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Indledning og problemindikation 

Danske Bank er Danmarks den største bank med 20.683 medarbejdere, herunder rådgivere, it-

supportere, jurister m.fl. (https://danskebank.com/da/om-os). I alt har banken 2.8 mio. privat- og 

erhvervskunder. Danske Bank er markedsleder og har et af de stærkeste brand i branchen. 

Konkurrencen indenfor banksektoren de seneste år er dog blevet skærpet, og det er ikke længere 

nogen selvfølge, at privatkunder bliver i samme bank livet ud. Det er blevet nemmere at skifte bank, 

ligesom loyalitet og relation mellem rådgiver og kunde ikke har den samme betydning længere 

(https://finans.borsen.dk/artikel/1/257681/danske_bank_der_er_fuld_konkurrence_i_banksektor

en.html?hl=YToxOntpOjA7czoyOiJFVSI7fQ). 

Bankernes troværdig er faldet voldsomt, og kunderne har mistet tilliden til bankerne, især efter 

finanskrisen (https://www.information.dk/debat/2018/09/bankerne-laert-lidt-finanskrisen). Efter 

finanskrisen måtte Danske Bank have hjælp fra regeringen, herunder de såkaldte bankpakker 

(https://www.berlingske.dk/virksomheder/danske-bank-gaar-med-i-bankpakke-ii). Bankpakkerne 

hjalp på kapitalen, men ikke på Danske Banks image, eller bankernes image generelt.  

Kulturforandring 

I 2013 tiltrådte Thomas F. Borgen som administrerende direktør for Danske Bank, og hans 

hovedopgave var at ændre kurs, så der kunne blive rettet op på bankens image. Banken havde bl.a. 

haft nogle uheldige reklamekampagner, der blev meget debat om i offentligheden. Sloganet ”Gør 

det du er bedst til” blev f.eks. lanceret fra eventafdelingen i samme periode som den centrale 

ledelse indførte gebyrer på bankydelser, der tidligere havde været gratis. Også artiklerne om lavere 

bemidlede kunder ikke længere var velkomne i Danske Bank, skabte et dårligt billede af Danske Bank 

i offentligheden (https://markedsforing.dk/artikler/pr-kommunikation/danske-bank-dropper-

kampagner). Thomas F. Borgens strategi var derfor, at der ikke længere skulle være fokus på 

reklamekampagner og smarte slogans, men i stedet ske en transformation af bankens produkter. 

Banken skulle nu ændre strategi og dermed også bankens kerneværdier 

(https://da.wikipedia.org/wiki/Thomas_F._Borgen). Internt i banken blev der derfor nu arbejdet 

med at uddybe kerneværdierne:  Ekspertise, integritet, værdi, agilitet og samarbejde. 

(https://danskebank.com/da/om-os/essensen-af-danske-bank)   
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Nu handlede det om, at banken skulle være til rådighed, når kunderne havde brug for banken. 

Kundernes brug af netbank, e-boks, automatisk betaling af regninger og andre digitale værktøjer 

havde medført, at antallet af fysisk fremmødte kunder var stærkt faldende. og der skulle lokal 

beslutningskraft ud i de enkelte filialer. For når kunderne endelig kom, havde de brug for et hurtigt 

svar på, om de kunne låne penge for eksempel. Der blev indført ”De Fire Grundsten” i bankens 

kreditvurdering af privatkunder: Sund fornuft, adfærd, risiko, vilje og evne.  

Denne drejning fra et centralt beslutningslag til mere lokal handlefrihed er en stor kulturforandring 

i en bankvirksomhed, der tidligere har været en meget hierarkisk og stabsopbygget virksomhed. 

(Jacobsen og Thorsvik: 2014: 86). Denne adfærdsændring blev der lagt mange kræfter i bl.a. med 

medarbejderkurser, sidemandsoplæring og kundeundersøgelser. Fra 2014 fik rådgiverne ude i 

filialerne lov til selv at godkende boligkøbere – en kompetence der tidligere lå på centralt hold. Der 

var ikke blot tale om en forandringsproces, men også en kulturændring af en bank med en meget 

lang historie, og en kultur som lå meget dybt.  

Store omvæltninger 

En af de første ændringer var at gøre filialerne mere åbne ved at ændre på banklokalernes 

indretning. Rådgiverne skulle ikke længere sidde og gemme sig bag skærmet glas eller bagest i 

lokalet.  Det var en kæmpe omvæltning for rådgiverne. Artefakterne, som i mange år havde været 

en del af kulturen i Danske Bank, blev nu fjernet og hermed også en del af kulturen (Jacobsen og 

Thorsvik: 2014: 125). Når kunderne kom ind i banken, skulle de ekspederes og hjælpes med det 

samme. Det betød, at rådgiverne måtte hjælpe til med kunderne, så det ikke længere kun var 

servicerådgiveren, der ekspederede ved skranken. Dette var en kæmpe omvæltning, da mange af 

de mere erfarne rådgivere ikke havde været oppe ved skranken og ekspedere en kunde, siden de 

var bankelever. 

En anden ændring er, at alle salgsmål blev fjernet for hver enkelt rådgiver – i stedet skal der måles 

på filialniveau. Der bliver ikke længere talt om salgsmål til MUS-samtaler. Ledelsen og hver enkelt 

rådgiver kan stadig se hver enkelt rådgivers salgsmål, men man taler bare ikke om det længere. 

Mottoet er nu at skabe ”gode kundeoplevelser” fremfor at fokusere på kvantitative mål. Filosofien 

er, at gode kundeoplevelser også vil skabe forretning på længere sigt. Derfor handler det om, at 

banken skal være tilgængelig på kundens præmisser. Denne nye måde at drive bank på har skabt en 
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konstant forandringsproces, hvor der ikke er noget som står stille længere (Kousholt: 2017: 29). 

Banken skal hele tiden flytte sig for at kunne være fremtidens bank for kunderne. Ledelsesstrategien 

for Danske Bank blev derfor at forsøge at blive den førende bank på digitale løsninger, hvis det var 

det kunderne ønskede. Det begyndte med online kundemøder, og derefter kom de digitale 

pengeoverførsler via Mobilepay og Weshare til.  Investeringsportalen June og beregningsværktøjet 

for boligkøbere, Sunday, er seneste skud på stammen af digitale løsninger vendt mod kunderne. 

Mobilepay er blevet en kæmpe succes, og banken håber, at det digitale system Sunday skal blive en 

ligeså stor succes. Denne opgaves forfatter arbejder selv med it-værktøjet Sunday i en af Danske 

Banks filialer.  

Jeg vil derfor uddybe den digitale løsning Sunday i det følgende, da det praktiske arbejde med 

implementering og brug af dette it-værktøj, har inspireret mig til min problemformulering. 

Baggrunden for et nyt it-system 

Sunday er en onlineplatform for boligsøgende i Danske Bank og er ikke kun målrettet Danske Banks 

kunder. Sunday blev lanceret som pilotprojekt i 2016, og i 2017 blev boligportalen og dets 

beregningsværktøj udbredt til bankens øvrige filialer. Med Sunday er både rådgivernes arbejdsgang 

og kundernes indgangsvinkel til boligkøb ændret. Tidligere indleverede kunderne økonomiske 

oplysninger, hvorefter rådgiverne sad og tastede dem ind i bankens systemer for at kunne fortælle 

kunden, hvad de kunne godkendes til at købe bolig for.  

I dag skal kunderne selv oprette en profil på www.sunday.dk og indtaste indtægter, udgifter og 

forventet udbetaling til en kommende bolig. Hvis kunderne ikke selv kan eller vil oprette en profil, 

inviteres de til et møde, hvor de sammen med rådgiveren opretter og udfylder en profil.  

Blandt rådgiverne forekommer der modstand mod denne nye proces, da det umiddelbart kan 

forekomme besværligt og uoverskueligt. Medarbejderen bruger lang tid i startprocessen med 

kunden, f.eks. fordi kunden ofte glemmer at indtaste alle udgifter til budgetudregningen, det være 

sig licens eller offentlig transport. Som it-værktøjet er designet i dag, kan bankens rådgiver ikke gå 

ind og rette disse oplysninger for kunden. Det giver rådgiveren ekstra arbejde, da vedkommende 

skal kontakte kunden og bede kunden om selv at tilrette deres budget. Dette giver mange 

arbejdsgange frem og tilbage mellem rådgiver og kunden, formentlig også en vis kundeutilfredshed. 
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Kunden er uforstående overfor, hvorfor det er så vigtigt at have alle oplysninger klar fra begyndelsen 

og forstår ikke, hvorfor rådgiverne ”ikke bare kan rette det til”.  

Startfasen for boligkøb er ændret i forhold til tidligere, da man ikke har så dybtgående en dialog 

med kunden om deres budget. Mange rådgivere har derfor haft en tendens til at anvende det gamle 

system. Det er min antagelse, at det er en udfordring, da det er bankens strategi, at alle boligsager 

fremadrettet skal behandles via Sunday. Den manglende brug gør, at effekten af dette digitale 

værktøj ikke kan vurderes af bankens ledelse, og at medarbejderne er frustrerede i det daglige 

arbejde med it-portalen (Fokusgruppeinterview: 01.11.2018). 

Samfundets indflydelse på bankerne 

De nye låneregler, som bankerne er pålagt af finanstilsynet, 

(https://www.finanstilsynet.dk/~/media/Lovgivning/Lovsamling/BEK-2017/Vejledende-udtalelse-

pdf.pdf) har ikke gjort det nemmere at bruge Sunday. Rådgiverne skal have større fokus på 

kundernes rådighedsbeløb, når de ønsker at låne penge til køb af bolig. Før i tiden var det nok, at 

kunderne erklærede, at de godt kunne klare et givet fald i budgettets rådighedsbeløb, men nu skal 

bankerne kræve dokumentation på, at kunderne kan klare en eventuel nedgang i det månedlige 

rådighedsbeløb. Det betyder, at rådgiverne skal grave meget i kundens kontoposteringer for finde 

ud af, om det er korrekt. Dette kan kunden virke uforstående overfor og finde grænseoverskridende. 

Komplicerede låneregler og relationen til kunden kan gå ud over bankrådgiverens overblik, og det 

er min erfaring fra mit filialarbejde, at rådgiverne har en tendens til at gå tilbage til det gamle system, 

fordi det er nemmere at arbejde i et velkendt system. Rådgiverne oplever heller ikke længere den 

samme opfølgning fra ledelsens side som ved kickstarten af Sunday i alle filialer 2017.  

Det er min antagelse, at endnu flere rådgivere benytter det gamle system igen, hvilket er en 

udfordring for ledelsen, da banken ønsker flere kundeorienterede it-løsninger fremover. Rådgiverne 

ved ikke længere, om de bliver målt på brugen af Sunday, da der ikke længere bliver talt om brugen 

af it-systemet på ledelsesplan. Tidligere har det været kutyme, at alle former for bankforretning blev 

målt og var det et fokuspunkt for banken, kunne et godt resultat også munde ud i en bonus til 

medarbejderen. Bonussystemer er forsvundet fra Danske Banks filialer i løbet af de sidste 10-12 år.  
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Præsentation af Hellerup filial 

I bankens Hellerup-filial arbejder der syv rådgivere, hvoraf to har været her længere end 2,5 år. De 

resterende er kommet til gennem de seneste to år. Derfor har der været mangel på stabilitet, og 

rådgivergruppen har haft svært ved at få samarbejdet til at fungere. Herudover har afdelingen en 

kundesupporter og en stedfortræder, der har været i filialen i to år og to måneder. Posten som 

filialdirektør har der været stor udskiftning på, med seks filialdirektører indenfor de seneste tre år. 

Hver enkelt filialdirektør har villet sætte deres aftryk på filialen, hvorfor vi som rådgivere har oplevet 

manglende fokus på vores arbejde, manglende en-til-en-samtaler og manglende struktur på 

hverdagen. Ledelsen har ikke meldt en klar plan ud for filialen, og kommunikation til rådgiverne om 

vision og planlægning eksisterer praktisk taget ikke. Bank og filial kæmper med kritiske kunder f.eks. 

efter september 2018, hvor Danske Banks hvidvasksag i Estland for alvor fik store konsekvenser for 

topledelsen i Danske Bank. Desuden forventer kunder hurtigere svar og billigere priser, så vi går 

langt for at finde kunderne og beholde kunderne i filialen. 

Implementeringen af it-platformen Sunday er lykkes, men om det har været en succes kan 

diskuteres. Mit perspektiv i opgaven er et ledelsesperspektiv. Som rådgiver finder jeg det afgørende 

for implementeringen, at medarbejderne finder værktøjet meningsfuldt og brugbart, hvis de skal 

yde kunderne den bedste service og dermed fastholde kunder i banken.  

Formålet med opgaven er finde ud af, hvordan ledelsen kan tilrette deres ledelse over for 

rådgiverne, så disse medarbejdere vil gøre brug af Sunday i højere grad end i dag. Her antager jeg, 

at både en interessentanalyse og interviews kan bruges i ledelsesarbejde med at styrke den 

udmeldte strategi.  

 

Sunday blev kommunikeret ud som en mulighed, der skulle spare tid hos rådgiverne. It-platformen 

skulle være en selvbetjeningsløsning for kunderne og give kunderne et klart overblik, forlød det.  

Dette fandt man efterfølgende ud af ikke var helt korrekt, hvorfor man så efterfølgende meldte ud, 

at det kunne bruges som et godt søgeredskab til kunderne i startfasen. Rådgivere er gode til at 

fortælle kunderne om Sunday og gode til at få dem til oprette en profil på Sunday, men de færreste 

kunder husker at få delt adgangen med deres økonomiske rådgiver. 



    

 8 

Ledelsens it-adgang gør det muligt - for ledere og specialist - at kontrollere hvilke rådgivere, der har 

privatkunder i Sunday-programmet, om der er lavet købsgodkendelser i Sunday eller om boligsagen 

er blevet trukket over i det gamle system. Sidstnævnte sker, da den nye it-platform endnu ikke kan 

udføre beregninger på folk over 55 år, udenlandske statsborgere, selvstændige eller på kunder med 

flere end to ejerboliger. Derfor er der flere usikre faktorer, som spiller ind, når ledelsen ser på, hvor 

mange medarbejdere, der bruger Sunday i praksis.  

Det ledelsesmæssige fokus på Sunday varede de første par måneder efter implementering i filialen 

i november 2017. Efterfølgende har it-værktøjet stort set ikke været på dagsordenen fra centralt 

hold. Mange rådgivere bruger stadig bankens gamle system. Da rådgiveren kender det gamle 

system, kan vedkommende hurtigt klare en ejerskiftesag: Medarbejderne gør, som de altid har gjort, 

men i et ledelsesperspektiv er det interessant at undersøge, hvilke barrierer der ligger i at bruge det 

nye system: 

Har rådgivernes anciennitet i bankverdenen indflydelse på deres holdninger? Er medarbejderne 

påvirkede af det dårlige image, som Danske Bank har kæmpet med i snart mange år? Føler 

medarbejderne sig presset af forandringerne i samfundet og på arbejdspladsen? En bacheloropgave 

på CBS-studiet kan naturligvis ikke give et fyldestgørende indblik i alle årsagssammenhænge, men 

kan måske bidrage med informationer om forskellige barrierer og forhindringer i forhold til at gøre 

brug af nye arbejdsredskaber og -metoder.  

 

Problemformulering:  

Jeg vil foretage en analyse af, hvilke interessenter og roller der er blandt rådgiverne i Danske Banks 

Hellerup-filial. Jeg er inspireret af organisationsteori bredt set samt Goffmans teori om 

iscenesættelse. Min undersøgelse udføres med henblik på efterfølgende at kunne komme med en 

anbefaling til ledelsen, hvis ledelsen skal ændre deres strategi for at få alle medarbejdere til at bruge 

det nye it-værktøj Sunday. 
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Læsevejledning 

Denne opgave er opbygget således, at der først introduceres til organisationen Danske Bank. 

Indledningsvis præsenteres læseren for organisationens historiske hovedpunkter siden 

finanskrisen, hvor banken har været i konstant forandring for at kunne holde sig konkurrencedygtig 

og for at yde den kundeservice, som forudsættes af bankerne i 2019.  

Opgaveskriveren zoomer herefter tættere på egen ansættelse i Danske Banks Hellerup-filial, hvorfra 

undersøgelsesfelt og problemfelt hentes. Organisationsdiagrammet skal give et overblik over 

medarbejderne i denne filial samt deres anciennitet.  

Herefter vil metodevalg blive begrundet, ud fra hvilke metoder der er gjort brug af i forhold til 

indsamlingen af data. Metodevalg skal være med til at danne rammen for analysen senere i 

opgaven. Herefter gennemgås de valgte organisationsteoretikere samt begrundelse for valget af de 

pågældende teorier. 

Analysedelen er inddelt i kategorier ud fra de forskellige interviews, og efter hvert afsnit i 

analysedelen afsluttes med en delkonklusion. Analysen giver mig herefter mulighed for at komme 

med tre ledelsesmæssige anbefalinger, som udbydes i dette afsnit. Dette følges af et 

refleksionsafsnit - både af valg af teorier og over min egen position som rådgiver i Hellerup filial. Var 

teorierne relevante og brugbare? Hvordan ser opgaven ud i forhold til opgaveskriverens egen rolle 

og position?  

Afslutningsvis vil der være en samlet konklusion for opgaven som helhed.  

Som prikken over i´et vil der være en kort præsentation af pointer og refleksioner, der vil blive 

uddybet af opgaveskriveren til den mundtlige fremlæggelse.  
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Organisationsdiagram for Hellerup filialen  

 

 

Valg af metode 

Der vil indledningsvis blive præsenteret, hvilke metoder der er benyttet i opgaven samt en 

begrundelse for valget af metode. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i en dokumentanalyse, 

(Dokumentanalysen s. 11) da denne kan danne et overblik over de dokumenter, der var 

tilgængelige ved implementeringens begyndelse. Efterfølgende vil der være en gennemgang af de 

udvalgte respondenter til de personlige interviews, der skal udbygge og nuancere mit problemfelt: 

Kan ledelsen få succes med implementeringen af det nye it-projekt? Interviewvalg begrundes og 

afsluttes med en præsentation for behandling af indhentede data som oplæg til analysen af 

empiri. 

 

Filialdirektør
Hellerup 
9 mdr. 

8 år i banken

HA
Hellerup 

2 år
38 år i 

banken 

A 
Hellerup 
6 mdr. 
31 år i 

banken

SØ
Hellerup 

4 år
12,5 år i 
banken

PI
servicerådgiver
Hellerup 1,5 år

er
11 år i banken 

BAK
Hellerup 

1 år
6 år i 

banken

GI
Hellerup 

3 år
5 år i 

banken

SI 
Hellerup 

2 år
2 år i 

banken

M 
(stedfortræder)

Hellerup 
2 år og 2 mdr.
31 år i banken

Områdedirektør 
For alle 11 filialer i Nordsjælland 
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Dokumentanalyse 

Implementeringen af Sunday i Danske Bank på filialniveau har været udfordrende og er en 

problematik, der er interessant at afdække. For at få et blik på, hvordan implementeringen blev 

kommunikeret ud til ledere og medarbejdere i filialerne, er det relevant at indlede med en 

dokumentanalyse. Ved hjælp af en dokumentanalyse er det muligt at skabe et overblik over, hvilket 

implementeringsmateriale der er produceret og kommunikeret ud til medarbejderne og derudover 

at se på afsender og målgruppe. Afsender er vigtige at have for øje, da afsender kan have en vis 

interesse i at belyse et emne på en særlig måde. Derfor skal man forholde sig kritisk til 

dokumenternes sandhed (Lynggaard; 2015: 289). Dokumentanalyse kan dog risikere at munde ud i 

en omfattende mængde materiale, og derfor er det nødvendigt at være selektiv i udvælgelsen af 

relevante dokumenter (Stringer: 2014: 115). Der kan med fordel udarbejdes en matrix, der hjælper 

med et overskueligt overblik over udvalgte dokumenter (Lynggaard: 2015: 288), (se iøvrigt tabel 1). 

Det er vigtigt at have for øje, om de anvendte dokumenter har autenticitet, troværdighed, er 

repræsentative og giver mening:  På hvilken måde og i hvilket omfang bidrager dokumentmaterialet 

til at belyse undersøgelsesspørgsmålet (Lynggaard: 2015: 288). Dokumentanalysen er analytisk-

induktiv, fordi der er indhentet dokumenter, som indeholder statistik på rådgivernes brug af it-

platformen Sunday. Dette kan medvirke til at af- eller bekræfte, om der er et problem i forhold til 

brugen af Sunday (Lynggaard: 2015: 289). 

Nedenfor er opstillet et eksempel på matrix over de dokumenter, der kan anses at være relevante 

for implementeringen af it-platformen Sunday i lokal bankfilial. (Kilde BB er den medarbejder, der 

er ansvarlig for indsamling af data om boligsalg i Nordsjælland). 

Tabel nr. 1: Dokumentanalyse 

Dokumenttype Kilde Format Indhold 

Data for anvendelsen af 

Sunday i hellerupfilialen 

BB Excel Data over filialens anvendelse af Sunday – 

på rådgiverniveau 

Inspirationskatalog til 

ledere 

Ledersite 

BB 

Ppt Anbefalinger til hvordan ledelsen skal 

implementere Sunday. ”Din rolle som 
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leder”, ”barrierer”, ”vidensdeling”, 

”synlighed” og ”inspiration til tavle” 

Sunday – en endnu bedre 

boligoplevelse 

Leder kick off 

Ledersite 

 

Ppt Introduktion til lederne omkring hvad 

Sunday er og at ”det er en stor forandring” 

Sunday ledersite Ledersite Website Forventninger samt information om 

materialer der kan anvendes af ledelsen når 

Sunday skal implementeres i filialen 

Sunday optakt i filialen Ledersite Ppt Slides til medarbejderne før de skulle på 

træningsdag 

Sunday præsentation til 

fronten og service inkl. 

Noter 

Ledersite 

BB 

Ppt Præsentation der blev vist i filialen 

Sådan forbereder du dig til 

træningsdagen 

E-mail Pdf Vejledning til hvordan man kan forberede 

sig 

(Dokumentanalyse: 3. semester projekt: 17.12.2018) 

Kvantitative data  

Der er valgt at trække kvantitative data ud på, hvor mange medarbejdere, der indenfor en periode 

á tre måneder, har haft en boligsag oprettet i Sunday. Dette er gjort for at kunne udvælge, hvilke 

rådgivere, der kunne være interessante og relevante respondenter i den videre undersøgelse og 

analyse. Hvilke interessenter og roller er der til stede i Hellerup-filialen – og er de mulige at finde 

frem til gennem interviews? Interessent- og rollebegreberne uddybes nærmere i teoriafsnittet. 

Fordelene ved at bruge kvantitative data er, at det bliver målbart. Det gør det muligt at trække 

særlige udvalgte respondenter ud til kvalitative interviews og derefter en dybere analyse. De 

kvantitative data kan ikke stå alene i denne opgave, men bruges til udvælgelse af respondenter. 

(Rienecker & Jørgensen: 2017: 256)  
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Udvælgelse af respondenter samt brug af interviewmetoder 
 
Nedenfor vil jeg begrunde, hvorfor jeg tilføjer interviewmetoder til min undersøgelse, og hvorfor de 

valgte respondenter vurderes som relevante. Respondenterne skal hjælpe mig med at nå frem til 

en eller flere anbefalinger til ledelsen i Hellerup-filialen. Derudover vil der blive præsenteret, hvilke 

forskningsteknikker, der er benyttet, samt en begrundelse af valg og fravalg. Ligeledes præsenterer 

jeg kodning af data samt en begrundelse af valg af kodning til opgaven, fremfor transskription af 

samtlige interviews. Der er i alt foretaget tre enkeltmandsinterviews samt gennemført et 

fokusgruppeinterview. Disse kvalitative data skal supplere mine kvantitative data. 

 

Valg af respondent 1 – specialist for område Nordsjælland 

En dokumentanalyse kan ikke stå alene, hvorfor en dokumentanalyse ofte bruges i kombination 

med andre undersøgelsesteknikker (Lynggaard: 2015: 288). Indtil nu har nærværende undersøgelse 

givet informationer fra dokumentanalysen, der afdækker, at hovedafsenderen af de fleste 

dokumenter om implementering og brug af Sunday, er den ansvarlige boligspecialist i Nordsjælland, 

herefter betegnet med initialerne BB. BBs arbejdsfelt dækker 11 filialer i Danske Bank, herunder 

Hellerup.  

 

BB har været boligansvarlig i Nordsjælland siden august 2016. BB rapporterer hver måned til 

områdedirektøren, og hver tredje måned holder han statusmøde med filialdirektørerne, om hvor 

mange rådgivere i den pågældende filial, der har været i berøring med Sunday indenfor de seneste 

tre måneder. Derudover fungerer BB som boligspecialist, hvilket betyder, at rådgiverne i de enkelte 

filialer kan ringe eller skrive til ham, hvis der skulle opstå udfordring i forbindelse med Sunday. BB 

var underviser på kursusdagene, dengang Sunday blev lanceret i november 2017. Det vil sige, at alle 

medarbejdere kender BB i en specialist- og underviserrolle. 

Grundet BBs position i forhold til hele implementeringen og opfølgningen på brug af Sunday, er han 

en vigtig interessent. Hans rolle er også interessant (se analysen af interviewet med BB i 

analysedelen). Han kan sidde inde med nogle informationer, som lederne ikke ville være åbne om - 

eller som de ikke er bekendt med - da lederne sidder med mange andre sagskomplekser. Jeg 
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antager, at BB kan være mere åben og ærlig over for mig som interviewer, da han ikke har noget 

ledelsesmæssigt ansvar grundet hans specialisttitel. BB skal ikke tage hensyn og tænke taktisk over, 

hvordan han svarer i forhold til, hvis han var min afdelingsleder. Ved at vælge BB som respondent 

er det mit håb, at jeg vil få mere direkte og ærlige svar. BB er kun ansvarlig for Sunday og har ikke 

andre arbejdsopgaver end at supportere afdelingerne og hjælpe ledelsen i forhold til at få alle med 

på holdet. Informationerne fra dokumentanalysen gav anledning til at udarbejde en åben 

interviewguide (Interviewguide: BB: bilag nr.1) der danner rammen for en åben og formel dialog 

med BB. Her er gjort brug af åbne spørgsmål. (Tanggaard og Brinkmann: 2014: 57) Det er vigtigt, at 

BB får sat ord på udfordringerne med implementeringen, hvorfor jeg har valgt at udarbejde en 

interviewguide med åbne spørgsmål, som egentlig blot har et tema implementering af Sunday i 

filialerne, som danner rammen for et ustruktureret interview med BB. (Tanggaard og Brinkmann: 

2014: 58)  

 

Interviewmetode 1 – det åbne interview 

Fordelen ved et ustruktureret interview er, at det giver mulighed for en vis spontanitet i 

interviewsituationen. Dette skal gøre det muligt for mig som interviewer at ændre min dagsorden 

undervejs, hvis BB nævner noget under interviewet, som jeg ikke selv havde tænkt på, eller som jeg 

synes er relevant at gå dybere ind i af andre årsager. Interviewet vælger jeg at holde ansigt til ansigt, 

da jeg vurderer, at det personlige møde ikke vil hæmme ærligheden og dialogen. BB har ikke noget 

på spil, i den forstand at han ikke er min chef eller har noget ansvar overfor mig. (Tanggaard & 

Brinkmann 2014: 56). Organisationsmæssigt sidder BB et andet sted, både fysisk i en anden by og 

organisatorisk i en anden enhed. BB er ikke ansat under områdedirektøren, men fra centralt hold i 

en støttefunktion. (Jacobsen og Thorsvik: 2014: 90) 

 
Valg af respondent 2 – stedfortræder med flest boligsager  

Stedfortræder M har været i Hellerup marts 2017. Respondent M er valgt af tre årsager: For det 

første er hun en del af ledelsen og derfor kan det være interessant at høre hendes holdning. 

Derudover har hun haft flest Sunday-sager i filialen overhovedet og er derfor en rollemodel.  Derfor 

kan det være interessant at høre, hvad hun gør, siden hun både kan være stedfortræder og samtidig 

have flest boligsager kører i Sunday-systemet. (Internt dokument: kvantitativ data Brug af Sunday 
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bilag nr. 2) Tidligere har M været i Bagsværd filial, som var en af testpilotfilialerne i 2016, inden it-

platformen Sunday blev rullet ud over alle filialer året efter. Derfor har M længere tids erfaring med 

brugen af Sunday. Jeg antager, at det kan være en af årsagerne til, at hun er den medarbejder, som 

haft flest Sunday-sager i Hellerup-filialen.  

 

Interviewmetode 2 – det semistrukturerede interview 

Interviewet med respondent M vælger jeg at gennemføre som et semistruktureret interview. Forud 

for interviewet er der udarbejdet en interviewguide, som skal danne rammen for interviewet. Dette 

gøres for at sikre, at respondent M holder sig til emnet. (Tanggaard og Brinkmann: 2014: 58). Det 

semistrukturerede interview er valgt som metode, da ønsket er, at interviewet skal foregå som en 

almindelig dialog, men med et specifikt tema. Fordelen ved denne metode er bl.a., at M har 

mulighed for at fortælle om sine oplevelser med egne ord og komme ind på de forhold, der er 

relevante for hende i forbindelse med Sunday. Interview med M blev gennemført i filialen. 

(Spørgeramme: M: bilag nr.8) 

 
Valg af respondent 3 – rådgiver der ikke bruger Sunday 

Det sidste enkeltmandsinterview blev først udvalgt efter gennemførelsen af fokusgruppen, der 

beskrives i et kommende afsnit. Her viste det sig nemlig, at særligt to medarbejder i Hellerup ikke 

havde benyttet den nye it-platform indenfor de seneste tre måneder. En af de to medarbejdere har 

faktisk aldrig haft en ejerskiftesag via Sunday, hvilket hun heller ikke lagde skjul på. Når mit fokus i 

opgaven er implementering af Sunday, ønskede jeg derfor et uddybende interview med en af disse 

respondenter. Respondenten har også deltaget i fokusgruppeinterviewet (respondent A), og hun 

sagde ja til et efterfølgende enkeltmandsinterview med opgaveskriveren. Her kunne hun få lov at 

uddybe, hvilke barrierer hun har i forhold til at bruge det nye it-redskab.  

 

Interviewmetode – det semistrukturerede interview 

Respondent A er en meget erfaren rådgiver, der har været ansat i banken i 31 år, men respondent 

A har faktisk aldrig kørt en kreditvurdering eller et boligsalg gennem Sunday. Dette på trods af, at 

det er en snart to år gammel beslutning fra centralt hold, at rådgiverne ude i filialerne skal bruge 

denne it-platform fremfor det gamle system. Respondent A siger ofte højt i afdelingen, at hun endnu 
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ikke har haft en Sunday-sag, hvorfor der heller ikke vil blive lagt skjul på dette under vores interview 

- respondent A skjuler ikke, at hun aldrig har brugt den nye it-platform til ejerskiftesager. Der er 

udarbejdet en interviewguide med sonderende spørgsmål, som et semistruktureret interview, hvor 

der lægges vægt på at undersøge respondent As egen udlægning af, hvilke udfordringer, hun har. 

(Tanggaard og Brinkmann: 2014: 61) Hendes opfattelse virker til at være meget forskellig fra 

respondent Ms erfaring med it-systemet.  Jeg udtager derfor hende til endnu et semistruktureret 

interview. Ved hjælp af interviewguiden (Interviewguide: A bilag nr. 4) kommer jeg ind på 

rådgiverens egne oplevelser og opfattelse af egen udvikling, læring og forandringerne i 

sagsbehandling af ejerskiftesager. Desuden beskæftiger interviewet sig med 

medarbejdermotivation og ledelsens håndtering af implementeringen – alt sammen spørgsmål, jeg 

er blevet opmærksom på gennem indsamling af empiri. Jeg er opmærksom på min egen dobbeltrolle 

som både kollega og opgaveskriver. Det kan være med til at hæmme og begrænse mit syn, og gøre 

det svært for mig at bevare neutralitet og objektivitet i interviewsituation (Brinkmann & Tanggaard 

L. 2014: 57).  

 

Valg af respondent 4 - fokusgruppe på filialniveau 

Der er valgt at holde et fokusgruppeinterview med rådgiverne, som er ansat i Hellerup i filialen. 

Ledelsen fra filialen er holdt udenfor, da det er vigtigt, at rådgiverne føler, at de kan tale åbent uden 

de skal tænke på, om der en leder til stede. Deltagerne i fokusgruppeinterviewet er respondent A, 

SI og SØ. To andre havde sagt ja til at deltage men dukkede af forskellige årsager ikke op. 

I fokusgruppeinterviewet deltog tre rådgivere, plus opgaveskriveren, jeg var deltagende interviewer, 

(Kristiansen og Krogstrup 1999: 131). På den ene side ønskede jeg at bestemme temaet, 

(Implementering af Sunday) for interviewet samtidig med, at jeg også ville kunne åbne for andre 

emner, som jeg ønskede skulle tages op i fokusgruppeinterviewet, derfor valgte jeg forud 

fokusgruppeinterviewet er deltagende interviewer.  

 

Respondenterne til fokusgruppeinterviewet er valgt ud fra den præmis, at det kun skulle være 

rådgiverne, som skulle deltage. Dette valg er truffet af to årsager: Det er primært rådgiverne, som 

skal bruge Sunday i praksis, og for det andet er det et ønske fra min side, at fokusgruppen skulle føle 
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sig tryg og kunne være ærlige. Derfor skulle ledelsen ikke deltage. Hermed var ledelsen og 

servicerådgiveren valgt fra til fokusgruppeinterviewet.  

Forud for fokusgruppeinterviewet er der udarbejdet en interviewguide, hvor spørgsmålene er 

anderledes end i enkeltmandsinterviewene. Spørgsmålene er anderledes i fokusgruppeinterviewet, 

fordi fokusgruppen skal have en dialog med hinanden, fremfor en dialog med interviewer. 

Fokusering på emnet eller problemfelterne kan derfor være svære at holde sig til grundet samtalens 

og dialogens karakter. Fokusgruppeinterviewet fandt sted i Hellerup filialens mødelokale.  

 

Interviewmetode 3 – fokusgruppen 

Fokusgruppeinterviews har den fordel, at man får indblik i andres livsverden gennem deres 

fortællinger, at magtforhold og relationer kan tydeliggøres, samt at man kan få indblik i gruppens 

meningsdannelse (Bloksgaard og Andersen: 2012: 74). Ulemperne er dog, at man sjældent kan 

generalisere ud fra empiri opsamlet i et fokusgruppeinterview. Desuden er det svært at få indblik i 

den enkelte respondents synspunkt, og nogle vil måske holde deres holdninger for dem selv af frygt 

for at sige noget, som de øvrige respondenter ikke synes om eller ikke er enig i. Afgørende er det, 

at udsagnene i fokusgruppen kan være præget af den diskurs, som er i gruppen, og udsagnene kan 

således være påvirket heraf (Tanggaard: 2014: 70). Jeg havde en antagelse om, at 

fokusgruppeinterviewet ville åbne op for en god diskussion om de forskellige udfordringer, som hver 

enkelt respondent kunne sidde med i dagligdagen. Derudover ville fokusgruppeinterviewet være 

med at give et indblik i respondenternes gruppedynamik, og rollerne som ville udspille sig.   

I stedet for et fokusgruppeinterview kunne et semistruktureret interview have været anvendt, men 

jeg vurderede på det tidspunkt, at det var mere relevant med et fokusgruppeinterview. Netop 

dialogen og gruppedynamikkerne mellem respondenterne ville jeg gerne observere på og se, hvor 

det bragte min undersøgelse hen. Fordelen ved enkeltmandsinterviewmetoden kunne være, at 

interviewet er 1:1, og at det kan give anledning til, at mere personlige holdninger bliver fremført 

(Tanggaard: 2014: 67). Fokusgruppeinterviewet blev dog prioriteret, da fordelene ved denne 

metode blev vægtet højere i forhold til den synergieffekt, der kan opstå blandt respondenterne: 

Deltagerne får mulighed for at udfordre hinandens synspunkter. (Spørgerramme: 

Fokusgruppeinterview bilag nr. 4) 
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Kodning af data 

Efter interviewet af BB, leder M og fokusgruppeinterviewet, er interviewene blevet kodet 

(Indsamlet data: kodning bilag nr. 5) Jeg har trukket elementer ud fra fokusgruppeinterviewet, der 

sammenholdt med data på hvem og hvor mange rådgivere, som anvender Sunday.  

De indsamlede data fra de tre interviews og fra fokusgruppeinterviewet er behandlet ens og kodet 

ud fra samme teknik, via tematisering. Kodningen af indhentet på kvalitative data fra interviews, 

inddelt i tidsintervaller af et minut og herudfra tematiseret med relevante citater, som belyser 

forskellige udfordringer og temaer for opgavens problemfelt. Kodningen bruges som en 

fragmenteringsproces, hvor det er muligt at oversætte data og generalisere noget data. Ved denne 

proces vil noget data gå tabt og fravælges til den videre udarbejdelse (Brinkmann og Tanggaard: 

2014: 281). 

 

Valg af teori   

Danske Bank er kendetegnet ved en bureaukratisk organisationsstruktur. Denne er ifølge Mintzberg 

karakteriseret ved at ”de ansatte i den operative kerne er tildelt meget beslutningskompetence og 

handlefrihed i det daglige arbejde” (Jacobsen og Thorsvik: 2014: 90). Beslutningskompetencen er 

tildelt fagpersoner, som har den nødvendig kompetence, hvilket muliggør at ansvar og 

beslutningskompetence kan uddelegeres (Jacobsen og Thorsvik: 2014: 81). 

Da jeg har valgt at beskæftige mig med en forandringsproces, er det relevant at inddrage anden 

organisationsteori i opgaven end Mintzbergs kategorisering. Som det senere fremgår af 

analysedelen, kan Gofmann, Hersey og Blanchard, Weick med flere bidrage med viden om, hvordan 

mennesket skaber mening i en forandringsproces.  

Definition af interessenter 

I nedenstående analyse af min empiri gøres der brug af begrebet interessenter, som dækker over 

rådgivernes, stedfortræders og specialistens indflydelse på brugen af Sunday, samt deres interesse 

i it-systemet. Derudover ses der også på rådgivernes, stedfortræders og specialistens rolle i 
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forhold til brugen af Sunday i den praktiske hverdag: tager de ja- eller nej-hatten på? Skifter de 

mellem kasketterne eller spiller interessenterne et skuespil? 

Interessentledelse - project stakeholder management - er ifølge Kousholt et nøgleelement, der 

sikrer, at et projekt kommer godt fra start, og han mener, at man med fordel kan tage udgangspunkt 

i en interessentanalyse (Kousholt: 2017: 239). Interessentanalysen er relevant at udføre og evaluere 

i hele projektets levetid, da interessenternes grad af engagement i projektet kan variere og have 

indflydelse på projektets succes. Interessentanalyse bruges som udgangspunkt for 

kommunikationsplanen, idet kommunikationen til og fra hver enkelt interessent planlægges ud fra 

denne (Kousholt 2017: 296). I denne opgave kan både rådgivere, ledere, specialister, kunder, 

bankvirksomheden og den øvrige omverden ses som interessenter. Jeg zoomer dog ind på den 

lokale del af interessentgruppen og inddrager bankfilialens ledere og bankrådgivere samt projektets 

boligspecialist i min undersøgelse og i min analyse. Vurderingen af, hvilke interessenter der skal 

medtages i projektet, er ofte en subjektiv vurdering skabt ud fra brainstorming eller brainwriting, 

men kan også sammensættes ud fra information opnået i en dokumentanalyse (Kousholt: 2017: 240 

og 322). Det er vigtigt, at man ikke lader sig påvirke af sin personlige holdning til interessenten, da 

man kan risikere at overse vigtige faktorer, og man kan ende med, at interessenten arbejder mod 

en og projektet. Det anbefales derfor, at man skal gøre meget ud af at komme tæt på modstandere 

af projektet, da det er en særdeles god fordel at kende vedkommendes argumentation. Det kan 

gøre det nemmere at flytte vedkommendes holdninger (Kousholt: 2017: 241). Der er flere forskellige 

måder, hvorpå man klassificerer interessenterne - alt efter hvilken form for projekt, der skal 

gennemføres. En interessentanalyse kan eksempelvis sammenfattes i en interessent-

identifikationsmatrix, som dernæst kan anvendes til udarbejdelse af interessentkort. Disse grafiske 

illustrationer, hvor interessenterne placeres ud fra deres karakteristika, skaber et enkelt overblik 

over relevante interessenter, deres respektive indflydelse på projektet og deres indbyrdes roller 

(Kousholt: 2017: 242). 

Goffmans rolleteori 

Som sagt kan projekter have til formål at ændre adfærd, så derfor bliver man nødt til at se på den 

enkelte medarbejder eller leder. Individer indtager hver dag, ifølge Goffmans rolleteori, roller - alt 

afhængig af hvilken kontekst de er i (Goffman: 2014: 203). Ved at være opmærksom på roller i 

forskellige situationer (kulisser), kan denne opmærksomhed bruges som redskab til forstå de 
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enkelte individers iscenesættelse og optræden. Individer agerer forskelligt afhængig af, hvor de 

befinder sig samt i hvilken kulisse, de er. Hvis ”teaterstykket” opdages, kan det bruges taktisk til at 

gennemskue individet, som opfører teaterstykket. Det er forskelligt om den optrædende er 

overbevist om eget skuespil, og om hvor meget han tror på, at iscenesættelsen er virkeligheden. 

Hvis publikum er overbevist om den optrædendes ydre fremtræden, er det kun den utilfredse, der 

kan gennemskue, om skuespillet er ægte eller falsk (Goffman:2014:203). Interessenter kan spille en 

rolle med et bevidst eller ubevidst ønske om at fremføre sig selv. Eksempelvis kan en medarbejder 

ønske at fremstå på den måde, som ledelsen efterspørger for derigennem at opnå privilegier el.lign. 

Rollen kan være ubevidst i situationer, hvor medarbejderen er usikker på, hvor meget og hvordan 

ledelsen egentlig observerer medarbejderen (Visholm: 2014: 363).   

Forandringsledelse 

Ved forandringsprojekter er formålet at ændre menneskers adfærd og procedurer i en organisation 

(Kousholt: 2017: 25). At ændre menneskers adfærd kræver en nøje og gennemarbejdet 

kommunikationsplan, i følge Kousholt ofte noget som ikke bliver taget helt så alvorligt, som det 

burde af teknikkerne bag projektet (Kousholt 2017: 29). Dermed er der fare for, at projektet ikke 

lykkes.  

En kommunikationsplan er ikke en konstant størrelse, så den skal op til revurdering med jævne 

mellemrum, enten i projektgruppen eller i ledelsesgruppen, på den måde sørger man for at sin 

interaktion og kommunikation er planlagt så godt som muligt og gør samtidig ledelse bevidst om 

hvordan deres interaktion overfor medarbejder bør være (Kousholt 2017: 299). 

Når man taler livscyklusser på projekter, er der to forskellige livscyklusser, der kan benyttes: 

projektlivscyklus og produktionslivscyklus. Det kan give god mening at se på projektets livscyklus og 

produktets livscyklus under et, da der vil kunne være nogle omkostningsbesparelser ved at se på 

begge cyklusser samtidig. (Kousholt 2017: 42)  

Når der er tale om forandringsledelse kan det også være relevant at se på en model for 

forandringsprojekter, hvor der er fem faser, før en forandring er gennemført succesfuldt. Dette kan 

blive en rettesnor for kommunikationsplanen (Kousholt 2017: 42). Herunder ser man på, om der er 

nok opmærksomhed på projektet, overtalelse (er interessenten overbevist), beslutning (hvor 

interessenten beslutter sig for, om han er for projektet), kvalificering (hvor interessenten gør sig 
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klar til forandringen og arbejder for projektets resultat), og ikke mindst bekræftelse, hvor 

interessenten søger bekræftelse på, at han taget den rigtige beslutning og vil anbefale det til andre. 

Opgaven for ledelsen er at sørge for at flytte interessenter gennem faserne, så de til sidst ender 

med at acceptere forandringen. (Kousholt 2017: 26 og 296) 

Situationsbestemt ledelse 

Forandringer skal implementeres, hvorfor jeg også indledningsvis vil inddrage organisationsteori, 

der kan hjælpe ledelsen med at få medarbejderne til at benytte et nyt system. Hersey og Blanchard 

er ophavsmænd til en teoretisk model for situationsbestemt ledelse.  Begrebet giver en leder 

mulighed for at tilpasse sin ledelsesadfærd til medarbejdernes individuelle kompetencer og 

engagement. (Model:  situationsbestemt ledelse bilag nr. 6) Udgangspunktet for teorien er primært, 

at der er stor variation i medarbejdernes parathed i at løse opgaven (Kousholt: 2017: 129). 

Bevidsthed om den såkaldte modenhed hos medarbejderne kan hjælpe lederen med at vælge 

ledelsesstil, og dertil har Hersey og Blanchard komponeret en model i fire niveauer. Der opstilles 

fire grader af medarbejderkompetence, engagement og vilje til forandring samt fire grader af 

dertilhørende ledelsesadfærd. Essensen i modellen er, at der ikke findes én ledelsesadfærd, der er 

bedst, hvorfor lederen skal tilpasse sin adfærd til den enkelte medarbejder (Jacobsen og Thorsvik: 

2014: 399). Det er vigtigt, at ledelsen kan forme sin ledelsesstil efter den pågældende rådgivers 

behov. Det er f.eks. relevant for udførelsen af en arbejdsopgave, om den er simpel eller mere 

kompleks. Opgavens karakter skal kobles til den pågældende medarbejder, så lederen skal være 

bevidst om opgaven tildeles en medarbejder, der kan klare komplekse opgaver eller hellere have 

tilbudt en mere simpel opgave. Det har været kraftigt debatteret blandt organisationsteoretikere 

og – praktikere om denne ledelsesmodel overhovedet fungerer: Kan medarbejdere overhovedet 

ændre sig eller vil de altid vil være den samme? Vil nogle medarbejdere kunne ledelsens 

tilpasningsforsøg og reagerer umodent? Omvendt kan man sige, at hvis en medarbejder blot får den 

rette støtte og de rigtige opgaver, tilført med en nøje planlagt kommunikation fra ledelsen, så vil 

medarbejderen blive moden til at løse opgaven (Jakobsen og Thorsvik 2014: 399). 

Ovenstående gennemgang af teoretiske indfaldsvinkler viser, at opgavens emnefelt er vidtfavnende 

allerede før indsamling af empiri. Efter nedenstående analyse kommer jeg derfor ind på fra- og 

tilvalg af teori igen. 
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Analysen skal hjælpe mig nærmere mine ledelsesanvisninger til en bedre, mere bevidst fortsat 

implementering af it-platformen Sunday. 

Analyse 

Analysen af den indsamlede empiri indleder jeg med at identificere interessenterne via en  

interessent-identifikationsmatrix (se næste side).Oversigten bruges til en videre udarbejdelse af to 

interessentkort, som skal give et overskueligt overblik over interessenternes holdninger til Sunday 

(se kortene på side 24, figur 2 og 3), Dette hjælper mig med at identificere, om deltagerne i min 

undersøgelse er positive eller negative overfor implementeringen, om den enkelte interessent er 

nødvendig for projektet, og hvilken indflydelse vedkommende har på it-projektet. Efterfølgende 

arbejder jeg mig frem til en analyse af de ansattes roller, som det fremstår under de gennemførte 

interviews og i fokusgruppeinterviewet, det gøres ved brug af Goffman. Det gør jeg med henblik på 

at kunne analysere, hvilken form for situationsbestemt ledelsesstil, der kan være brugbar for at få 

alle rådgiverne til at bruge Sunday fremadrettet.  

Interessentanalyse som hjælpemiddel 

Alle, der skal deltage i et projekt, er vigtige for dets implementering. Det ses ofte i projekter, at 

interessenterne ikke bliver prioriteret helt så højt, som de burde, og det kan have fatale 

konsekvenser, for om projektet lykkes (Kousholt 2017:62).  Interessentanalysen er derfor et vigtigt 

hjælpemiddel til at identificere interessenter, der kan påvirke eller blive påvirket af projektet 

(Kousholt: 2017: 239). Nærværende analyse viser en række interessenter, som er opstillet i 

nedenstående interessent-identifikationsmatrix og er analyseret ud fra deres: 

Interesse og indflydelse på projektet 

Positive/negative og passive/aktive holdning til projektet samt indsats i projektet 

Nødvendighed for gennemførsel af projektet 

Indflydelse på projektet 

 

Identifikation af interessenter og deres indflydelse på anvendelsen af Sunday 
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Interessentgrup
pe og 
karakteristika 

Interesse og indflydelse 
på projektet 

Positiv
/ 
Negati
v 

Passi
v/Akti
v 

Nødvendig for 
gennemførsel af 
projektet (1-5) 

Indflydelse på projektet 
(1-5) 

Danske Bank 
(DB) 

Ejer Sunday, 
gennemfører 
opdateringer, kan afgøre 
om Sunday lukkes eller 
100% følges, afgør hvor 
mange ressourcer 
Sunday får. 

Positiv Passi
v 

Lille (1) lykkedes 
filialerne med ok 
implementering 
blander DB sig ikke. 

Lille (1) de har ikke en 
ressource i filialen til 
implementering eller 
hjælper til i filialen 

Stedfortræder 
M 

Har været 31 år 
i DB og 2 år og 
2 mdr. i filialen. 

Siger at alle bør kører 
gennem Sunday, men 
langt fra alle der gør det. 

Positiv Aktiv Meget stor (5) filialen 
bliver evalueret på 
flere parametre, 
Sunday et af dem, og 
da hun er 
stedfortræder, er det 
vigtig for hende at 
Sunday er en succes. 

Meget stor (5) har 
delvist personale ansvar 
og kan derfor kræve at 
medarbejderne 
anvender Sunday. 

Bankrådgiver GI 

Har været 5 år i 
banken og 3 år i 
filialen. 

Sunday er et vilkår, et 
system DB kræver man 
anvender, så man 
indretter sig og 
fokuserer på at anvende 
systemet. 

Positiv Aktiv Stor (4) hun er 
nødvendig for at 
projektet bliver en 
succes og forekommer 
ikke som en barriere 
da hun anvender det. 

Stor (4) kva hendes 
anvendelse og 
motivation kan hun 
påvirke andre til at 
anvende det – til hendes 
men også filialens 
bedste. 

Bankrådgiver 
SØ 

 

Har været 12,5 
år i banken og 4 
år i filialen. 

Sunday er et vilkår, et 
system DB kræver man 
anvender. Sø siger han 
anvender det, men det 
gør han ikke i forhold til 
statistikkerne. 

Positiv 
/Negati
v 

Passi
v/Akti
v 

Rimelig (4) – hans 
manglende 
anvendelse af Sunday 
påvirker filialens 
resultat. 

Mindre (2) – har ikke 
interesse i Sunday og 
indflydelsen på projektet 
må derfor være minimal. 

Bankrådgiver SI 

Har været 2 år i 
banken og 
filialen. 

Har interesse da han 
kan se at han sparer tid 
på sigt – han har ikke 
prøvet det gamle 
system. 

Positiv Aktiv Stor (4) han er 
nødvendig for at 
projektet bliver en 
succes og forekommer 
ikke som en barriere 
da han anvender det. 

Stor (4) – ser en fordel i 
anvendelse af Sunday 
og - man kan have 
succes i filialen hvis 
man er god til at 
anvende Sunday.  

Bankrådgiver A 

Har været 31 år 
i banken og 6 
måneder i 
filialen. 

Har næsten ikke nogen 
interesse, hun mangler 
IT evnerne og hun 
prøver at gemme sig 
bag en humoristisk 
facade. 

Positiv 
/Negati
v 

Passi
v 

Stor (5) – mangler 
kompetencer og 
anvender ikke 
systemet, hvilket 
påvirker bankens 
overordnede 
anvendelse 

 

Lille (1) – har ikke 
interesse i Sunday og 
indflydelsen på hvordan 
det anvendes må derfor 
være minimal. 

Boligspecialist  Bolighandler er hans 
ansvarsområde, men 

Positiv Passi
v 

(Mindre) 2 – han vil 
gerne hjælpe hvis der 

Mindre (2) – er der et 
væsentligt problem i 
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      (BB) 

Har været 12,5 
år i banken. 

ikke Sunday specifikt – 
når der er tekniske 
udfordringer eller en 
case der ikke passer ind 
i systemet tager han 
over. 

er behov (for så 
fremstår han godt) 
men succesen af den 
enkelte filial bliver han 
ikke berørt af. 

systemet kan han 
afhjælpe det tekniske og 
dermed forbedre 
rådgivernes anvendelse. 

(Interessent-identifikationsmatrix 3. semester projekt: 17.12.2018) 

I min analyse er der tre ud af seks rådgivere, som har deltaget i fokusgruppeinterviewet, hvorfor 

disse tre rådgivere vægtes som mest nødvendige i nærværende analyse, sammen med 

stedfortræder M, som der er lavet enkeltmandsinterview med. Som tidligere beskrevet er jeg selv 

bankrådgiver og meddeltagende i undersøgelsen. Jeg er den fjerde deltager i fokusgruppen. 

Deltagernes holdninger og meninger omkring implementering og brug af Sunday kommer til udtryk 

i fokusgruppeinterviewet. De resterende rådgivere er der indsamlet kvantitative data på, forstået 

på den måde, at det har været muligt for mig at se, hvor ofte de har brugt it-platformen indenfor 

en periode på tre måneder. Da disse tre rådgivere ikke deltog ikke i fokusgruppeinterviewet, er de 

er holdt uden for analysen.  

Interessentanalysen muliggør, at man kan se, hvilke interessenter der potentielt kan modarbejde 

projektet, og dermed hvilke forholdsregler, ledelsen kan tage for, at denne modstand ikke får 

indflydelse på projektets succes (Kousholt: 2017: 323). For at skabe overblik over interessenterne 

er de indført i nedenstående to interessentkort. 

 

Figur 1: Interessentkort 1 

 

Figur 3: Interessentkort 2
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Placeringen på interessentkort 

Af interessentkort 1 kan det udledes, at der er en generel positiv holdning til Sunday. Det kan undre 

lidt, da det tydeligt ses på de kvantitative data, (Internt dokument: kvantitativ data Brug af Sunday 

bilag nr. 2) at der er lavet langt flere ejerskiftesager i bankens gamle boligsystem fremfor i den nye 

platform Sunday. Dette kan skyldes, at rådgiverne kan se en fordel i den digitale løsning for 

kunderne samt at det i fremtiden vil være tidsbesparende for rådgiverne selv, når Sunday er 

tilstrækkelig funktionelt 

F.eks. siger Sø: ”Jeg var meget positiv da jeg fandt ud af det (at Sunday skulle implementeres, red.), 

for jeg kan godt se at man kommer til at spare tid” (Fokusgruppeinterview 01.11.2018: Sø 38:04-

38:09).  

Rådgiver A siger bl.a. ”Jeg kunne egentlig godt lide det som søgeredskab” (Fokusgruppeinterview 

01.11.2018: A 03:20-03:29) 

Disse to udtalelser kommer fra de to rådgivere, der ikke har haft en boligsag i Sunday-systemet 

indenfor en periode på tre måneder (Internt dokument: kvantitativ data Brug af Sunday bilag nr. 2). 

Det belyser, at selv de to rådgivere som ikke haft en Sundaysag, kan se mulighederne i it-platformen. 

At rådgiver A og SØ ikke har benyttet Sunday, kan der være flere årsager til: personlige barrierer i 

form manglende kompetence i anvendelsen, at de tror at it-platformen ikke er færdigudviklet nok 

endnu – eller at deres boligkunder ikke har villet bruge Sunday.  Rådgiver A og SØ er placeret på 

midten i aksen, fordi de kvantitative data har givet mig en forhåndsviden om, at de ikke bruger 

Sunday. Det undrer mig derfor, at de udviser som megen positivitet under fokusgruppeinterviewet. 

Da hverken A eller Sø har brugt Sunday i tre måneder, placeres de primært som passive. A vurderes 

som mere passiv end Sø, da A aldrig har en Sunday sag. Det får rådgiver A til at konkludere, at 

implementeringen skete alt for hurtigt: 

 ”Da systemet blev implementeret  - gjorde ikke mange tanker andet end at man skulle bruge det. 

Synes det kom lidt for hurtigt ud over rampen” (fokusgruppeinterview 01.11.2018: A 02:54-03:10) 

Rådgiver SI 

Rådgiver SI vurderer jeg som den, der er mest aktiv i filialen, ud fra han er den i afdelingen, som har 

haft fleste sager i hele Sunday´s levetid (Intern dokument: kvantitativ data Brug af Sunday bilag nr.2) 
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Årsagen til SIs føring kan der være flere grunde til, men f.eks. er hans pragmatiske grundholdning 

tydelig:  

”Jeg bruger det til alle kunder faktisk. Bare... nogle kunder bruger det meget nogle bruger det 

halvt...."  (fokusgruppeinterview 01.11.2018: SI 05:45-05:50)  

Det ses af data, at SI ikke har brugt Sunday ved alle bolig- og ejerskiftesager, men dette kan skyldes, 

at it-platformen endnu ikke kan håndtere alle typer kunder. F.eks. er det ikke muligt at bruge 

budgetværktøjet på kunder, der er selvstændig erhvervsdrivende, udenlandske statsborgere eller 

over 55 år. Her spiller andre parametre såsom pensionsopsparinger en større rolle end hos 

standardkunden, der kan tolkes som værende børnefamilien eller yngre par, der skal købe første 

eller anden ejerbolig. SI har været ansat i halvandet år i Danske Banks Hellerupfilial. Kombineret 

med hans militæruddannelse, antager jeg, at det kan være medvirkende til, at SI har nemmere ved 

at italesætte Sundays muligheder overfor kunderne og rent faktisk at bruge systemet. SI har ikke 

været en del af den ”gamle kultur” i banken, men har haft en militær karriere gennem syv år.  

Ms holdning og position 

M, der er stedfortræder i filialen, er også positiv overfor Sunday, hvilket også afspejler sig i, at hun 

er en aktiv bruger af Sunday.  M har været ansat i banken i 31 år, hun har siddet som stedfortræder 

2 år og 2 måneder i Hellerup. Før sin ansættelse i Hellerup var M stedfortræder i en anden filial, der 

fungerede som testpilot for Sunday-projektet i 2016. At M har været med siden pilotprojektets 

begyndelse kan bestemt være en årsag til, at hun er positiv over for it-platformen og dens 

muligheder. Hun er en af dem, der vurderes som aktive i brugen af Sunday. Derudover har M en 

position i filialen, som stedfortræder/chef, som formentlig også kan være en årsag til, at M er en af 

frontløberne i brugen af Sunday. Hun kan være opmærksom på, at hun skal være et forbillede 

(Kousholt: 2017: 108) (Goffman: 2014: 209). 

Hvorvidt interessenterne er aktive eller passive i anvendelsen af Sunday, kan jeg tolke derhen, at 

det kan være et resultat af, hvor tæt knyttede de respektive interessenter er til filialen. Danske Bank 

(kaldet DB i interessentanalysen) samt BB er ikke direkte knyttet til filialen og er således passive. DB 

og BB blander sig kun, hvis der sker noget ekstraordinært, eksempelvis hvis Sunday overhovedet 

ikke benyttes i filialen, så vil DB og BB gribe ind.  Mens de resterende interessenter, der er i filialen, 

har en varierende involvering set i henhold til anvendelsen af Sunday (Kousholt: 2017: 243). 
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Interessenternes nødvendighed 

Årsagen til variationen kan findes ved analyse af interessentkort 2. Her ses det, at SØ og A, begge 

er ”gidsler”.  Dette er interessenter, som er nødvendige for gennemførslen af projektet dvs. 

anvendelsen af Sunday. SØ og A er rådgivere i filialen, og deres bidrag til projektet er nødvendigt 

for, at filialens anvendelse af Sunday bliver en succes eller ej (Kousholt: 2017: 243). SØ har dog 

prøvet at have en Sunday-sag; modsat A der aldrig har haft en Sunday sag. Derfor har SØ mere 

indflydelse end A. Indflydelsen fra A og SØ er dog minimal, da de udenfor fokusgruppeinterviewet 

udtaler, at de ikke har noget interesse i Sunday – A mindre end SØ – og derfor forekommer begge 

interessenter således som ”gidsler”. SI, M og GI forekommer i samme kategori på både 

interessentkort 1 og 2. De virker alle positive samt aktivt involverede i projektet, dog vurderes Si og 

M som mest positive og aktive overfor Sunday. SI og M bærer således præg af at være 

ressourcepersonale, idet de ud fra deres tilstedeværelse i filialen samt aktive anvendelse og ønsket 

brug af Sunday kan fungere som ambassadører for projektet (Kousholt: 2017: 243). SI betragtes som 

superbruger i filialen, af flere årsager: Han er generelt meget positiv overfor Sunday og er den 

rådgiver, der har haft flest boligsager i dette system. Derudover har SI selv søgt købsgodkendelse 

via Sunday i en privat handel – det betyder, at SI har prøvet at køre hele Sunday-processen igennem 

som kunde i tæt sammenspil med sin rådgiver. Både i fokusgruppeinterviewet og i interviewet af 

rådgiver A, mærkes det tydeligt, at SI betragtes som superbruger og som ressourceperson. SI og M 

har også været indkaldt til procestræning i brugen af Sunday, med den forhåbning fra ledelsens side, 

at SI og M kunne lære videre til de andre i afdelingen. Dette bekræfter, at SI og M betragtes som 

ambassadører og ressourcepersonale (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 12:42-12:54). DB (Danske 

Bank som virksomhed) samt BB (fagspecialisten, der sidder andetsteds) forekommer igen i 

kategorien eksterne interessenter. Denne kategori af interessenter er ikke direkte nødvendige for 

gennemførslen af projektet. BB er mere nødvendig end DB, da han til tider er en ressource for 

filialerne. Både DB og BB har ikke en direkte indflydelse på, hvordan det går med projektet i filialen 

(BB dog en anelse mere end DB). Men de har dog en indirekte interesse i projektet og skal derfor 

orienteret om status for at forblive tilfredse. BBs rolle er at supportere ledelsen samt at referere til 

områdedirektøren om, hvilke filialer - herunder rådgivere - der anvender Sunday. Derudover har BB 

også til opgave at hjælpe rådgiverne, hvis man støder på større udfordringer i en boligsag. Derfor 

kan rådgiverne altid kontakte BB. Han skal være til rådighed og byde ind med vejledning og 
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læreringsværktøjer til de enkelte filialer, hvis ledelsen mener, at der er brug for det. Hvis projektet 

ikke er en succes i filialen, antages det, at disse to interessenter får større interesse for projektet på 

filialniveau, og de vil således bevæge sig over til kategorien grå eminencer. Det er en 

interessenttype, der kan kræve, at deres synspunkter bliver taget i betragtning, og at de bliver 

inkluderet (Kousholt: 2017: 243). Dette ses ved, at BB har været ude at undervise SI og M i 

procestræning, i håb om at de kan bringe deres erfaringer videre til de andre rådgivere og dermed 

få anvendelsen af Sunday i filialen til at stige (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 12:42-12:54). 

Interessentanalysen giver et klart billede af de dynamikker, der påvirker interessenterne i 

anvendelsen af Sunday. Den giver indblik i, at ikke alle rådgivere har samme udgangspunkt, og at 

der skal en differentieret indsats til for at rådgiverne bliver medspillere og ikke modspillere. Til at 

underbygge interessentanalysen og herunder interessentkortene er der trukket data ud på, hvem 

der har brugt Sunday indenfor en periode a tre måneder. Ud af syv rådgivere er der fem, der har 

haft en boligsag i Sunday og to rådgivere, der ikke har haft det. Sidstnævnte dækker over rådgiver 

A og SØ. Dette er interessant at holde op imod fokusgruppeinterviewet, hvor netop rådgiver SØ 

fremstår, som om han har helt styr på det ”Når man først får det lært er det lynhurtigt” 

(fokusgruppeinterview 01.11.2018: SØ 10:45-10:51). Som udeforstående kunne man derfor tro, at 

SØ var superbruger. Under fokusgruppeinterviewet indikerer han fordele og ulemper ved Sunday 

og kommer også med en masse forslag til forbedringer i it-systemet. SØ påtager sig rollen som den, 

der har styr på Sunday, mens de øvrige rådgivere kan sidde tilbage med en opfattelse af, at de er 

bagud med boligsager. Det på trods af, at de kvantitiative data viser, at dette ikke er korrekt. 

Efter at have set på interessenterne, vil jeg nu gå nærmere ind i en analyse af rollefordelingen i hele 

filialen og relationen til specialisten. 

Analysen af interessenterne kombineret med iagttagelser under interviewene peger på, at der 

forekommer rollemønstre blandt interessenterne. Disse roller er interessante at analysere for at 

forstå interessenternes respektive roller samt de dynamikker, rollerne medfører. Hvilken indflydelse 

kan rollefordelingen have på ledelsesadfærden.? Dette vil jeg analysere i det kommende afsnit. 

BBs optrædende rolle 

I det ustrukturerede interview med BB om anvendelsen af it-systemet er rollefordelingen sat på 

forhånd: BBs jobtitel er ”boligspecialist”, hvorfor jeg antager, at alene jobtitlen stiller BB højere i 
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hierarkiet end opgaveskriveren. Bankrådgiverne refererer ikke direkte til en specialist som BB, da 

han organisatorisk er placeret i en støttefunktion for rådgivere og ledelse (Jacobsen og Thorsvik: 

2014: 86). Trods dette vurderer jeg som opgaveskriveren og intervieweren ikke, at det vil hæmme 

interviewet eller ”sløre sandheden”.  Dialogen mellem mig og BB kunne være horisontal, men det 

var ikke tilfældet til at begynde med i interviewet. Jeg tolker samtalen mellem os som vertikal 

(Jacobsen og Thorsvik: 2014: 260), da BB holder sig meget formel og neutral under interviewet. BB 

indtager rollen som den objektive specialist, der ikke nævner, hvad der er forkert i de enkelte 

afdelinger. BB holder sig formentlig formel, grundet den hierarkiske organisationsstruktur og 

derudover kan det være, at BB ikke har den nødvendige tillid til intervieweren (Jacobsen, D. og 

Thorsvik, J. 2014: 254). Forløbet i interviewet går dog fra det vertikale over mod det horisontale 

niveau, hvilket viser, at kommunikation er en dynamisk proces, hvor forholdet mellem afsender og 

modtager ændres hele tiden (Jacobsen, D. og Thorsvik, J. 2014: 253). (BBs specialistrolle udvikler sig 

undervejs i interviewet, hvor han efterhånden bliver mere kollegial og forstående overfor 

intervieweren.) 

Den neutrale figur 

”Sunday skal bruges i de sager, hvor det er relevant” (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 06:40-06:43). 

Med denne udtalelse sørger BB for ikke at komme med sin personlige holdning og stadig forholde 

sig som en neutral figur i forhold til implementering og anvendelse af Sunday i filialerne. Det 

overlades til den enkelte rådgiver selv at tolke kommunikationen, som det passer ind i deres egen 

virksomhedsopfattelse. Når BB og ledelsen siger, at it-platformen skal bruges ”når det er relevant”, 

kan dette opfattes forskelligt af os rådgivere, alt efter hvordan vi fortolker det.  

BB vil ikke gøre sig til dommer over, for mange sager, der skal gennem Sunday:  ”For mig at se kan 

det hurtigt blive en diskussion om hvor store skal de her lagkagestykker egentlig være og hvor langt 

er vi så fra det mål?” (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 03:43-03:53). BB sørger for at holde sig 

primært til fakta fra kvantitative data, for derefter at kunne komme med sine meninger om 

håndtering og udfordringerne i Sunday. ”Ser jeg på de sidste tre måneder, som altså også går ind 

selvfølgelig i 4. kvartal sidste år, så er det halvdelen af alle rådgivere der i en 3 måneders periode 

ikke har været i berøring overhovedet med Sunday, de har haft ejerskiftesager, fordi det har de 

bestilt i mødeservice og det bruger jeg sådan til en, du kan sige evaluering eller i hver til fald ææh, 



    

 30 

en betragtning på hvor står vi i dag og det bruger jeg i dialogen med lederne” (Enkeltinterview 

06.03.2019: BB 04:24-04:51). 

Med den udtalelse betragtes BBs kommunikationsrolle som værende bindeled, dvs. han er vant til 

at formidle på tværs i organisationen, både opad og nedad (Jacobsen og Thorsvik: 2014: 264). BB 

siger: ” Det er ikke drevet fra centralt hold, at det er jo chefen i en afdeling har du en lang række 

opgaver som du skal løse, en af de ting som man som chef har fået til opgave, det er jo at sikre at 

Sunday bliver brugt i de sager hvor det er relevant. Og så har du nok ligeså mange 

implementeringsmetoder, som du har chefer rundt omkring, der er givetvis chefer hvor man oplever 

som rådgiver at det er et vilkår for at være en succesfuld rådgiver i min filial at jeg benytter mig af 

Sunday. Og så vil der være andre filialer hvor det er andre temaer, som har stjålet dagsorden i det 

sidste halve år.” (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 06:38-07:15) BB er tilsyneladende bevidst om de 

mange ting, som fylder ude i afdelingerne, hvorfor det kan være svært for lederne at bevare fokus 

på Sunday. Han lægger heller ikke skjul på ledernes opgave og sender indirekte et signal til 

intervieweren, om at det ikke er BBs ansvar.  

Tilpasning til intervieweren 

Ved at konfrontere BB med nogle af de udfordringer, som rådgiverne oplever, anerkender han, at 

vanskelighederne i systemet kan virke uprofessionelt på kunderne og frustrerende for 

bankrådgiverne. Det kan eksempelvis ske, hvis der er fejl i kundernes budget, som kun kunden kan 

rette. Det er rådgivernes oplevelse, at det kan virke uprofessionelt overfor kunden, når man skal 

forklare, at de selv skal rette fejlene (Fokusgruppeinterview 01.11.2018 SI 15:37-15:45). BB er 

anerkendende overfor mig som interviewer, om at dette kan være vanskeligt for rådgiverne. BB 

siger, at det ikke er rådgiverne, der er forkert på den, og så han refererer tilbage til dengang, Sunday 

blev implementeret. BB står ved, at implementeringen blev kommunikeret forkert ud. Det er min 

tese, at BB erkender implementeringsfejlen under interviewet, da jeg optræder som publikum til 

hans optræden under interviewet. Under interviewet erkender BB da også, at han havde troet, at vi 

var nået længere med Sunday end tilfældet er i Hellerup-filialen. Han glatter ud ved at berette, at 

folk som arbejder meget med forandringsprocesser nok ikke er så overraskede, hvorefter han griner 

lidt. Derudover siger BB, at forandring tager rigtig ”laaang tid”. Det virker til, at BB indtager flere 

roller under interviewet. F.eks. udtaler han, at: ”Alle rådgivere har jo siden de har været på 

uddannelse arbejdet med Sunday, altså jeg bilder mig selv ind, så kan det være jeg er naiv..” (griner) 
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(Enkeltinterview 06.03.2019: BB 09:48-09:58) (Goffman 2014: 212). Jeg tolker det sådan, at BB til 

dels tilpasser sig intervieweren, men heller ikke ønsker at være helt ærlig i sin kritik af ledelsen. BB 

siger blandt andet: ”Så for mig at se det vi skal nu som leder og så som dem der skal drive 

implementering lokalt, vi skal starte med at finde ud af hvem bruger systemet hos mig og hvem 

bruger det ikke. og hvordan kan jeg hjælpe og understøtte dem der ikke bruger det.” 

(Enkeltinterview 06.03.2019: BB 05:21-05:42). Efter at have set på specialistens rolle i 

implementeringen ovenfor, vil jeg nu gennemgå mellemlederens rolle, som den frembringes i 

interviewet.   

Stedfortræder Ms lederrolle 

I interviewet af M er den umiddelbare rollefordeling etableret forud for mødet. M er daglig leder 

for opgaveskriveren. M befinder sig derfor hierarkisk over intervieweren, hvilket det lader til, at hun 

selv er opmærksom på under interviewet. I sin rolle som leder er hun forholdsvis formel i sin 

formidling. Dette kan ses ud af følgende citat: ” Jeg synes at æhh den lokale ledelse er dem som har 

ansvaret for at tingene der bliver implementeret og (…) hvis de ikke magter den opgave må de jo få 

det af vide." (Enkeltinterview 24.09.2019: M 15:05-15:15). Denne udtalelse viser også, at hun 

mener, at man som leder bærer ansvaret for, hvordan Sunday anvendes, samt at man skal assistere 

medarbejderne med implementering. Endeligt udtaler M, at ”det er dem (ledelsen red.) der kender 

deres medarbejdere og ved hvad der skal til...” (Enkeltinterview 24.09.2019: M 15:09-15:13). Med 

denne udtalelse kan det tænkes, at hun henviser til, at medarbejdere kan have forskellige 

kompetencer, og at man som leder ved, hvordan man bør lede den enkelte mest optimalt. Dette er 

et udtryk for situationsbestemt ledelse (Kousholt: 2017: 128). M er af den overbevisning, at det er 

den lokale ledelse, som bør have ansvaret og tage ”det seje træk”, hvilket fremgår af citatet: ” ..jeg 

mener også at det store seje træk er jo at få det til at få være en vane. Æhh og det lange seje træk 

det det skal der ikke sidde en smart fyr og få nogle tanker om et eller andet sted og så skal alle gøre 

det samme." (Enkeltinterview 24.09.2019: M 15:33-15:50). Set i relation til Goffman spiller M 

tydeligt sin rolle som leder, og hun virker til at have en ærlig og oprigtig facon at vise det på. Således 

ser hendes medarbejdere i DB hende som en autoritet og som en leder, der agerer som forventet 

(Goffman: 2014: 225).  M er ærlig omkring sin egen brug af it-platformen Sunday – det underbygger 

data, da hun er en de ansatte med flest boligsager indenfor de seneste tre måneder. Havde M i 

interviewsituationen udtalt, at Sunday ikke var et godt system, og at man som ledelse var indifferent 
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med medarbejderne og anvendelsen, ville det være i modsætning til, hvad medarbejderne oplever. 

Derved ville hun fremstå uærlig og med en facade, der kunne få stor indflydelse på medarbejdernes 

syn på samt tiltro til hendes rolle som leder (Goffman: 2014: 203). M siger f.eks. også, at: ” Har vi 

kunderejsen som det primære mål, kan det være ligegyldigt om vi gør det på den ene eller anden 

måde. Med kundeoplevelsen i fokus er vi rigtig langt. Vi er i idéfasen for at se hvordan vi får flere 

sager i programmet. Men vi vil ikke gøre det samme, som da det blev introduceret. Så vi vil tage 

udgangspunkt i den enkelte og de hvad deres udfordringer er. Vi tænker at have et 

frustrationsbarometer (ikke som negativt men positivt for at medarbejderne kan hjælpe hinanden 

med deres udfordringer)” (Enkeltinterview 24.09.2019: M 00:11-00:12). Med denne udtalelse sørger 

M for at kommunikere, at det selvfølgelig handler om kunderejsen og ikke om at tilfredsstille et 

system, fordi banken ønsker det. Derudover informerer M om, hvad den lokale ledelse har af planer 

for fremtiden med it-platformen Sunday. Under selve interviewet faldt udtalelserne, som jeg 

forventede dem af en leder – efterfølgende har der dog ikke været hverken fokus på eller dialog om 

brugen af Sunday i den praktiske hverdag. Sidstnævnte er en viden jeg har, fordi jeg selv er rådgiver 

i samme filial som M.   

Er overvågning nødvendig? 

M informerer desuden om, at den lokale ledelse var blevet opfordret til at holde mere øje med 

anvendelsen af Sunday lige efter implementeringen, hvor der var ugentligt opfølgning på, hvilke 

sager de enkelte rådgivere havde haft gennem det nye og det gamle it-system. Rådgiverne skulle 

tage ansvar for, hvilke boligsager de mente var oplagte til Sunday og hvilke ikke. Rådgiverne var 

opmærksomme på dette og fokuserede dermed på at anvende Sunday i begyndelsen. De opretholdt 

således en facade, da de ikke vidste hvornår og hvor meget, de blev overvåget (Goffman: 2014: 

206). Denne situation kan også ses ud fra Foucaults perspektiv, da medarbejderne blev til 

selvovervågede subjekter (Brinkmann: 2014: 363). Man kan også spekulere på, hvorvidt 

Panopticoneffekten stadig eksisterer, ud fra de data BB har stillet til rådighed: Den reducerede 

anvendelse af Sunday kan være et tegn på, at medarbejderne ikke længere føler sig overvåget, nu 

hvor ledelsen har fokus på andre sager.  

Udover enkeltmandsinterviewene, som der inddraget ovenfor i analysen, har jeg gennemført et 

fokusgruppeinterview, hvor fire personer deltog (tre rådgivere fra Hellerup filial samt 

opgaveskriveren som deltagende interviewer). Nedenfor analyserer jeg primært på 



    

 33 

gruppedynamikken, som den udspandt sig under fokusgruppeinterviewet. Efter fokusgruppen 

følger analysen af endnu et enkeltmandsinterview, der blev til som en sideeffekt af fokusgruppen. 

 

Fokusgruppeinterview 

Til fokusgruppeinterviewet blev medarbejderne informeret om formålet med interviewet, 

rammerne for fokusgruppeinterviewet, og at de var velkomne til at fortælle, hvad de havde på 

hjertet i relation til Sunday. Min information blev givet som henholdsvis en mail med mødeinvitation 

og en efterfølgende mundtlig præsentation på dagen. Under interviewet kunne det hurtigt mærkes, 

at rådgiverne havde faste roller. Rollerne følger forskellige dynamikker, og dem vil jeg forsøge at 

belyse herunder.  

Klovnerollen 

Den ”sjove” rådgiver A er seniorrådgiver og har 31 års anciennitet i banken, heraf et halvt år i denne 

filial. Hun fortæller ærligt, at hun ikke anvender Sunday, men at hun gerne vil lære det. A siger 

eksempelvis: "Jeg siger bare jeg er ny bruger hver gang" (Fokusgruppeinterview 01.11.2018: A 

29:37- 29:40) og griner efterfølgende, mens de øvrige respondenter ikke rigtigt responderer på 

hendes bemærkning. At ingen i gruppen reagerer, kan gøre at A føler sig ekskluderet fra gruppen.  

A iscenesætter således sig selv bag en facade, der ved brug af humor og sarkasme ikke viser 

kollegaerne, at hun ikke har den nødvendige kompetence til at anvende Sunday. Det er naturligt i 

gruppedynamikker, at der opstår forskellige roller, alt efter hvilken kontekst gruppen er i. Rådgiver 

As rolle som klovn kan være en desperat måde at reagere på, da hun kan føle angst for ikke at være 

en del af gruppen, da de to andre rådgivere vurderes som dominerende under 

fokusgruppeinterviewet (Fokusgruppeinterview 01.11.2018: A 07:27-07:30).  

Rådgiver A har været mange år i banken og været igennem flere forskellige implementeringer, 

kulturændringer og forandringsprocesser, hvilket kunne give et indtryk af, at A ikke har en 

udfordring med nye implementeringer. Men rådgiver As opførsel under fokusgruppeinterviewet er 

meget larmende, da hun er den eneste, som aldrig har haft en boligsag i Sunday. Hun er ikke uærlig, 

men ved hjælp af den humoristiske tilgang bliver hun ikke et åbenlyst skrøbeligt element i gruppen 

(Goffman 2014: 204). A deltager aktivt i fokusgruppeinterviewet, men primært med støj og mange 
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undskyldninger for, hvorfor hun ikke bruger Sunday og aldrig rigtig er kommet i gang med at bruge 

it-platformen. At rådgiver A tør påtage sig den sjove rolle som den dumme blondine kan være 

begrundet i hendes mangeårige erfaring indenfor branchen. Hun tør godt udstille sig selv, med de 

ting som hun ikke har helt har styr på.  

Rådgiver iklæder sig lederrollen  

Rådgiver SØ påtager sig rollen som fører i gruppen under fokusgruppeinterviewet (Goffman 2014: 

237). Han udtrykker, at Sunday er et velkomment værktøj, der er fint – og at kunderne bruger det. 

SØ: "Min første tanke var at det var et rigtig fint værktøj, og på den måde var det meget velkomment 

(…) Jeg bruger det til alle kunder faktisk. Bare... nogle kunder bruger det meget nogle bruger det 

halvt..." (Fokusgruppeinterview 01.11.2018 SØ 04:07-05:52). Dette anses for at være bankens ønske 

til Sunday, som SØ gengiver, da data fra BB viser, at SØ ikke anvender Sunday i særlig høj grad. SØ 

manipulerer de andre gruppen ved at få dem til at tro, at han bruger det i alle sine boligsager. Inden 

for de seneste måneder har SØ ikke haft en boligsag i Sunday, hvilket opgaveskriveren tolker som 

et symptom på, at der ikke længere er kontrol på brugen af Sunday. Rådgiver SØ siger selv, at ”Der 

var ugentlige opdateringer for hvor mange sager man havde kørt. Hvor meget der var rigtig og hvor 

meget var forkert - hvorfor man hang i gamle vaner. Og det skulle man sige til ens leder som så 

sagde det op i systemet og det var der i starten meget fokus på (Fokusgruppeinterview 01.11.2018: 

SØ 23:19-23:36). Men det har der ikke været det sidste halve år.”  SØs anciennitet i banken er i alt 

på 12,5 år, heraf tre år i Hellerup. Han har dermed den længste anciennitet i filialen, der har været 

præget af stor personaleudskiftning. Dette kan være en af årsagerne til at, han indtager rollen som 

føreren i gruppen. Det mærkes under fokusgruppeinterviewet på den måde, at rollen bliver 

accepteret af de andre deltagere i fokusgruppeinterviewet.  SØ tør derfor optræde som føreren i 

gruppen, der lader som om han har helt styr på at bruge it-platformen Sunday. Som deltagende 

interviewer ved jeg dog, at SØ til daglig fremfører en anden holdning. SØs rolle som fører kan derfor 

antages at være en facade, der fremvises til ære for interviewet. Man kan således ikke være helt 

sikker på SØs fremførte rolle, og det forekommer vildledende, at der er denne diskrepans mellem 

virkelighed og interviewsituation. Denne manøvre kan ifølge Goffman tænkes at skyldes, at 

SØ ”fremfører en passende optræden” (Goffman: 2014: 211). Med dette menes, at SØ er informeret 

om, at interviewet optages, så han ved ikke i hvilken udstrækning resultatet af analysen bliver delt 

med hans leder. Han sørger derfor at sige det rigtige for at bevæge sig opad og ikke nedad i lederens 
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syn på hans evner og kompetence (Jacobsen og Thorsvik 2014: 398). SØ viser et ydre og manér, som 

hele gruppen accepterer, da gruppen formentlig oplever SØ sådan i hverdagen og derfor accepterer 

den måde, han iscenesætter sig selv (Goffman 2014: 206). Det er tydeligt at mærke, at SØ har en 

særlig plads i fokusgruppeinterviewet: Når rådgiverne taler sammen, kigger de mod ham som en 

slags søgning efter hans anerkendelse. Det sker i form af et nik, smil eller med en bekræftende 

sætning, hvormed han anerkender de andres mening. Det er ikke kun i interaktionerne, at SØ er 

føreren, men også placeringsmæssigt i filialen, hvor han sidder bagerst i lokalet - et trin oppe i 

forhold til, hvor de andre rådgivere fysisk er placeret. SØ har nærmest fået en slags placering i 

filialen, som om hans job er vigtigere end de andre rådgiveres. Det angiver placeringen (Goffman: 

2014: 211). Hvilket gang på gang bliver påtalt, når Sø ikke er tilstede i dagligdagen. SØs plads i filialen 

sender et meget stærkt signal til de øvrige kollegaer - og formentlig også kunderne - og kan 

sammenlignes med et artefakt (Jacobsen og Thorsvik 2014: 120). Dog har ledelsen flere gange 

understreget ved morgenmøder og et tidligere dialogmøde om bedre samarbejde i filialen, at alle 

rådgivere står lige, og at vi skal samarbejde på tværs. Denne formidling bliver utroværdig, da den 

nonverbale kommunikation sender et langt stærkere signal til kollegaerne i afdelingen med SØs 

placering på podiet. 

Den bedrevidende rolle 

SI har ikke lang anciennitet som rådgiver (to år) men indtager alligevel rollen som en anelse 

bedrevidende. Han er superbruger på it-platformen Sunday. SI har mange forslag til forbedringer af 

systemet, f.eks. har han været i kontakt med udviklingschefen for at rette op på et problem i Sunday-

systemet. SI fremhæver selv, at han har erfaring med systemer og implementeringer fra sin tid i 

militæret. Hans tidligere karriere kan klart være medvirkende til, at han er konsekvent i brugen af 

Sunday: Når man har fået besked på noget, så følger man ”reglerne” (Fokusgruppeinterview 

01.11.2018). 

Generelt er SI engageret i dialogen og fremfører sine pointer på en konstruktiv måde. Denne 

udtryksmæssige betoning og dette engagement kan i henhold til Goffman ses som et forsøg på at 

opnå en højere status, end han ellers ville være tildelt (Goffman: 2014: 212). Dog er der på et 

tidspunkt under fokusgruppeinterviewet, at en af gruppens medlemmer opfatter SI som værende 

sur. A: Men det er jo heller ikke nødvendigt med testmiljø. SI: Ej men det ville være rart da det blev 
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implementeret, men der bør også være det nu man ikke kender det. Men de har et testmiljø man 

bruger det bare ikke - men det er også ligemeget. SØ: Du lyder lidt sur (Alle griner) 

(Fokusgruppeinterview 01.11.2018: SØ 19:45-19:51). Her negligerer rådgiver A et eventuelt 

testmiljø, der måske kunne forbedre Sunday og formentlig også kunne udvikle hendes deltagelse og 

kompetencer. Her påtager hun sig rollen som værende lidt bedre og ikke at have brug for et 

testmiljø. Dette kan betyde, at SI føler sig set lidt ned på. Da han fremsætter dette forslag i 

fokusgruppen, gør ovenstående dialogforløb det lidt ubehageligt for alle gruppen. Folk ved ikke 

rigtigt, hvad de skal gøre sig selv, hvorfor de bryder ud i grin.   

Delkonklusion 1 

Rådgiverne fremfører et skuespil under hele fokusgruppeinterviewet. Det virker ikke påtvunget og 

må således være noget, der falder dem naturligt. Enkelte fremfører deres rolle som forventet, mens 

andre vildleder. Alle respondenter sørger for at fremføre en rolle, der får dem til at fremstå positive 

overfor Sunday, til trods for ønsker om systemmæssige forbedringer. Hvorvidt deres roller er 

fremsat til ære for intervieweren (som kollega og medskabende interviewdeltager) er svært at vide. 

Yderligere data med eksempelvis observationer ville være anvendelige til at kunne be- eller afkræfte 

denne delkonklusion.  

Enkeltmandsinterview rådgiver    

Som jeg tidligere har beskrevet i metodevalg, valgte jeg at udtage endnu en respondent til et 

enkeltinterview, nemlig rådgiver A. Nedenstående analysedel er et udtræk af observationer både 

fra hendes deltagelse i fokusgruppen og enkeltmandsinterviewet, der fandt sted senere. 

Rollefordelingen mellem rådgiver A og mig som interviewer er umiddelbart sat på forhånd, da 

rådgiver A har væsentlig længere anciennitet end jeg. Dette får rådgiver A også tydeliggjort flere 

gange under interviewet, dog ikke på en bedrevidende eller nedladende måde. Hun forsøger at lave 

sjov med det, eksempelvis med følgende kommentar ” Iiih, de guder de grønne forretningsgange, 

eej, det kan du ikke huske vel?... Det var elvens opgave at skifte at sider” (Enkeltinterview 

22.02.2019: A 00:45-55). Rådgiver As rolle til hverdag stemmer meget godt overens med hendes 

rolle under fokusgruppeinterviewet, hvor hun også spillede rollen som den sjove. Den sjove rådgiver 

A kan ”dække” over, at hun aldrig har haft en boligsag kørende i Sunday. Derfor er jeg som 

interviewer bevidst om at grine med, så A føler sig respekteret. Det er også i håb om, at hun åbner 
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op for det, som er vanskeligt for hende med it-platformen. I den indledende fase af 

enkeltmandsinterviewet svarer rådgiver A derfor, at hun egentlig synes, at nye implementeringer 

fungerer godt, og hun er generel positiv overfor dem. Dette modsiger det, som hun sagde under 

fokusgruppeinterviewet tre måneder tidligere. Det er ikke sikkert, at rådgiver A kan huske, hvad hun 

sagde under fokusgruppeinterviewet, men det kan også bare være at rådgiver A har ændret 

holdning. Men det ses ofte under interviews og dialoger, at startfasen kan være en facade, hvor 

man er mere opmærksom på sine roller og sørger for spille nogle, som man egentlig ikke er 

(Benedikte Madsen 2008: 7).  

A kommer med fire bemærkninger under interviewet, som refererer til den anciennitet, hun har i 

banken. Det er min antagelse, at ved at fortælle opgaveskriveren om alle de implementeringer, hun 

har været med til, fordi hun ikke vil tabe ansigt. Det ville være at vise et svaghedstegn i en 

konkurrencepræget bankverden. Ved at spørge ind til hvordan rådgiver A italesætter Sunday 

overfor sine kunder, svarer hun ”ååhh, Jeg introducerer dem jo typisk, hvis de ringer og ååh ønsker, 

eller er begyndt at kigge på bolig” (Enkeltinterview 22.02.2019: A 02:57-03:06). Denne udtalelse 

bekræfter, at hun ikke har forstået, at DB er gået fra at benytte Sunday som blot et søgeredskab til 

at bruge en fuld udstyret portal med en hjemmeside, der kan fremkomme med en købsgodkendelse. 

A tror stadig, at det er ”det rigtige” at fortælle kunderne om Sunday som et supergodt søgeredskab. 

Ingen har givet hende feedback på hendes måde at italesætte Sunday. Det er ret tydeligt under 

interviewet, at A ikke føler sig sikker i Sunday og derfor har sine barrierer med at bruge systemet. 

Hun siger b.la. at ”Jeg synes ikke man kunne se budget ordentlig i starten, og jeg følte ikke at jeg 

havde føling med tallene” (Enkeltinterview 22.02.2019: A 05:10-05:18). A er nødvendigvis ikke 

negativ over for it-projektet som sådan, men hun føler sig ikke tryg eller kompetent nok til at bruge 

systemet. Heraf følger der modstand fra hende.  

Skuespillet set i konteksten  

Opsummerende viser det sig, at ved at gennemføre et fokusgruppeinterview og tre 

enkeltmandsinterviews, er det blevet klart for opgaveskriveren, at der er mange forskellige 

dynamikker i filialen, som er med til at definere forskellige roller, alt efter hvilken kontekst, 

interessenterne er i (Goffman 2014:206). BBs jobtitel som boligspecialist giver ham en særlig 

position, fordi han i tillæg har en stor ekspertviden. Han er en støttefunktion til ledelsen og for 
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rådgiverne, så han sørger flere gange under vores dialog for at understrege, at han ikke skal sidde 

og sige, hvad der er rigtig og forkert. BB er ikke med i ligningen som rådgiver, men blot en 

støttefunktion, (Jacobsen og Thorsvik 2014: 86). Derimod er der klare roller i 

fokusgruppeinterviewet, som ingen af deltagerne satte spørgsmålstegn ved. Ingen afslørede de 

forskellige roller, og alle spillede med på de forskellige roller. Det gjorde fokusgruppeinterviewet til 

fælles skuespil blandt rådgiverne.  

A påtager sig den sjove rolle, som skal dække over hendes manglende erfaringer og kompetencer 

indenfor Sunday, og hendes rolle accepteres af de andre i gruppen. Gruppens medlemmer 

accepterer formentlig denne optræden fra A, da de ikke selv er interesseret i rollen som klovn. 

Derimod er det ikke en ønskværdig rolle for hverken SI eller SØ, at de begge ønsker at påtage sig 

rollen som fører. Det ses ved, at de i interviewet sidder og nikker bekræftende til hinanden. SØ har 

længere anciennitet end SI, og det kan være en af grundene til, at det virker som om, at det er SØ, 

der har denne stærkeste rolle under interviewet. Han fortæller, hvad systemet mangler, og hvad 

man burde have gjort. Han påtager sig den bedrevidende rolle. Hver gang A siger noget, kigger hun 

ofte hen på SØ og griner; han smiler høfligt tilbage til hende uden at af- eller bekræfte hendes 

udtalelse. 

Ms iscenesættelse 

I interviewet med M var rollerne egentlig allerede sat, da M er leder for intervieweren; denne rolle 

er begge parter opmærksom på, og de spiller rollerne som forventet. M sørger for at holde sig tilpas 

distanceret og er god til give udtryk for optimisme om it-systemets fremtid. Det kan nærmest virke 

som om hun beskytter it-systemet – og det ville sætte hende i en skæv position, hvis hun begyndte 

at kritisere systemet for åben mikrofon.  Uden for interviewrammen har jeg dog flere gange haft 

uformelle dialoger med M, der giver direkte udtryk for hendes negative holdning i forhold til hele 

implementeringsdelen. M har derfor to roller: Hun har den forventelige rolle som fortaler og 

frontløber på det it-system, vi alle sammen skal bruge. Grundet hendes stilling som stedfortræder 

og rådgivernes nærmeste chef er hun nødt til at være frontløber. Det virker til, at M forsøger at 

holde facaden som leder og ikke give udtryk for sin frustration i interviewsituationen. Det kommer 

også frem, at M ønsker mere tilstedeværelse og support fra støttefunktionen BB, så han kan være 

mere synlig for filialens medarbejdere. (Enkeltinterview 24.09.2019 :06:49-06:58) Hun undrer sig 

over, hvorfor der ikke bliver sørget for, at BBs position bliver mere synlig. M lægger ikke skjul på, 
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hvis opgave det er at få alle rådgiverne med i brugen Sunday: Det er den lokale ledelse, som har det 

bærende ansvar. M virker inspireret af situationsbestemt ledelse, hvis baggrund er beskrevet 

tidligere i opgaven. Men opgaveskriveren er endnu ikke færdig med at finde guld frem fra 

interviewene til nærværende analyse.  

Forandringsledelse med udgangspunkt i individet 
Nedenfor vil jeg analysere på, hvordan ledelsen med udgangspunkt i det enkelte individ, kan tilpasse 

deres ledelsesmæssige stil til den enkelte rådgiver. Først ser jeg på, hvilken måde stedfortræder M 

mener, at der bør ledes, hvorefter jeg ser nærmere på, hvad BB mener er vigtigt i forhold til den 

videre ledelse fra cheferne. Herefter følger As mening i forhold til måden at drive ledelse på. Både i 

enkeltinterviewene med M, BB, A og i fokusgruppen er der en, tilsyneladende usagt, bred enighed 

om, at der er behov for at differentiere, hvordan en forandringsproces som Sunday implementeres 

på medarbejderniveau, da der er stor forskel på medarbejdernes kompetencer. I interviewet med 

M bliver det hurtigt slået fast, at banken forventer, at en implementering af Sunday skal lykkes ved 

en learning by doing tilgang. (Enkeltinterview 24.09.2018: M 03:09-03:33). M siger f.eks. at ”det der 

har været den store udfordring synes jeg i implementeringen, er jo i virkeligheden er der meget 

meget stor forskel på, hvor mange sager den enkelte rådgiver har haft…” (Enkeltinterview 

24.09.2018: M 01:05-01:14). Med denne konstatering kan det være M´s måde at kommunikere ud, 

at ledelsen observerer, hvor mange rådgivere, der bruger Sunday. Derved gør M det klart, at 

ledelsen er bevidst om, ikke alle rådgiverne bruger Sunday i dag, som de burde.  Det virker til, at M 

er meget opmærksom, på hvordan hun kommunikerer ud til mig som både interviewperson og ansat 

under M. Hvis jeg ikke havde været ansat i filialen, ville M måske have formuleret sig anderledes og 

måske mere direkte - alt efter hvem hun havde talt med og om det var en optaget samtale eller en 

fortrolig samtale (Benedikte Madsen 2008: 28).  

M anerkender dog også, at det ikke nødvendigvis er, fordi rådgiverne ikke ønsker at bruge Sunday, 

men at der kan være tale om andre omstændigheder (Enkeltinterview 24.09.2018: M 01:35-01:43). 

M er bevidst om hendes rolle som en del af ledelsen i filialen. Derudover er M også klar over, at der 

er nogle rådgivere, som forsætter i det gamle system ved boligsager, fordi det fungerer. Disse 

medarbejdere ønsker måske ikke at komme over i et nyt system, som ikke færdigudviklet. 

(Enkeltinterview 24.09.2018: M 03:06-03:20). 
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"Der har været rådgivere her som har taget det til sig, som det her er fandema smart, altså taget 

det fuldstændigt til sig fra start af, så har de godt kunne se at der har været en udfordring, men det 

var jo til for at blive løse. Det har været denne ene måde at gøre det på og så har vi haft rådgiver, 

øh som lidt svære ved at synes det her var verdens fedeste ide, fordi det som var fungerede." 

(Enkeltinterview 24.09.2018: M 01:58-02:26) M karikerer meget direkte, hvordan de forskellige 

rådgivere har reageret. M siger, at ledelsen ikke mærker modstanden direkte fra rådgiverne, 

hverken i filialen eller ved forskellige morgenmøder, men at det mere afspejler sig i statistikken over 

brugen Sunday (Enkeltinterview 24.09.2018: M 02:28-02:45). M giver udtryk for undren over, at der 

er nogle i filialen, som kører mange Sunday-sager igennem, mens der er andre, som aldrig haft en 

Sunday-sag. De mange undskyldninger for hvorfor sagerne ikke kører i det rigtige system, mener 

hun ikke afspejler, at det ”er alle rådgiver, som har set lyset på samme måde” (Enkeltinterview 

24.09.2018: M 02:58-03:03). Med denne udtalelse kan M mene, at det er hver enkelt rådgivers 

ansvar. M mener ikke, at rådgiverne er modstandere af selve it-systemet, men at det kan være svært 

som en erfaren seniorrådgiver at starte fra nul. Det kan føles som ubehageligt og som et nederlag. 

(Enkeltinterview 24.09.2018: M: 03:16-03:21). Sunday vurderes som en større forandring og kan 

faktisk betegnes som et forandringsprojekt (Kousholt 2017: 29). Sunday er kun et nyt it-system, men 

også et system som skal ændre hele arbejdsprocessen for rådgiverne og sammenspillet med 

kunderne. Rådgiverne skal med implementeringen af Sunday ændre deres arbejdsproces, holdning 

og kultur. (Enkeltinterview 24.09.2018: M 03:16-03:21) 

Forandringen er ikke kun for rådgiverne, men også for kunderne, der får et helt andet forløb, når de 

skal købe bolig. Rådgiverne skal være dem, der sørger for at få solgt kunderne ind på den nye måde 

som Danske Bank har valgt at behandle ejerskiftersager på. Dette kan være udfordrende for 

kunderne, der kan føle sig på udebane.  Håndtering af ejerskiftesager har ligget fast i mange år, så i 

dag kan både kunde og bankrådgiver føle sig på udebane. M udtaler om implementeringen blandt 

andet: ”Vi kan få rammen, på implementeringerne (fra ledelsen red.) men vi er nødt til at være tæt 

på den enkelte (rådgiver red.) på så store implementeringer, som Sunday er” (Enkeltinterview 

24.09.2018: M 4:58-5:07). M mener derfor, at det kræver gode ledere at kunne hjælpe og støtte de 

enkelte rådgivere i denne forandringsproces. Rådgiverne får brug for forskellige former for støtte 

og vejledning i brugen af Sunday. Her konstaterer M i et indirekte parallelspor, at hun er 

opmærksom på hendes ansvar som leder, og samtidig har hun et appellerende budskab, hvor 
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ledelsen arbejder på at være opmærksom på den enkeltes læringsmåde og behov (Benedikte 

Madsen: 2008:28). Ved at M siger det på denne måde, føler jeg som interviewer, at ledelsen i den 

grad står overfor en svær opgave. 

Frustrationsbarometeret 

M mener, at DB kunne have lavet et testmiljø, da det ville hæve bundniveauet. Dermed anerkender 

M altså, at niveauet i filialen og formentlig rundt omkring i de forskellige afdelinger, er meget 

forskelligt. Testmiljøet vil få de ”svageste med”. Det kan også tolkes sådan, at M skubber ansvaret 

fra sig og måske mener, at dette burde være gjort fra centralt hold for længst? Det siges ikke direkte, 

men kan muligvis være det, M siger indirekte. For at komme tættere på de enkelte rådgivere nævner 

M, at en løsning de har drøftet i ledelsen kunne være at have et ”frustrationsbarometer” 

(Enkeltinterview 24.09.2018: M: 11:53-12:36) for at se, hvor den enkelte rådgiver er. Det kunne give 

bedre vejledning og støtte til den enkelte rådgiver.  Frustrationsbarometret kan deles op to 

kategorier Dette barometer nævnte BB også i enkeltmandsinterviewet, hvilket kunne afspejle, at 

der er et redskab fra centralt hold.  

M nævner flere gange under interviewet, at det kræver en dygtig ledelse at kunne støtte og vejlede 

de enkelte rådgivere. Dette kan tolkes som et udtryk for, at hun faktisk ikke føler sig kompetent nok: 

(Enkeltinterview 24.09.2018: M 04:36-04:48). M konstaterer, at det er ledelsens ansvar langt hen 

ad vejen, at alle i filialen bruger Sunday. Hun erkender, at det er svært for rådgiverne at være 

opdaterede på alt omkring Sunday, da it-platformen er i rivende udvikling. Dette fortæller hun 

endda har været oppe at vende i ledergruppen. Denne sætning kan der tolkes meget ud af - mere 

end M egentlig siger. Det, at M referer til ”ledergruppen”, markerer tydeligt, at dette er mere end 

en udfordring i Hellerup-filialen. Ledergrupper tager ikke hvilke som helst problemer op (Benedikte 

Madsen 2008: 7). Ved at dette har været oppe at vende i ledergruppen, tyder på, at det ikke kun er 

i Hellerup-filialen, at det er en udfordring. Der kan være flere årsager til, at M nævner dette i 

interviewet. Er hun blot ærlig eller er det fordi, at hun ønsker at give indtryk af vigtigheden af 

Sunday. Hun mener, at systemet er kommet for at blive, og at det er vigtigt, at alle rådgiverne føler 

sig opdaterede, før man begynder at bruge systemet (Enkeltinterview 24.09.2018: M 20:30-20:45). 

M er proaktiv med forslag under interviewet, på, hvordan hun mener, at man kan få alle rådgivere 

til at bruge Sunday. M erkender, at ledelsen i filialen ikke har opfølgning på brugen af Sunday 

længere, som de havde i begyndelsen, hvor opfølgning og fokus var meget rigid og talbaseret 
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(Enkeltinterview 24.09.2018: M: 12:48-13:12). Tilsyneladende gør ledelsen ikke noget aktivt for at 

genindføre opfølgningen. 

Leder og fagspecialisten  

M nævner, at som ledelse skal de være tæt på den enkelte medarbejder og hjælpe dem igennem 

forandringerne (Enkeltinterview 24.09.2018: M 04:07-04:15). Dette kan tildeles virke komisk, da jeg 

sidder som medarbejder og rådgiver i filialen og ikke oplever denne holdning udlevet i praksis. Min 

subjektive holdning bekræftes under fokusgruppeinterviewet (Fokusgruppeinterview 01.11.2018 
SØ: 23:37-23:47). 

 En anden årsag til, at ledelsen ikke følger op, kan være, at ledelsen simpelthen har for mange andre 

opgaver, som gør at de ikke har tid nok. Men kan sige, at BB supplerer M. BB mener, at dette er en 

prioriteringssag fra ledelsen – og det kan han sige, da han ikke har noget ledelsesansvar. Ved min 

gennemgang af interviewmaterialet er det tydeligt, at mærke, at BB har holdt møder med ledelsen. 

M og BB nævner mange af de samme problemstillinger og tiltag. BB giver tydeligt udtryk for, at han 

ikke mener, at man skal være så sagsstyret, men mere processtyret (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 

03:58-04:10). BB forklarer, at der er sket et markant fald i brugen af Sunday, så det nu er under 

halvdelen af alle rådgivere, som har været i berøring med Sunday indenfor de seneste 3 måneder 

(Enkeltinterview 06.03.2019: BB 04:23-04:55). Ledelsen kan med fordel påtage sig en rådgiverrolle, 

mener BB. Han giver udtryk for, at han egentlig ikke mener, at det er så vigtigt, hvor 

store ”lagkagestykkerne” er. BB bruger kontrolredskabet til evaluering til ledelsen. Det er tydeligt at 

mærke, at BB er påpasselig i forhold til hans kommunikation bl.a. ved udtalelsen: ”Ser jeg på de 

sidste 3 måneder, som altså også går ind i 4. kvartal, så er det halvdelen af alle rådgiver, der i en 3 

måneders periode ikke har været i berøring med Sunday overhovedet, de har haft ejerskiftesager 

fordi de har bestilt ejerskiftesager i mødeservice. og det bruger jeg sådan til en evaluering/eller en 

betragtning på hvor står vi idag og det bruger jeg i dialogen med lederne. I forhold til at sige hvor 

mange af dine rådgiver har været i berøring med det, fordi jeg tror ikke på” (Enkeltinterview 

06.03.2019: BB 04:23-04:55). BB beskytter lederne ved at udtale, at lederne har mange opgaver, 

hvorfor Sunday ikke altid for den opmærksomhed og fokus, som det burde (Enkeltinterview 

06.03.2019: BB 04:56). Ved at BB starter med at kommunikere ud til mig, at lederne i de pågældende 

filialer har rigtig mange opgaver udover Sunday, vil han måske bruge mig som afsender af nogle 
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beskeder til ledelsen. En af dem kan være, at BB ikke vil være dommer overfor lederne, hverken på 

centralt og lokalt plan. Derfor sørger han for at give udtryk for, at lederen har mange opgaver, 

hvorefter han så kan komme kritik. Dvs. her sørger BB for at anerkende lederne, hvorefter han har 

sin kritik med i baghånden. Nogle filialer betragter Sunday som et succeskriterie, mens andre filialer 

måler medarbejdere på andre parametre (Enkeltinterview 06.03.2019: BB).  

Den store forskel i brugen af Sunday mener BB kræver fokus på rådgiverniveau. BB mener ikke, at 

man skal være sagsfokuseret, men mere rådgiverfokuseret, for derved at kunne lave en plan for den 

enkelte rådgiver i samråd med vedkommendes leder. Siden december 2018 har BB holdt møder 

med lederne en gang om måneden, hvor han efterfølgende sender oplysninger frem på, hvilke 

rådgivere, der ikke har været i berøring med Sunday. Herefter er det så ledelsens opgave at lave en 

plan for, hvordan ledelsen sammen med den pågældende rådgiver får gjort noget ved det. Denne 

holdning stemmer godt overens med Ms ideer om individbaseret ledelse, men både M og BB 

mangler tilsyneladende at kommunikere disse visioner og strategier ud til rådgiverne. Som 

medarbejder kan det være overrumplende at sidde i interviewrollen og høre om alle disse planer, 

som denne opgaveskriver endnu ikke har bemærket udmøntet i afdelingen. Interviewet med A, som 

aldrig har brugt Sunday, bekræfter, at disse planer ikke er fremlagt fra ledelsens side i filialen. Som 

det kan ses i afsnittet herefter, kan man opfatte implementeringen som led i en større 

forandringsproces. 

Et it-system som en kulturforandring  

”En forandring af det her omfang, den tager rigtig rigtig laaang tid at implementere” 

(Enkeltinterview 06.03.2019: BB 02:39:2:45)  Det er vigtigt ved adfærdsændringer og 

kulturforandring, at dem som skal lave deltage i forandringen kan se meningen i forandringen, hvis 

man ønsker at succesfuld forandring (Hammer og Høpner 2015: 175). Der er ingen tvivl om, at langt 

størstedelen af rådgiverne kan se meningen med it-platformen, men at der mangler noget, før de 

kommer med i forandringsprocessen (Hammer og Høpner 2015: 175). BB anerkender, at Sunday 

ikke bare er et nyt smart it-system, men også en ændring i hele kulturen for rådgiverne. BB udtaler 

bl.a. hvis det bare var at lære systemet, havde det nok ikke været så vanskeligt. Fordi ”systemet er 

ikke svært, det er egentlig let” (Enkeltinterview 06.03.2019: BB 11:50:10:58). Denne ”lethed” står i 

kontrast til, at bankrådgiveren tidligere selv kunne styre sagsbehandlingen uden samarbejde med 
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kunden. BB indrømmer da også, at introduktionen til Sunday fremstod forkert. Fra dengang ledelse 

og undervisere (herunder BB selv) meldte ud, at Sunday skulle fungere som et selvbetjeningsværktøj 

til nu, hvor boligsager i langt højere grad er en løbende proces man har med kunden. Allerede nogle 

måneder efter projektstart, kunne BB se at platformen krævede mere fra bankens og rådgivernes 

side end planlagt. Derfor måtte man ændre kommunikationen ud til rådgiverne. Det kan undre, at 

den centrale kommunikationsplan ikke var afprøvet, inden der blev kommunikeret ud til rådgiverne. 

BB fortæller, at der i dag forsøges at gøre noget i forhold til procesændringen ”Min tilgang til det og 

det som jeg er ude til leder og udvalgte medarbejder og træne, det er processen omkring det.” 

(Enkeltinterview 06.03.2019: BB 12:41-12:49). Da BB sagde dette, kunne det mærkes i hans 

stemmeføring: Han trak lidt på det med ”udvalgte medarbejdere” - måske for at beskytte mig som 

interviewer, da jeg ikke var en del af de udvalgte medarbejdere. Formålet med at tage ud lokalt i 

filialer og undervise udvalgte medarbejdere er, at de herefter skal lære det videre til de andre i 

afdelingen. 

Store forskelle i medarbejdergruppen  

I fokusgruppeinterviewet er det tydeligt, at de enkelte rådgivere er forskellige steder i forhold til at 

have den nødvendige kompetence og vilje til at arbejde med Sunday. I den ene ende af skalaen er 

rådgiver A, der i løbet af interviewet giver udtryk for, at hun føler manglende erfaring og 

kompetence i forhold til at have Sunday inde under huden. Hvorvidt rådgiver A har viljen til at øge 

sine kompetencer og anvende Sunday, som en del af hendes hverdag er lidt tvetydigt. Hun kan godt 

se nogle af fordelene med Sunday og har givet udtryk for det, men nu hvor der er gået 1,5 år siden 

træningsdagene blev holdt, er rådgiver A kommet langt bagefter, da den løbende opdatering af 

systemet er gået hen overhovedet på hende. Det afspejler sig i hendes kommentar under 

fokusgruppeinterviewet, hvor hun siger, at hun faktisk ikke har haft en Sunday-sag endnu. Det er 

derfor klart, at rådgiver A ikke føler sig kompetent nok til at bruge Sunday. A giver udtryk overfor 

ledelsen, at hun ønsker støtte i form af at komme med på møder hos superbrugeren SI. Under 

fokusgruppeinterviewet siger A til SI, at hun har sagt til M, at hun gerne ville med på SIs møder. 

Dette vidste SI ikke noget om, hvilket bliver til en lidt akavet situation for dem begge i fokusgruppen. 

Man kan undre sig over, hvorfor rådgiver A ikke bare selv direkte henvendte til SI, da SI kunne tage 

det som en kæmpe ros? Rådgiver SI havde som sagt intet hørt om denne forespørgsel, så M har som 
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leder ikke videregivet As ønske om at støtte og sidemandsoplæring. Det undrer mig, når M selv 

under interviewet giver udtryk for, at man ”skal gribe de enkelte rådgivere, der hvor de er”. På sigt 

kan det skabe mistillid, for jeg ser rådgiver As henvendelse som en tillidserklæring. Ved at M ikke 

har reageret på As ønske, fremstår M som utroværdig med en passiv ledelsesstil (Kousholt: 

2017:130). Rådgiver A kunne have gavn af situationsbestemt ledelse (Kousholt: 2017: 127), da 

medarbejderen har brug for en leder, som er meget instruerende og udviser stærkt støttende 

adfærd, så A kan komme i mål med anvendelsen af Sunday i sin hverdag. Rådgiver A giver selv udtryk 

for i det personlige interview, at den måde, hun bliver bedre på, er ved fokus og opfølgning. Rådgiver 

A har brug for at få viljen til at anvende systemet (Jacobsen og Thorsvik 2014: 397). Dette kan 

formentlig først skabes, når hun føler sig tryg i brugen, eller når hun får den nødvendige støtte fra 

ledelsen eller kollegaer. A har masser af erfaring med den faglige del indenfor bolig, men med det 

nye it-system føler hun sig skubbet helt tilbage til nul. I den anden ende af skalalen ligger bl.a. 

rådgiver SØ, der i fokusgruppe-kulissen er fortaler for Sunday. Han ytrer, at der er fordele ved 

systemet, og at han altid bruger Sunday (fokusgruppeinterview 01.11.2018: SØ 04:10-04-31). Ud fra 

disse påstande har han både en høj kompetence og stor vilje, der i henhold til Hersey og Blanchard 

tilsiger en ledelsesstil, der bør være lavt instruerende og lavt støttende. Ud fra SØs egen virkelighed 

er han af den opfattelse, at han er en af dem, der bruger Sunday mest og dermed har succes. 

Budskabet virker konstaterende, men det er mere end bare ord. Der er en indirekte appel til de 

andre i fokusgruppen, om at SØ mener, at han selv er en succes. Det siges ikke ordret, men det kan 

give det indtryk til de andre i gruppen, ved den udtalelse.  

Ved at SØ italesætter sig selv på denne måde under fokusgruppeinterviewet, kan det give de andre 

deltagere en følelse af, at han er ”bedre og mere kompetent” end de andre i fokusgruppen. 

Omvendt viser data på brugen af Sunday, at SØ ikke anvender systemet i nær så høj grad, som han 

selv udtrykker. SØ har en stærk status og vurderes som en af de meget faglige tunge rådgivere i 

afdelingen. Dette er ikke udmeldt officielt, men det mærkes tydeligt i afdelingen og under 

fokusgruppeinterviewet, at han har denne status og en slags magt, som lederen, den bedrevidende 

eller føreren i gruppen. Kombinationen af SØs løbende kritik af Sunday (udenfor fokusgruppe-

kulissen) og ud fra mine indsamlede data, lader det til, at hans vilje ligger noget lavere end først 

antaget. Det er svært at gennemskue om SØ faktisk føler sig kompetent i brugen af Sunday eller om 

det er et skuespil (Gofmann 2014: 205). Grundet SØs mangeårige erfaring (12,5 år) i banken kan 
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meget tyde på, at han ikke helt føler sig kompetent nok i forhold til det gamle ejerskiftesystem og 

derfor vælger den gamle arbejdsfacon frem for Sunday. Det kan tænkes, at SØs vildledende adfærd 

kan forklares ud fra Panopticoneffekten. SØ føler sig overvåget i interviewsituationen og spiller 

derfor et skuespil for at give et billede af, at han har alt under kontrol, og han forekommer således 

som magtfuld overfor de andre (Brinkmann: 2014: 363).  

 

Bruger ikke it-systemet 

SØ og A har det tilfælles, at de begge to ikke bruger Sunday-systemet, men det er begrundet i vidt 

forskellige tilgange til systemet, så det er ikke ensbetydende med, at de har brug for samme 

ledelsesstil. Måske har SØ mere brug for en støttende ledelsesstil, hvilket jeg kommer frem til på 

grund af hans udtalelse under fokusgruppeinterviewet om, at ”Det er et rigtigt fint værktøj, så det 

var på den måde rigtigt velkommet,… Men det kan simpelthen ikke” (Fokusgruppeinterview 

01.11.2018 SØ 04:05-04:04:16)   Ledelsesstilen bør være instruerende, da SØ giver udtryk for, at han 

gør det, han bliver bedt om (Fokusgruppeinterview 01.11.2018 SØ 24:22-24:28). Hvis han ikke bliver 

bedt om noget specifikt, griber han til gamle vaner og arbejdsmetoder, indtil han bliver bedt om 

noget andet. SØ er solgt ind på ideen med Sunday, men mener at systemet kan for lidt og der er for 

mange fejl og mangler. SØ udtaler, at ”Når folk vænner sig til at bruge det, så bliver vi nok mindre 

involveret. Så om 5 års tid bliver vi nok ikke involveret mere i en boligsag” (Fokusgruppeinterview 

01.11.2018 SØ 24:22-24:28). Dette bekræfter, at SØ faktisk kan se ideen på længere sigt, men lige 

nu mener han systemet kan for lidt. Han gør også opmærksom på, at han har forsøgt at indberette 

fejl i Sunday-systemet uden at få tilbagemeldinger.  Sø: Man kan komme med forslag, men man 

hører ikke noget og det tager tid at formulere. Så det er store ting man skriver om.  

Opbakning fra kollega  

Rådgiver SI udtrykker i fokusgruppen, at han har manglet konkrete støtteværktøjer for at blive bedre 

til at anvende Sunday (eksempelvis et testmiljø). Ud fra SIs løbende udtalelser i 

fokusgruppeinterviewet lader det til, at SI har et godt engagement og en relativ høj kompetence. SI 

virker konstruktivt og taler ud fra erfaring med Sunday-systemet. SIs engagement til at bruge Sunday 

understøttes af data, (Internt dokument: kvantitativ data Brug af Sunday bilag nr. 2) 
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. SI bruger it-systemet, til trods for utilfredsheden med et manglende testmiljø. Trods det at SI ikke 

er tilfreds med læringsfasen og implementeringen af Sunday, ses det ikke i de udtrukne data, da han 

egentlig er en af den som bruger Sunday mest i Hellerup filialen. Desuden har SI en opfattelse af, at 

indrapportering af fejl ikke bliver taget alvorligt. SI: “det er jo fint nok hvis det er sådan, men så er 

der jo bare ingen grund til at komme med feedback, når man alligevel bare får at vide at det er sådan 

det er” (fokusgruppeinterview 01.11.2018: SI 35:34-35:48) – en opfattelse der bakkes op af rådgiver 

SØ. SI er af den opfattelse, at hvis vi bedt om at gøre noget på en særlige måde, skal vi gøre det. 

(Jacobsen og Thorsvik 2014: 394). SI har en del forbedringsforslag og kritik af Sunday. Han forholder 

sig kritisk men bruger Sunday trods alt. Det er min antagelse, at SI har kompetencerne til at gøre 

brug af Sunday, da han betragtes af flere i afdelingen som superbruger (enkeltinterview 22.02.2019: 

A). Ud fra rådgiver SIs høje kompetence men lidt variable engagement, er det en lavt instruerende 

men højt støttende ledelsesstil, som M bør anvende overfor en person som SI, for at 

implementeringen af Sunday kan betragtes som endelig (Kousholt: 2017: 127). Det vurderes af 

opgaveskriveren, at der er brug for lavt instruktion, da SI allerede bruger Sunday - derfor er der ikke 

brug for højt instruerende adfærd fra ledelsens side i dette tilfælde. Dog udtrykker SI frustration 

over Sunday, så det er vigtigt, at ledelsen lytter til SI. Dermed vil han fortsætte med at bruge Sunday 

og kan udvikle sig til en ambassadør for Sunday. Ledelsen i filalen må ikke undervurdere SIs 

påvirkning på de andre i gruppen. 

 

Delkonklusion 2 

Gennem alle interviews er det gennemgående, at informationen om brug af Sunday ikke kan 

generaliseres, da folk lærer forskelligt. Der er en bred enighed om, at der bør tages udgangspunkt i 

den enkelte rådgiver i den lokale filial, som ledelsen bør støtte og vejlede i brugen af Sunday, hvis 

filialen skal lykkes med at få alle rådgivere til at benytte it-platformen Sunday kontinuerligt og 

fremadrettet. Fokusgruppeinterviewet viser bred enighed om, at Sunday blev lanceret alt for tidligt 

i alle filialerne. Rådgiverne mener simpelthen, at Sunday-systemet kunne for lidt, og at der var for 

mange fejl og mangler i systemet. Som beskrevet i forrige afsnit er rådgiverne meget forskellige, 

hvorfor der er behov for, at ledelsen kan tilpasse sig den enkelte rådgivers behov for læring og 

opdatering af viden om it-plaformen. Alle interessenter, der er interviewet til denne opgave, fandt 

at implementering og undervisning i begyndelsen hvilede på et forkert grundlag.  Det blev meldt ud 
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til rådgiverne, at dette redskab var et selvbetjeningsbetjeningsværktøj, og at rådgiverne ville spare 

tid, hvilket ikke er tilfældet i de fleste sager. Kommunikationsplanen for udrulningen af Sunday 

fejlede. Hvorfor Sunday ikke får den ønskede effekt og gennemslagskraft, som først antaget i DB, vil 

jeg nærme mig nogle forklaringer på i de næste par afsnit, der har fokus på ledelsens rolle og 

handlemuligheder.   

Introduktion til ledelsesanbefalingerne 

Danske Bank ønsker at være førende på digitale løsninger som et konkurrenceparameter i en 

bankverden præget af hård konkurrence. Hvis Hellerup filial skal lykkes med at få alle rådgiverne til 

at anvende it-platformen Sunday i de ejerskiftesager, hvor det er muligt, skal der udarbejdes en 

struktureret plan for filialen helt ned på rådgiverniveau. Handlingsplanen skal være helt ned på 

individniveau, fordi Sunday er et forandringsprojekt, dvs. at det er mange menneskers 

arbejdsproces, der skal ændres. Det kræver en adfærdsændring (Kousholt 2017: 29). Sidst men ikke 

mindst skal rådgiverne også være med til at ændre adfærden hos kunderne, da kunderne også har 

været vant til, at boligkøbsprocessen var anderledes tidligere, når man købte bolig.  Jeg vil nedenfor 

opridse nogle handlemuligheder for ledelsen, som jeg mener kan begrunde mine valg af 

anbefalinger til ledelsen. 

 
Kommunikationsplan for Hellerup filial 
 

Først og fremmest skal der udarbejdes en kommunikationsplan, da kommunikation ud til rådgiverne 

i filialen har en meget stor betydning for den videre proces i anvendelsen af Sunday. Lige nu har 

rådgiverne meget stor modstand mod brugen af systemet (Kousholt 2017: 29), fordi det kræver nye 

arbejdsvaner for både rådgivere og kunder. Til at udarbejde kommunikationsplanen bruger jeg 

interessentanalysen fra analyseafsnittet, som et særdeles vigtigt hjælpemiddel for at udvikle en 

strategisk kommunikationsplan. Dermed får ledelsen har en oversigt over, hvordan og hvornår man 

skal kommunikere hvad ud til de forskellige interessenter/rådgivere. Ledelsen i filialen må bestemt 

ikke undervurdere kommunikationsdelen, da den kan være ganske udspekuleret og manipulerende. 

Dermed kan ledelsen bruge deres kommunikation strategisk i deres ledelse (Kousholt 2017: 295). 

Kommunikationsplanen involverer alle rådgivere, der deltog i fokusgruppeinterviewet plus filialens 

direktør og stedfortræder. De to rådgivere, der ikke deltog i min undersøgelse, skal have et 
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spørgeskema eller have tilbudt et interview, for at finde ud af, på hvilken måde de ønsker at 

modtage kommunikation på. Jeg har heller ikke medtaget mig selv i kommunikationsplanen, da min 

opfattelse af mig selv som rådgiver kan være særdeles subjektiv og derfor risikerer at blive en 

selvopfyldende profeti (Hammer og Høpner 2015: 113). Jeg anser mig selv som en 

kommunikationsmedarbejder med en koordinerende rolle. Ledelsen er taget med i 

kommunikationsplanen, da de er altafgørende interessenter, med autoritet og ansvar. 

Kommunikationsplanen – som jeg udarbejder - gives til ledelsen, men ikke til rådgiverne i filialen, 

da kommunikationsplanen er et værktøj til ledelsen. Der vil neden for blive præsenteret, hvordan 

det anbefales, at ledelsen i filialen kommunikerer med rådgiverne.  

Figur nr. 3: Kommunikationsplan  

Interessenter Filialdirektør Stedfortræder  
M 

Rådgiver A Rådgiver SØ  Rådgiver SI 

Formål Sikre at 
rådgiverne er 
positive overfor 
Sunday. Føle sig 
ok opdateret på 
Sunday. 

Skal være 
firstmover 

Skal kunne se 
ideen med 
Sunday. 
  
Risiko for hun 
ikke føler sig 
klædt nok på. 

Skal bruge 
Sunday. Han 
skal føle,  at der 
er fokus på 
Sunday.  
Risiko for at han 
fortsætter i det 
gamle system. 

Skal fungere 
som en slags 
lærer, 
bedrevidende.  

Metode Sørger altid for 
han hører om 
de vigtigste og 
kun vigtigste 
opdateringer. 
Han skal have 
overblik over, 
hvem som 
bruger 
systemet.  

 A skal føle, at 
hun bliver holdt 
i hånden af en 
hjælper/lærer.  
Hun skal roses, 
når hun bruger 
systemet. Hun 
skal have stærk 
støtte fra 
ledelsen. 

Han skal gøres 
bevidst om, at 
der bliver målt 
på brugen af 
Sunday, og at 
det er kommet 
for at blive.  

 

Hyppighed Kun ved 
væsentlige 
nyheder og 
opdatering på 
brugen af 
Sunday. En 
gang om 
måneden.  

Der skal følges 
om en gang om 
ugen på, hvor 
mange Sunday- 
sager, der kørt 
igennem. Hun 
skal orientere 
om vigtige 

A skal have 
støtte til alle 
sager i starten. 
Dvs. hvis der er 
to sager på en 
uge, skal hun 
have støtte til 
begge. Dette 

Der skal 
opfølges en 
gang om ugen 
på, om Sunday 
benyttes i de 
sager, hvor det 
er muligt og 
relevant.  

Der opfølges en 
gang om ugen. 
Derudover skal 
han modtage 
de vigtigste 
opdateringer på 
Sunday.  
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nyheder til 
rådgiverne. Hun 
skal være til 
rådighed for 
rådgiverne.  

skal ske, indtil 
hun har haft en 
del sager.  

Hvem udfører BB er den, der 
skal holde 
filialdirektøren 
opdateret. 
Derudover kan 
M støtte 
undervejs.  

Holdes 
opdateret via 
Sunday site 
nyheder.  

Opfølgning og 
støtte fra M og 
ind imellem 
filialdirektøren. 
Støtte kan også 
komme fra Si 

Opfølgning af M 
og 
filialdirektøren  

Opfølgning af 
M.  

Måling af 
kommunikation 

Filialdirektøren, 
skal hver 3.-4. 
uger, se om 
opfølgningen 
har hjulpet på 
brugen af 
Sunday.  

M kan spørges 
en gang hver 
14. dag, om 
hun har de 
rigtige 
redskaber. Fra 
en skala fra 1-5, 
evt. efterfulgt 
af en 
kommentar. 

A kan få 
spørgeskema 
efter hver 
Sunday-sag, for 
at se hvordan 
hun flytter sig 
og bliver bedre 
til at benytte 
Sunday.  

Kommunikation, 
skal måles ud 
fra om SØ 
mener, at han 
får de rigtige 
støtteredskaber 
til at bruge 
Sunday.  

Følges op 
ugentligt, og 
kommunikation 
måles i en 
dialog om de 
givne 
redskaber, som 
er til rådighed 
omkring 
Sunday. 

 
Ledelsens kommunikationsstrategi  
 

Kommunikationen foregår naturligvis ikke kun efter en skematisk plan, men også som dialoger i 

hverdagen. M har en vigtig rolle som en del af ledelsen i filialen. Hun fremstår som en rollemodel i 

forhold til brugen af Sunday, og kan derfor være som en motivationsfaktor overfor medarbejdere 

og rådgivere. Derfor anbefaler jeg, at M ikke (længere) deler sine frustrationer med rådgiverne, men 

kun med filialdirektøren. Dette er især vigtigt i denne case, da mange rådgivere allerede er hoppet 

fra at bruge Sunday; de har brug for en topmotiveret leder. Hvis M ikke har kompetencerne til at 

motivere rådgiverne i filialen, så kan hun evt. få sparring af filialdirektøren eller BB, alternativt en 

udefrakommende coach. Når ledelsen gerne vil tale med alle medarbejdere, kan første skridt være 

at indkalde til et morgenmøde. Ved at erkende overfor personalet i filialen, at Sunday blev 

kommunikeret forkert ud til rådgiverne og derfor mere eller mindre fejlimplementeret, kan man 

genoprette troværdigheden. Rådgiverne får dermed indtryk af en ledelse, der er på rådgivernes 

side. Ved at erkende at Sunday ikke er kommet rigtig fra start, tales der til rådgivernes følelser, så 
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de kan føle sig hørt og forstået. Ved at gøre rådgiverne opmærksom på, at Sunday er kommet for at 

blive, vil rådgiverne kunne se logikken i at komme i gang. På morgenmødet er det vigtigt, at 

rådgiverne inddrages, da de skal føle, at de er med til at sætte dagsordenen i forhold til 

planlægningen i anvendelsen af Sunday. Det er vigtigt, at ledelsen får appelleret til alle rådgiverne, 

så der ikke er nogle, som mister ”interessen” i morgenmødet.  

Skab en fælleskabsfølelse blandt rådgiverne 

Dernæst skal ledelsen arbejde for at skabe et fællesskab blandt rådgiverne, så filialen lykkes med 

Sunday - ikke kun på individuelt plan. Det er relevant og vigtigt at få skabt en fælleskabsfølelse 

blandt rådgiverne, da der har været meget stor udskiftning i personalet. En ny gruppedynamik skal 

finde vej. Dette gøres ved sociale arrangementer og ved større afhængighed af hinanden i 

dagligdagen (Kousholt 2017: 141). Man kunne f.eks. oprette nogle mindre grupper eller hold blandt 

rådgiverne, som skal stå for at støtte og hjælpe hinanden med at lykkes med brug af it-platformen 

Sunday. Det anbefales, at grupperne sættes sammen to og to, da ledelsen så er sikret, at ingen føler 

sig holdt udenfor i de mindre grupper. Grupperne bør dannes ud fra modsætninger, så de kan 

supplere hinanden. Jeg ser en gruppedannelse mellem A og Si, da den ene er en meget usikker 

rådgiver i forhold til Sunday, men derimod har hun mange års erfaring i banken (31 år) Dette giver 

hende en enorm faglig ballast, som ikke må underkendes. Si har ikke mange års erfaring indenfor 

bankbranchen, men han er til gengæld en af superbrugerne på Sunday. Ved at placere disse to 

interessenter sammen, kan de lære af hinandens erfaring og styrke hinandens mindre stærke sider. 

Derudover viste Si tydeligt at være den, der gerne ville lære fra sig til fokusgruppeinterviewet. Disse 

to interessenter er et rigtig godt match. A har brug for en stærkt støttende og styrende kollega til at 

kunne komme i gang med at bruge Sunday, indtil det er blevet trygt for hende. De fire øvrige 

rådgivere skal også danne makkerpar, hvor jeg vil forslå, at man interviewede de sidste to, der endnu 

ikke er placeret i interessentanalysen. Makkerparrene kan fungere i en længere periode, så 

rådgiverne opnår fortrolighed til hinanden. ”Det tager i gennemsnit 18 måneder, før en gruppes 

medlemmer er så fortrolige med hinanden, at ressourcerne primært bruges på at arbejde med 

hovedopgaven.” 18 måneder er måske ikke realistiske i en verden, hvor man er i konstant bevægelse 

jobmæssigt, men det skal ihvertfald være en periode på mindst tre måneder, så der kan opstå et 

samarbejde mellem makkerparret. Det anbefales, at rådgiverne sidder sammen hver gang, de får 

en ejerskiftesag, som kan køre i Sunday. Så kommer de i gang med at bruge systemet, kan lære af 
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hinanden og se hvordan hinanden gør. ”Folk bliver motiveret af at være med i teamet” (Kousholt 

2017: 140). Dette vil nogle af rådgiverne formentlig mene er irriterende, derfor er det vigtigt, at 

ledelsen klart og tydeligt formidler, at dette er et krav. I fokusgruppeinterviewet giver rådgiverne 

klart udtryk for, at Sunday ikke bruges lige så meget som i begyndelsen. Der var klar enighed om, at 

når der ikke er fokus på systemet, er der andre temaer som tager fokus, og man kommer hurtigt ind 

i gamle rutiner (Fokusgruppeinterview 01.11.2018). Det er præcis det samme M og BB siger i hver 

deres enkeltinterview: Andre temaer har overtaget dagsordenen i dagligdagen. En af 

hovedopgaverne for ledelsen er at skabe teamånd i filialen, og det kan f.eks. ske gennem makkerpar, 

hvor hvert enkelt par opnår ansvarsfølelse for hinanden. Derudover forslås det også, at der laves 

noget socialt sammen i filialen, da sociale aktiviteter kan være enormt vigtige for at få et 

tilhørsforhold (Kousholt 2017: 141). egentlig en gentagelse fra forrige side?  

Det er vigtigt, at ledelsen kan overbevise rådgiverne om, at Sunday er et smart system for både bank 

og kunder og ikke kun et smart søgeredskab. Flere af rådgiverne nævner under 

fokusgruppeinterviewet, at Sunday er et supergodt søgeredskab til at finde sin drømmebolig.  

Rådgiverne kan dog ikke se alle fordelene ved Sunday. Derfor skal ledelsen dele de gode historier 

om hele forløbet. Det anbefales, at der holdes workshop mindst en gang om ugen med fokus på den 

gode fortælling og med vidensdeling. 

 

Handlingsplan til ledelsen 
Min empiri viser, at filialdirektøren og stedfortræder M ikke kan ændre på den fejlagtige 

implementering tilbage i november 2017. Det er nødvendigt, at den lokale ledelse erkender, at 

Sunday blev implementeret forkert til at begynde med. De fleste rådgiverne i filialen mener, at 

systemet kunne for lidt ved implementeringen (Fokusgruppeinterview 01.11.2018). Det er vigtigt, 

at ledelsen sørger for at handle nu, da det allerede ses, at flere af rådgiverne i filialen bruger Sunday 

mindre og mindre. Det er vigtigt, at ledelsen handler nu, fordi Sunday hele tiden er under udvikling 

og derfor kan det ende med, at rådgiverne føler sig helt på bar bund i forhold til opdateringer.  
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Ledelsesanbefalinger  

Min udarbejdelse af denne opgave fører mig frem til disse tre anbefalinger til ledelsen i Danske 

Banks filial i Hellerup: 

1. Kommunikation skal være ledelsens primære værktøj, så forandringer giver mening 

2. Interessenterne skal involveres og resultater deles i filialen 

3. Den nærmeste ledelse skal selv være en gode og troværdige rollemodeller  

Baggrunden for ledelsesanbefalingerne er gennemgået i ovenstående, så inden jeg afslutter 

opgaven, vil jeg reflektere over opgavens indhold, forløb og min egen rolle som deltagende 

interviewer.  

Refleksion over opgaven  

Indledningsvis forekom det mest relevant at undersøge, hvordan projektet med implementeringen 

af Sunday var lykkedes på filialniveau. Her blev der fokuseret på hvordan rådgiverne, ledelsen, 

kunderne og organisationen oplevede implementeringen. Det blev hurtigt tydeligt, at det var 

nødvendigt at begrænse omfanget, da det skulle være muligt at kunne gå i dybden med den 

indsamlede data indenfor denne opgaves ramme. Danske Bank (hovedkontoret) og kunderne blev 

derfor fravalgt forud for interviewene begyndte. Interviewet med stedfortræder M gjorde 

opgaveskriveren mere bevidst om, hvilke muligheder og barrierer, der forekom på filialniveau, men 

også i organisationen generelt.  

Endelig blev det efter udførelsen af fokusgruppeinterviewet og under analysen af data tydeligt, at 

der var data, der kunne understøtte en anden vinkel på problemet. Derfor udtog jeg en respondent, 

der kunne give mig en bedre forståelse og indsigt i udfordringerne ved den manglende brug af 

Sunday. De indsamlede data gjorde det muligt for mig for at analysere, hvilke udfordringer der 

befandt sig i filialen i forhold til brugen af Sunday. I mine ledelsesanbefalinger lægger jeg derfor 

vægt på, at ledelsen skal være retningsgivende, så den enkelte rådgiver ikke selv kan træffe 

beslutning om implementeringens hastighed. Opgavens forløb bragte sig fra være låst fast på et 

problem i starten, til at se på mange forskellige problematikker i filialen. Dette har givet mig en stor 

forståelse og anerkendelse for hele processen look-think-act samt at kunne se processens relevans.  
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Refleksion over valgte metoder  

En mulighed, jeg i bagklogskabens lys kunne have at benyttet, var et anonymt spørgeskema, især 

forud for fokusgruppeinterviewet kunne det have medført dybere indsigt i hver enkelt rådgivers 

holdning og virkelighed (Weick 2015: 113). Dette ville potentielt have givet flere respondenters 

reelle syn på og opfattelse af Sunday, grundet spørgeskemaets anonymitet. Andre 

dataindsamlingsmetoder såsom fish-bowl fandt jeg ikke brugbare til denne analyse på filialniveau, 

da antallet af respondenter var begrænset (Bjerring, Halkier og Linden: 47). 

Processen i forløbet med dataindsamlingen har gjort mig klogere på hvor - og hos hvem - 

udfordringerne ligger i forhold til implementering af Sunday. Jeg havde nogle klare hypoteser, om 

at udfordringer og barrierer f.eks. var aldersafhængige, hvilket ikke viste sig at være gældende. Jeg 

har erfaret, at processen med look-think-act (Stringer: 2014: 9) giver mulighed for, at man løbende 

revurderer retningen for analysen og hermed opnår nye vinkler, som man ellers ikke havde 

overvejet, når temaet er implementering af et nyt it-system.  

 

Refleksion over til- og fravalg af teori 

Mit omdrejningspunkt for opgaven var implementering af et nyt it-system, Sunday. Derfor kunne 

der i princippet bruges et bredt spektrum af organisationsteori til at belyse om projektet er en 

succes. Et stort forandringsprojekt kan kræve en adfærdsændring hos rådgiverne og hos kunderne. 

I min opgaveproces havde jeg egentlig fravalgt at tage kommunikation med som en teori, da Sunday 

jo allerede var kommunikeret ud og implementeret ud i filialerne. Men jo længere jeg kom med 

opgaven og jeg gjorde look-think-act (Stringer; 2014: 9) gik det op for mig, at kommunikation var en 

altgørende faktor for at kunne løse udfordringer i Hellerup-filialen. Jeg valgte derfor at gøre brug af 

den danske kommunikationsteoretiker Benedikte Madsen, da hun har særdeles væsentlig pointer 

omkring samtaler. I alle interaktioner sker der en magtfordeling, og dette kom også til udtryk 

gennem mine interviews med de forskellige respondenter. Men da jeg måtte begrænse opgavens 

teorier, valgte jeg kommunikation frem for magt, da god kommunikation kan være vejen frem til 

magt (Kousholt 2017: 138). 
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Min egen position som opgaveskriver 

Jeg har flere gange under mit forløb med indsamling af data og med opgaveskrivning, gjort mig 

tanker om min rolle både som opgaveskriver, medarbejder og som kollega i Hellerup filialen. Jeg 

har haft flere uformelle samtaler med kollegaer og med ledelsen, som har været ude af kontekst. 

Det er situationer, hvor jeg ikke er blevet opfattet som HDO-Studerende, der har til opgave at 

undersøge problematikker og dynamikker i filialen, men derimod som kollega. Samtalerne har 

derfor mere kollegiale og fortrolige end brugbare som empiri.  Uden samtykke fra mine kollegaer 

har jeg ikke kunnet inddrage denne viden i selve analysen. Neden for har jeg valgt at illustrere med 

et eksempel på en af de spændende samtaler, som jeg havde med stedfortræder M. I filialen 

sidder jeg foran M, og nogle gange glemmer hun at have ledelseskasketten på, da hun kommer til 

at kritisere, at implementeringen af Sunday skete alt for hurtigt. Hun har sagt højt, at systemet 

simpelthen ikke kan nok endnu, så det kan blive en del af vores dagligdag. Ledelsens frustrationer 

og dilemmaer kommer ikke tydeligt nok frem i interviewdelen, hvor M er betydeligt mere 

strategisk, når hun skal udtale sig til den HDO-studerende. 

Konklusion  

Efter udarbejdelse af analysen er det muligt at identificere de forskellige interessenter, der har 

opgaver i Danske Banks Hellerup-filial. Jeg kan vise, om interessenterne er fortalere eller 

modstandere af it-platformen Sunday. Desuden bliver deres mening om egne kompetencer eller 

manglende støtte fra ledelsen tydelig. 

Efter at have fået overblik over forskellige interessenter har det herefter været muligt at analysere 

de forskellige roller, som udspiller sig, herunder også hos den boligansvarlige, hos stedfortræderen 

og hos rådgiverne i filialen. Ved at få zoome ind på rådgivernes skuespil i hver deres roller, er det 

muligt at kunne kvalificere ledelsen i Hellerup-filialen. Ved hjælp af en handlingsplan kan ledelsen 

arbejde strategisk på at få alle medarbejdere i filialen til at arbejde med it-platformen Sunday.  
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Perspektivering 

Jeg vil kort præsentere min perspektivering, som vil blive uddybet til min mundtlige eksamens. 

Opgaven tager udgangspunkt i, hvilke bevægelser der er i Hellerup-filialen, herunder hvilke 

interessenter og roller, der indtages i filialen. Det har bragt mig frem til en ledelsesmæssig 

anbefaling med fokus på kommunikation og fællesskabsfølelse. Det skal ses som strategiske 

redskaber, så ledelsen kan få alle rådgivere til at være med i en forandringsproces med bankens 

store satsning på det nye it-system.  

Den store udskiftning i ledelsen og ikke mindst af personalet gør, at der mangler kontinuitet og 

tryghed. I kaos er det svært at handle rationelt, så det er naturligt, at medarbejdernes (og måske 

også ledelsens?) overlevelsesstrategi bliver slået til, og man gør det, man er vant til. Konstante 

forandringer, usikkerhed og manglende ledelse, resulterer i, at medarbejderne fortsætter i gamle 

vaner, fordi det er der, hvor rådgiverne føler sig trygge.  Trods stor personaleudskiftning, fjernelse 

af salgsmål og hierarkiske titler blandt rådgiverne, eksisterer den mangeårige magtfordeling og 

performancekultur stadig, dog uden bonusbelønning.  
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Bilag nr. 3 Interviewguide: A  
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Bilag nr. 4 Spørgerramme: Fokusgruppeinterview  
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Bilag nr. 5 Indsamlet data BB: Udkast kodning  
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Bilag nr. 6 Model:  situationsbestemt ledelse  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 


