare svar på. For 

det kræver rigtigt meget af en organisation, hvis man skal tage sådan noget 

alvorligt. 

 

Interviewer: 

Føler du, at der dengang var nok mandskab allokeret til arbejdet?  

 

Peter Rørsgaard: 

Nej, det var der ikke. Og specielt Idébanken, kunne man sige, til dels. Men 

kampagnen Din Mening, der var der bestemt ikke. Det ramte Danske Bank som 

en kolos lige midt i hovedet. Og folk løb forvirret rundt - som forvirrede høns i en 

periode, indtil man havde fundet en organisering i governance osv.. Jeg vil sige, 

at Idébank var noget nemmere, for der fik man nogle talsmænd – både i IT, ude i 

Danske Bank DK og jeg selv – hvor man lavede nogle Youtube-videoer, som 

man lagde ud, som egentlig efterhånden talte til brugerne. Det var en god måde 

at adressere det på, og egentlig også rimelig troværdigt. Men det handler også 

om, at i takt med, man får flere og flere nye ideer ind – hvordan forfiner man det. 

Hvordan bruger man det, og hvordan får man det prioriteret – i forhold til IT osv.. 

Det er der man skal tænke sig rigtigt godt om… …Men egentlig ser jeg mere 

Idébanken som et marketingstunt end som et udviklingsprojekt. For rent 



 

174 
 

innovationsmæssigt, ville det rent udviklingsmæssigt, være langt mere givtigt at 

skabe et netværk af specialister.     
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