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Performance fejl: 
Risikable udlån/ 

Investeringer 

Finanskrise 
bliver 

dråben 

Styrtdyk i 
omdømme  

6 > 137 

Åbnet for sluserne: 
arrogant, 

selvtilstrækkelig 

Opgiver sit 
gamle 

slagord om at 
være bedst 

Går 
næsten 
panisk i 
dialog 

Legitimitets-
krise 

Straarup: 

Undskylder 
offentligt 

Netto-
stunt 

‘Danmark har en 
bank’  

Stå stærkere 

Kolding: 

Nu har vi 
undskyldt nok 
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Historien på 
overfladen og 

udefra 

Holdning, 
selvforståelse ift 

resten af samfundet 

Svigtede på 
kernekompetencer, 

basal legitimitet 

En længere historie, 
ulmet længe 
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Svigtede på 
kernekompetencer, 

basal legitimitet 

En længere historie, 
ulmet længe 

Holdning, 
selvforståelse ift 

resten af samfundet 



Symptom 
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Er Danmark er et lille 
land, når historien om 
Danske Banks måde at 

være og kommunikere på 
kan fylde så meget… ? 

Snarere se den som 
symptom på nogle 
væsentlige træk i 

samfundet: 

Hvor løbende legitimering har erstattet given 
legitimitet 

Hvor holdning og værdier er blevet lige så vigtige 
som performance og bundlinje 

Hvor kommunikative kompetencer ikke længere 
kun er blød indpakning, men er blevet eksistentielle 

for en virksomhed 

Hvor mediekontakten er blevet en del af 
samreguleringen i samfundet 



 

Det umiddelbare blik: 
Anløbent omdømme hos 

banksektoren og især 
Danmarks største bank 

Danske Banks kultur 
(organisatoriske hukommelse, hviler 
i fortiden) – fra Landsmandsbankens 

krak i 1922 til Kolde Tage og Sorte 
Knud, en ære i være alvorlige, 

korrekte og arbejde hårdt; stat-i-
staten; del af erhvervslivets 

aristokrati 

Samfundets megatrends  

Legitimerende paradigmer, som bærer forholdet 
mellem Danske Bank og samfundet i øvrigt 
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Se det 
usynlige for 

at se det 
væsentlige 



Megatrends i senmoderniteten 

Samfundets udvikling 

(slut-1900-tallet) 

• mere kompleksitet 

• større fragmentering 

• specialiseret viden 

 

Nye 
legitimerende 
forestillinger 
vokser frem 

 
= nye måder at 

koordinere 
samfundets aktører 

på til gensidige 
hensyn 
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Forskellige aspekter 
af samfundet 

aktiverer 
problemer og nye 

legitimerende 
forestillinger 

6  
megatrends 
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HOLMSTRÖM LEG-OFF 
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BASAL LEGITIMITET 
 
Indtjening 
Stabilitet 
Autencitet 
Egeninteresse 
Marked 
Uafhængighed 
Autonomi 
Lokal 
 

AFBALANCERES 
MED 

Mennesker, miljø 
Forandring 

Responsivitet 
Fællesinteresse 

Samfund 
Afhængighed 

Samregulering 
Global 

 

Tidligere 
modsætninger  
som gensidige 

forudsætninger 
 

Mest markant er det,  
at vi i dag  

i voksende grad ser idealer 
om at forstå forhold,  

der tidligere blev opfattet 
som modsætninger,  

som gensidige 
forudsætninger 

 
En ganske særlige balancegang, tendens til at falde i en af grøfterne. 

Hvordan med Danske Bank? 

2 fælles 
træk 
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Medierne har deres særlige rolle på hver af disse 
megatrends som platform for offentligheden 

Hvad der tidligere blev set som en privat sag, ses nu som 
værende af almen interesse – af forskellige årsager på hver 
af disse megatrends; hver megatrend skaber hver sin issue 

arena med hver sine konflikter, aktører og relationer 

Relevanskriterier gælder forskellige aspekter af 
virksomhedens beslutningspræmisser og ageren 

 

Synes i øvrigt at overbelaste både konventionelle medier 
(og finder så andre udbredelsesveje i sociale medier) og 
den offentlige diskurs (som reducerer kompleksiteten i 

enkeltsager, personer mv) 
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DET UFØLSOMME SAMFUND 
 

De sociale logikkers ufølsomhed for liv og natur  

Kan det betale sig?  

Skaber det ny viden?  

Skaber det nyheder?  

Giver det stemmer? 
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”… det er en investering i vores fælles fremtid at tage et ansvar 
for de sociale og miljømæssige effekter af vores forretningsdrift” 
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Samfundets logikker 
(Økonomi, videnskab, jura, 
politik, massemedia mm) 

Liv, natur 
Klima, stress, børnearbejde, 
menneskerettigheder mmm 

Nu intra-økonomisk: 
Ikke omkostning, men 
investering 

Tidligere ekstra-økonomisk: 
Ansvar for de sociale og 
miljømæssige effekter 
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Modernitetens bivirkninger når en kritisk masse i sidste del 

af 1900-tallet. Økonomien belaster liv og natur. 

Det bliver af almen interesse, hvordan pengene tjenes, 
bruges og hvad de videre konsekvenser er for miljø og 

mennesker.  

Ikke nok for Danske Bank at fungere som en del af 
samfundets økonomiske base.  

Relevanskriterie:  

Afbalancerer Danske Bank hensynet til økonomien med 
hensynet til liv og natur? 
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Ufølsomme samfund 

Implikation for Danske Bank Danske Bank i det lys?  
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At man naturligvis skal sikre sin 
økonomiske performance (bankens 

basale samfundsansvar) 
  

– men for at kunne det må afbalancere 
hensyn til økonomien med hensyn til liv 

og natur i sin adfærd, i sine udlån og 
investeringer  

 
(jf ATP fokus på SRI – som ifølge loven 
først og fremmest skal tage hensyn til 

størst muligt afkast på 
pensionsopsparingerne: 

Novo Nordisk - TBL) 

Global Compact:  
menneskerettigheder 

 
Klima:  

CO2 neutralitet 
 

SRI –  
socially responsible investments  

efter FNs ESG principper 
 
 
 
 
 
 
 



GOVERNANCE SAMFUNDET 
Nye former for politisk samregulering (CSR, refleksiv ret) 

 

”I Danske Bank vil vi gerne bidrage til og engagere 
os i det samfund, vi lever i og af” 
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Særinteresse 
Marked 

 Fællesinteresse 
Samfund 

Basal 
forudsætning 

hos samfundets 
aktører 
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Presset på konventionel 
politik med samfundets 

accelerende diversitet og 
dynamik  

 
fører gradvis til ny 

politiske 
samreguleringsformer, 

der aflaster det 
konventionelt politiske 
system og politiserer 
resten af samfundet 

 
 
 
 

marked stat 

Alle og 
ingen styrer 



 
 
 

STAT 
(fremmedregulering) 

 
GOVERNANCE 

(samregulering)  

 
MARKED 

(selvregulering) 
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Substantielle politiske 
værdier, oversættes 

til intervenerende lov 

Den usynlige hånd, 
processer som sikrer 

fri konkurrence 

Mere eller mindre formelle 
netværk beslutter og regulerer 

gennem forhandlinger 

Juridiske 
sanktioner 

Risiko for 
økonomisk tab 

Behov for tillid;  
med-ejerskab af beslutninger 

POLYKONTEKSTUEL 
samkoordinering mellem et stort 
antal gensidigt afhængige, men 

autonome aktører, som 
interagerer ud fra en 

samfundsmæssig horisont 
 

UNICENTRISK 
Hierarkisk kontrol: den 

suveræne stat er det 
indiskutable centrum, 
som gør alle til lovens 

undersåtter 

MULTICENTRISK 
konkurrence-regulering 
mellem uendeligt antal 

egoistiske aktører, som ikke 
er bundet af nogen fælles 

agenda 
 



Governance samfund 
Implikation for Danske Bank Danske Bank i det lys?  

Politiseret -  reflekterer over sin rolle og sit 
ansvar i samfundet; opfylder ikke kun loven 

til punkt og prikke 
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”Ordentlighed – i forretningsadfærd og 
som en del af samfundet” 

Samfund som horisont for 
beslutningsprocesserne 

Men ser Danske Bank kun markedet?  
”Værdiskabelse for kunder, medarbejdere 

og aktionærer” 

C(S)R som samregulering; ikke kun 
påklistret filantropi eller sponsorat; 
hensynet til resten af samfundet må 

gennemsyre bankens operationer 

Men ”Vi adopterede markedets 
risikovillighed .. i stedet for at være en 

regulator på udviklingen.”* 

Samregulering i løbende forhandling med 
stakeholders 

Politiserer (ud over konventionel 
lobbyisme og public affairs); med til at 

socialisere samfundet 

”Finansiel forståelse” – socialisere  
danskerne til en større finansiel indsigt 
(jf Arlas sundheds- og naturpolitiseren) 

”Gå konstruktivt ind i en debat med de vigtigste 
stakeholders … det optimale grundlag for en 

række nødvendige forbedringer”.* 
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Stadig større mediefokus – ses som led i governance-reguleringen 
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Når virksomheden politiserer, må den kunne legitimere sig i 
det politiske systems legitimerende reference, offentlighed 

og offentlig mening.  

Relevanskriterier: 

Tager virksomheder magt på demokratiets bekostning? 
(Vagthund) 

Relevanskriterier: 

Overholdes de mere eller mindre frivillige former for sam- 
og selvregulering? (Jagthund) 
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TILLIDSSAMFUNDET 
 

Al interaktion forudsætter forventninger: Hvad baserer de sig i? 
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Forestillingen om fælles, 
givne normer:  

Autoritetstro, passiv tiltro 

Flydende, forskellige, 
fragmenterede normer:  

Aktiv tillid 



Fra autoritetstro til aktiv tillid 
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Danske 
Bank 

Passiv tiltro 
Implicit kontrol og 
selvregulering via 

konvention 
 

Før: Man troede man vidste, hvad man 
kunne forvente af Danske Bank, fordi den 

begrænsede sig selv via konvention, 
indefra, bundet af fælles, givne normer 

Om-
verden 

Danske 
Bank 

Nu: Forventninger baseret i 
ekstrapolering af information om og 
erfaring med Danske Bank, som er 

utilstrækkelig til sikker viden – men som 
får os til at vælge at forvente, at de 

mulige fordele ved at give vores tillid til 
Danske Bank overskygger de mulige risici 

Aktiv tillid 
Banken skal altså 
løbende gøre sig 
fortjent til tillid.  
Det gør bankens 

aktive 
selvfremstilling 

eksistentiel. 
 
 

Om-
verden 
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-Forblive den samme 
-Stabilitet 
-Autenticitet: Være tro mod 
sig selv 

-Ændre sig konstant  
-Forandring 

-Responsivitet: Være lydhør 
 

Tillid 
Tidligere modsætninger som 

gensidige forudsætninger 

22 

Balancegang 
for at skabe stabile forventningsbilleder i et dynamisk samfund 



Tillid  

Implikation for Danske Bank Danske Bank i det lys?  

Danske Bank kan ikke regne med 
omverdenens passive tiltro,  

men må konstant generere dens 
aktive tillid 
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Banken har haft vanskeligt ved at 
slippe sine forestillinger om 

autoritetstro,  
som en næsten halvoffentlig 
institution, en stat-i-staten 

For at generere og stabilisere tillid 
bliver selvfremstillingen 

eksistentiel,  
for det vil især være ud fra den, at 
forventningerne til Danske Bank 

etableres 

Bankens gamle motto:  
Don’t tell them, show them – 

rækker desværre ikke i dag; banken 
nu stærkt øget fokus på 

selvfremstillingen.  



Tillid  

Implikation for Danske Bank Danske Bank i det lys?  

Fast holdepunkt i selvfremstillingen; 
må forandre sig men forblive den 

samme for at undgå usikre 
forventningsbilleder og skepsis. 
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Derfor problem, hvis man ændrer 
sig/sin selvfremstilling for meget, 

som fx Netto-kampagnen,  
og til ”Vi gør, hvad du siger” (fra ”Gør 

hvad vi siger!”) 

Performance må være i orden, men 
tillid baseret i holdning, værdier 
bliver lige så vigtig eller vigtigere  

– for når man alligevel ikke kan vide 
alt om bankens ‘performance’, så 
bliver dens holdning afgørende 

Formidler Danske Bank sine 
holdninger, sit verdenssyn – og 

på en måde, så omverdenen 
kan forstå det?  
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 Medierne som tillidstjekker:  

Vilkårlige stikprøver: Ved aldrig, hvor offentlighedens 
søgelys rammer, har en forebyggende effekt.  

Relevanskriterier: 

Lever Danske Bank op til forventningerne?  

Og til det, de siger?  
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BESLUTNINGSSAMFUNDET 

Voksende opmærksomhed på asymmetrien mellem dem, der beslutter 
– og dem, det går ud over 
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1. Træffer autonome 
beslutninger 
 

2. Må være lydhør  

1.  ved at inddrage dem, der potentielt 
påvirkes af beslutningen 

 
2. Men samtidig tage ansvaret som den, 

der sidder med mest viden og størst 
fordel 



I DAG 

 Alting – fra fertilitet til 
klimaforandringer – føres tilbage til 
beslutninger, der kunne være taget 

anderledes. 

 

Når asymmetrien mellem dem, der 
træffer beslutningerne i samfundet 

(= organisationer),  

og dem, der berøres af 
beslutningen uden at have 

indflydelse på den,  opfattes som 
stadig større 

- så spørges der konstant ind til 
beslutningens præmisser 
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Baggrund: 
 

Samfundets udvikling 

 
DE GODE GAMLE DAGE 

 

“Tidligere var 
fremskridtet ikke noget, 

man selv skabte.  

 

Det indfandt sig bare.  

 

En skønne dag var det 
der, skabt af store mænd 

eller opfindere, og så 
tænkte man ikke mere 

over det.” 

 
Harste, Modernitet & Organisation 



 
Jo større virksomhed, jo større 

konsekvenser af beslutninger – derfor:  
 
 

Det, som før gav Danske Bank pondus og 
autoritetstro,  

giver i dag skepsis, evig indblanding fra 
omverdenen                                               

(på denne megatrend og issue arena) 
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Beslutningssamfund 

Implikation for Danske Bank Danske Bank i det lys?  

Explicit tage ansvar for 
beslutningen ud i det bredere 
perspektiv både i tid og rum 

(bæredygtighed) 
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”Hvad synes du, vi skal gøre? ” 
= At fralægge sig beslutningsansvaret 

(radikal fortolkning) 

Involvere dem, der påvirkes af 
bankens beslutninger (ikke kun 

kunder) 
Kun fokus på marked? 

Indsigt i beslutningens præmisser og 
proces (transparens) 

– men fremlægger banken sine egne 
beslutningspræmisser på en måde, så 
omverdenen kan forholde sig til dem?  
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Foreløbig sum:  
Danske Bank gør alt 

det rigtige – med 
nogen slinger i valsen 

 

Den ultimative prøvesten – 
selve kernen i de ny 

legitimerende forestillinger 
og idealer:  

REFLEKSION 

Endnu ikke trådt helt 
igennem som 

læreprocesser i banken? 



2011-06-01 Susanne Holmström - RUC - ReflectiveForum 32 

Disse megatrends  
har aktiveret nye 

legitimerende forestillinger –  
der går under 

betegnelser som CSR, CR, 
CSI, TBL, stakeholder 
engagement, etik… 

- Kan socialteknologisk 
identificeres som  

REFLEKSION 

Giver os et redskab som en 
ultimativ prøvesten 

DET 
REFLEKSIVE  
PARADIGME 

At hæve 
blikket og se 
sig selv som 

udefra 



Fra reflexivitet → 
At se verden indefra  

 
1. ordens, monokontekstuelt perspektiv 

 
Virksomheden ser sig selv som verdens 

navle.  
  

Skaber verden i sit eget billede. 
 

Har skyklapper på, tunnelsyn, konflikter 
pr. automatik blindt og hensynsløst 

med andre verdensbilleder og værdier, 
uden at kunne se de bredere 

konsekvenser af sine beslutninger.  
 

Det skaber i dag mistillid, kriser og behov 
for regulering udefra. 
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Om- 
verden 

Danske Bank 



→ til refleksion:  
At se sig selv som udefra 

2011-06-01 
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Danske Bank 

20110224 Holmström tiltrædelsesforelæsning 34 

Omverden 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

2. ordens, polykontekstuelt perspektiv 
 

Danske Bank forstår at se  
 

1) sig selv som udefra – i den større 
societale kontekst; ikke kun spejling i 

markedet (governance samfund) 
 

2) socio-diversitetens og samspillets 
betydning (partnerskabssamfund) 

 
3) hvordan banken ses af andre, 

gennem andre sociale filtre – forstår 
forskellige syn og forventninger 

(tillidssamfund) 
 

4) ser konsekvenserne af sine 
beslutninger fra den beslutningsramtes 

perspektiv (beslutningssamfund) 
 

5) at den baserer sig i nogle sociale 
forestillinger, som kunne være 
anderledes (forandringsparat, 

problematiserer sig selv) – basal 
forudsætning for det øvrige, for dialog 

og engagement 



→ til refleksion:  
At se sig selv som udefra 

2011-06-01 
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Danske Bank 

20110224 Holmström tiltrædelsesforelæsning 35 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Organisation 

Novo Nordisk  
Ralph Nader 1968, 
Sydafrika/AIDS-medicin 
2001 

Arla Foods 2003 –> ”Alt 
hvad vi gør er forkert” 

Refleksion – besværlig og 
ressourcekrævende 

CHOCK 

Længerevarende  
krise 
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SELVFORSTÅELSE 

Hvordan forstår Danske Bank sig 
selv i samfundet, hvordan 

konstruerer den præmisserne for 
sine beslutningsprocesser?  

 

OMVERDENSFORSTÅELSE 

Hvordan konstruerer  
Danske Bank sin omverden?  

SELVFREMSTILLING 

Hvordan fremstiller 
Danske Bank sig selv?  

 

 

Reflexivitet  
eller refleksion? 

Fundamentale 
forskelle på 

reflektorisk og 
reflekterende 

praksis 

Er der 
indbyrdes 

sammenhæng? 

Måle Danske Banks 
evne til refleksion på 

tre dimensioner 



REFLEXIVITET (1. orden) Danske Bank? REFLEKSION (2. orden) 

’ Naturlige’, nødvendige normer for 
beslutningsprocesser, tager sit 

verdenssyn for givent 

Tematiserer sin identitet, rolle og 
ansvar i samfundet. Ser sit 

verdenssyn som et kontingent 
produkt af valg. 

Sender ansvaret for sine 
beslutningspræmisser videre til 

samfundets givne normer og 
institutioner; føler sig som offer 

Ser sig selv som ansvarlig for sine 
beslutningers præmisser; tager 

fuldt ansvar som beslutningstager.  

 

Regner med (blind) tiltro fra 
omverdenen 

Ser, at en forudsætning for tillid er, 
at man viser sig værdig ved at 

forholde sig reflekterende til sit 
ansvar. 

Monofon primat (økonomi, viden-
skab, politik…) uproblematiseret 
trumf i beslutningsprocesserne 

Evne til at skifte mellem forskellige 
logikker i beslutningsprocesserne.  

 

Snæver egeninteresse: Ved at 
fungere som samfundets 

økonomiske base har vi opfyldt 
samfundsinteressen 

Oplyst egeninteresse –
samfundsansvar forstås bredere. 

 

Samfundskontakt udgrænset i 
‘informationsafdelinger’ frakoblet 

ledelses-indflydelse 

 

Aktiverer topledelse, berører 
virksomhedens overordnede 
politikker og selvforståelse 

 2011-06-01 
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*på vegne af sektoren 

Før: baserede sig i en slags 
autoritetstro? Arrogance… 

Først offer – forurettet over kritik; 
efterhånden se sig selv som 
beslutningstager: ”Ingen er 

interesseret i en debat, hvor sektoren 
positionerer sig som offer.”* 

”Gå konstruktivt ind i en debat … det 
optimale grundlag for en række 

nødvendige forbedringer”.* 



Omverdens-forståelse 
REFLEXIVITET (1. orden) Danske Bank? REFLEKSION (2. orden) 

Mono-kontekstuelt selvcentreret  
verdensbillede indefra;  

snævert, entydigt perspektiv 

 

Poly-kontekstuelt verdensbillede ‘udefra’ 
– relaterer eget verdens-billede til 

andres; bredt, åbent perspektiv; ser sig 
selv i den større sammenhæng 

Ser verden snævert fra egen navle: 
tunnelsyn 

Ser verden gennem andres øjne 
(’empati’); ser derfor bredere 
konsekvenser af beslutninger 

Ser kun sin ‘medfødte’ omverden  
(regulatorer, stockholders,  
monokontekstuelt marked) 

Ser en større og mere kompleks om-
verden som relevant  

Samfundets opsplittes i sort/hvidt, 
fjendebilleder; reduktioner som ‘en 

uvidende befolkning’, en 
erhvervsfjendtlig presse  

Forstår konflikter som en konsekvens  
af samfundskonstruktionen og en del af 

samfundets dynamik. 

 

En omverden der skal manages 
(socio-uniformitet) 

- som skal respekteres , ‘engages with’. 
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Selvtilstrækkelighed, 
elfenbenstårn  

 

? 

-- afhænger af selvforståelsen 



Stakeholder models express fundamental changes in the 
interrelation between Novo Nordisk and the social 

environment – following society’s evolution 

1990 2002 1970 

Novo Nordisk Investors Customers 

Regulators 

Novo  
Nordisk 

InvesLocal tors Customers 

NGOs 

Media 

National  
authorities 

Academia Trade orgs 

Doctors Patients Employees 

Insurance  
companies 

Local  
community 

Int’l 
regulation 

1) Stockholder 
management 

2) Stakeholder 
management 

3) Stakeholder 
engagement 

 
community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) The reflective  
sociogramme 

2012 
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Forståeligt med 
bankens fokus 
på kunder og 
forretning og 
stat efter det 

fundamentale 
performance 

svigt  og massiv 
kundekritik – 

men glem ikke 
resten af 

samfundet 



Selvfremstilling 
REFLEXIVITET (1. orden) Danske Bank REFLEKSION (2. orden) 

Blind selv-fremstilling indefra, 
uden fornemmelse for andre 

fortolkninger 

Præcise signaler om de 
forventninger, man kan 
forvente indfriet, ud fra 

omverdenens verdensbilleder  

Forsøger at informere sig ud af 
konflikter – ”hvis de vidste  

nok om os, ville de forstå os” 

Kommunikerer ud om sine 
beslutningspræmisser, værdier, 

holdning, er åben for 
forandringer. 

Forsøger at dysse konflikter 
ned; at lukke munden på 

modstandere 

Ser potentialet i kontroverser; 
belyser deres baggrund og gør 
meningsudvekslinger mulige 

Ingen syntese mellem selv-
fremstillingen og selvforståelse  

(window-dressing, white-
washing) 

Selvfremstilling konsistent og i  
overensstemmelse med 

selvforståelsen (Man gør hvad 
man siger) 
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Tidligere motto: 
”Don’t tell´them – show 

them” 

Ikke nok at forklare sin 
forretningsmodel – må være 

åben for forandring 

”Gør det du er bedst til – det 
gør vi” blev droppet 

”Vi vil gerne høre din kritik” – 
måler løbende kundernes 

tilfredshed 
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Ex på 
selvfremstilling 

 
Din handlekraft, 

dine beslutninger 
 

Som i andre sektorer 
– selv tage ansvar på 
informeret grundlag 

 
Åbner op for kritik? 

 
Sammenhæng med 
forretningsfilosofi 

ekspliciteret?  



Brander sig med ’tættere på 
naturen’ og en corporate filosofi 

om at sætte naturen som rettesnor 
for hele virksomheden.  
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Jo – det er 
det 

desværre, 
og det er 

hele 
balladen 

om Danske 
Bank også 
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SELVFORSTÅELSE 

Hvordan forstår Danske Bank sig 
selv i samfundet, hvordan 

konstruerer den præmisserne for 
sine beslutningsprocesser?  

 

OMVERDENSFORSTÅELSE 

Hvordan konstruerer  
Danske Bank sin omverden?  

SELVFREMSTILLING 

Hvordan fremstiller 
Danske Bank sig selv?  

 

 

Reflexivitet  
eller refleksion? 

Er der 
indbyrdes 

sammenhæng? 

Kommunikation er eksistentiel for 
Danske Bank i dag – men ligegyldigt 

hvor mange suveræne 
kommunikations-, presse-, CR- og SRI- 

chefer … 

Så er det bankens fundamentale 
selvforståelse – ledelsens holdning og 

verdenssyn, som det gennemsyrer 
organisationen, der er afgørende for 

omdømmet på sigt 



Kontakt  

 

• susanho@ruc.dk 

 

• sh@reflectiveforum.dk 
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