Svar fra Peter Joensen til Operation X 14/10/16
Hvilke af følgende personer er
eller har været ansat i dine
firmaer?
En lang række ansatte/tidligere
ansatte siger, at de får besked på
at bruge aliaser i kommunikation
med kunder, potentielle kunder
og kursister. Er det rigtigt? Hvis
ja: Hvorfor

Oplysninger om, hvem der er ansat i mine virksomheder
er et internt anliggende, som jeg hverken ønsker eller er
forpligtet til at dele med andre. Men jeg mener, at svaret
på næste spørgsmål også dækker dette.
Det er korrekt, at vi har anvendt aliasser, hvilket ikke er
uden for gældende regler.
Det er der flere årsager til.
Vores kommunikation er næsten udelukkende baseret på
e-mails og digitale platforme. Ved at anvende et fiktivt
navn i stedet for eksempelvis ”Kundeservice”,
”Uddannelseskoordinator” etc. har vi ønsket at give
modtageren et mere personligt udtryk af virksomheden.
Aliasset kan også dække over flere modtagere i vores
organisation, som så har mulighed for effektivt at
håndtere henvendelser til os.
En anden og vigtig grund er, at vi ikke ønsker, at vores
medarbejdere bliver kontaktet privat af kunder. Vi har en
meget stor kontaktflade, og der har desværre været
tilfælde, hvor medarbejdere har oplevet ubehagelige
henvendelser, når deres rigtige navn har været
tilgængeligt.
Vi ønsker at beskytte vores medarbejdere, så de har
derfor haft muligheden for at anvende alias i forbindelse
med udsendelse af nyhedsbreve,
markedsføringsmaterialer mv.

Anvender du selv et alias på
sociale medier?

Du skriver på Linkedin at 35.000
danske ledere har valgt en
uddannelse hos Probana. Hvor
stammer tallet fra? (Se bilag 1.
Bilag sendt i mappe for sig)

Det er ikke lykkes os at komme i
kontakt med Sofie Friberg og
Sarah Glintborg.

Det skal bemærkes, at vi ikke længere anvender denne
praksis men er gået tilbage til den mere anonyme
afsender- og modtageradresse.
Jeg er i en vis grad involveret i vores markedsføring og
har i den forbindelse sammen med andre med ansvar for
dette område anvendt et alias, som er brugt til
publicering af artikler og til kommunikation til kunder
via sociale medier. Se i øvrigt foregående svar.
En intern opgørelse af antallet af studerende, der siden
1992 har taget en uddannelse hos os, viser, at mere end
35.000 danskere har deltaget i et eller flere af vores
forløb. Deltagerne er typisk ledere på mange forskellige
niveauer; direktører, mellemledere, personaleansvarlige,
linjeledere, afdelingsledere, økonomichefer,
økonomiansvarlige, ejerledere m.v., som søger et
kompetenceløft til at støtte deres karriere.
Jeg henviser til mit svar vedr. anvendelsen af aliasser.

Og deres fotos optræder mange
andre steder på nettet (se bilag 2).
Hvad er forklaringen på det?
Det lykkedes os derimod at
komme i kontakt med Julie
Højgaard og hun insisterer på at
hendes profil på Linkedin er ægte.
Har hun ret?

Kan vi få et interview med Sarah
Glintborg, Sofie Friberg og Julie
Højgaard?
Mange – flere hundrede - klager
over spam fra dine selskaber.
Hvordan forklarer du dette?

Hvad gør du for at sikre, at
Probana og dine øvrige selskaber
overholder markedsføringsloven?

I nogle tilfælde har vi kombineret et navne alias med
stock photos med henblik på at gøre vores dialog mere
personlig.
Hvis I har kontaktet en person hos os med dette navn og
fået fat i en, der har bekræftet, at hun er vedkommende,
er der tale om en medarbejder, som desværre har
misforstået formålet med vores hidtidige praksis med
brugen af aliasser. Det er beklageligt.
Vi ønsker selvfølgelig ikke i den direkte dialog med
kunderne at sløre, hvem man taler med.
Med hensyn til LinkedIn-profilen, så er der her tale om,
at vi anvender LinkedIn-profiler til at dele artikler m.v. i
diverse grupper, og at vi her har anvendt aliasser med
henblik på at gøre modtagersituationen mere personlig.
Jeg henviser til tidligere svar.
Vi er en virksomhed, som i modsætning til andre
uddannelsesinstitutioner, er afhængige af at synliggøre
os målrettet og kontinuerligt.
Derfor er e-mails og opdateringer på vores sociale
platforme helt nødvendige for os.
Vi har naturligvis ikke et ønske om at sende for megen
information til dem, der står i vores omfattende database.
Man modtager kun information, hvis man selv har
tilmeldt sig eller har sagt ja til at modtage vores
nyhedsbreve.
Nogle modtagere kan af forskellige årsager stå på flere af
vores mailinglister, og kan således i nogle tilfælde
opleve at modtage flere mails fra os, end det er
hensigten.
Det står alle modtagere frit for at afmelde sig
mailinglisten, hvilket kan gøres via links i mails eller ved
at kontakte os pr. e-mail eller telefon.
Hvis man ringer ind til os, har vi en medarbejder, der kan
sørge for, at man bliver slettet fra alle de mailinglister,
man måtte være anført på.
Vores databaser, som blandt andet anvendes til
markedsføring og dialog med vores kunder, er ganske
omfattende grundet vores store berøringsflade, og derfor
har vi meget tidligt tilstræbt at imødekomme
Forbrugerombudsmandens krav til for eksempel
registrering af kunder mv. Vi har naturligvis et ønske om
at leve op til gældende lovgivning på området, og det gør
vi.
Vi er omhyggelige med vores procedurer og har løbende
vores juridiske rådgivere involveret for at gennemgå
vores arbejdsprocesser.

I en mail (bilag 3) opfordrer du til
at ”angribe” en række kommunale
og statslige institutioner med
mails, men: “I skal selvfølgelig
ikke angribe
forbrugerombudsmanden eller
forbrugerstyrelsen.” Hvorfor skal
dine ansatte ikke ”angribe”
forbrugerombudsmanden og
forbrugerstyrelsen?
Vi har talt med erhvervsdrivende
og borgere, der aldrig har været i
kontakt med Probana, besøgt
jeres hjemmeside, handlet med jer
– men alligevel modtager
uønskede reklamemails. De har
på intet tidspunkt takket ja.
Hvordan kan det lade sig gøre?

Når vi søger i dk hostmaster kan
vi se, at Probana har registreret
144 danske domænenavne I kan
sende mails fra. Hvorfor bruger I
så mange navne?

Pågældende mail er en intern meddelelse til
marketingteamet i forbindelse med markedsføring rettet
mod det kommunale og offentlige.
Ordet ”angribe” er en intern jargon for en målrettet
indsats, som er helt almindelig i en marketing-kontekst
og ikke kun hos os, og den bør ikke fortolkes som andet
og mere end det.
Hverken Forbrugerombudsmanden eller
Forbrugerstyrelsen var i målgruppen for denne konkrete
marketingindsats, hvilket bemærkningen henviser til.
Som en uddannelsesinstitution uden for det offentlige og
traditionelt etablerede er vi nødt til at markedsføre os
kontinuerligt overfor vores målgrupper.
Ud over at have vores egen database med modtagere,
som har accepteret at modtage materiale fra os, benytter
vi os desuden af blandt andet forskellige
marketingportaler, LinkedIn-grupper, konkurrencer og
andre kanaler, hvor man kan tilmelde sig mod samtidig
at acceptere at modtage marketingmateriale – blandt
andet fra os.
Hvis man har registreret sig i en af disse kanaler, sendes
vores materiale ud automatisk, uden at vi gør andet end
at betale os fra denne markedsføring.
Af og til er folk ikke opmærksomme på, at de har valgt
denne accept, selv om de de facto dermed accepterer at
modtage materiale fra os og andre.
Hvis man ikke ønsker at modtage vores materiale, skal
man i disse tilfælde selv gå ind og afmelde eller slette
sig.
Vi har intet ønske om at sende materiale til nogen, der
ikke ønsker det.
Det er der overhovedet intet mærkeligt i.
Et domænenavn kan bruges til et website eller e-mails eller begge dele.
Probana har websites på flere af vores domæner, men
størstedelen af domænerne bliver enten brugt til e-mails,
til at sikre markedsandele og som ressource for
undervisningsmaterialer og e-learning.
At opkøbe et ønsket domæne fra en eksisterende ejer kan
være en bekostelig affære. Derfor forsøger Probana at
dække sig godt ind, når det kommer til registrering af
domæner, så der ikke mistes nogle for os relevante
domænenavne til andre. Fx ejer Probana domæner med
alle de relevante landekoder (probana.se, probana.no,
probana.ae, probana.uk osv.). Det samme gælder for
ordet "minimba" og andre ord, som er unikke for os og
relevante for Probanas forretning.

Mange af Probanas domæner er ikke aktivt i brug, men
er blot en fremtidssikring til kommende markeder eller
projekter.

Du reklamerer massivt med at
Mini-MBAen er udarbejdet i
samarbejde med ”landets førende
fagfolk, eksperter og anerkendte
undervisere fra de videregående
uddannelser”. Kan du
dokumentere dette? F.eks. i form
af en liste med navne?

Vær opmærksom på, at samtlige registrerede domæner
har PROBANA Business School eller Probana
Management som registrantorganisation uanset, at vores
nuværende web-ansvarlige står opført på enkelte
domæner (af registreringsårsager hos udbyderen) og
derfor kan opfattes som ejer.
Mini- MBA´en er baseret på de klassiske MBA-moduler
og blev lanceret i 2010.
Indholdet er udviklet i samarbejde med nogle af de
dygtige undervisere, der har ansvaret for de enkelte
moduler og deres delelementer.
Disse undervisere har bidraget med både undervisningsog pensummaterialer.
Uddannelsen bliver løbende opdateret og ajourført. Det
sker ved, at underviserne gennemlæser og, hvis det er
nødvendigt, forbedrer pensum.
På den måde sikrer vi, at indholdet i Mini-MBA´en både
hvad angår e-learning modulerne og kursusdagene
holdes opdateret og er kvalitetssikret.
Vedhæftet disse svar er en liste over undervisere, som
siden 2010 enten har eller aktuelt er undervisere, og som
derfor også har bidraget til Mini-MBA´en.

Du reklamerer i en række
avisannoncer med at din MiniMBA er ”på MBA-niveau”. Hvad
er dokumentationen for dette?

Hvem retter opgaver på MiniMBAen, CBA og Masterclass?

Hvem har udarbejdet
undervisningsmaterialet på MiniMBA’en?

Mini MBA er opbygget omkring de bærende elementer
fra MBA. Vi benytter undervisningsmateriale fra samme
fagmaterialer, der anvendes på MBA, som vi har
rettigheder til at bruge, og anvender undervisere hvoraf
nogle underviser på MBA. Derfor siger vi, at Mini
MBA´en er på MBA niveau, selv om indhold og omfang
naturligvis er forskelligt, hvilket jo er årsagen til, at
uddannelsen hedder netop Mini-MBA.
Opgaverne rettes efter facitlister, best pratice viden og
rettevejledninger, som er udarbejdet af og bliver
revideret af nogle af vores dygtigste undervisere, som
tillige underviser på bla. CBS, KUA og andre
uddannelsesinstitutioner.
Selve retteprocessen foretages af undervisere, studerende
på kandidatniveau og af færdiguddannede kandidater,
som er internt uddannet til opgaven og har indsigt i de
pågældende uddannelsesområder.
Undervisningsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med
nogle af landets bedste undervisere og eksperter indenfor
ledelse.

En del af pensum er materiale fra MBA, som vi har
rettighederne til at anvende.
Se venligst vedhæftede liste med undervisere, der enten
har eller aktuelt underviser på vores Mini-MBA.
Hvad mener du om kvaliteten af
Vi står naturligvis inde for vores uddannelse og
materialet?
materialet, der understøtter den jvf. tidligere svar.
Vi har et omfattende evalueringssystem, hvor vi måler
deltagernes tilfredshed med uddannelserne, herunder
kvalitet af materialer, undervisere, fysiske rammer etc.
Evalueringen finder sted igennem hele forløbet, hvor
deltagerne modtager evalueringsskemaer en gang om
måneden, og sådan har vores procedure været siden
starten.
Selv om vi kontinuerligt opdaterer, justerer og optimerer
uddannelserne, er vi ganske tilfredse med en
gennemsnitsscore på et pænt stykke over fire på en skala
fra et til fem.
I reklamerer på Linkedin med, at I dag kan alle danske uddannelsesinstitutioner kontakte
”Probana kan til hver en tid få en udenlandske, akkrediterede uddannelsesinstitutioner og
international MBA-akkreditering” indgå et samarbejde. Ved at betale en del af
(bilag 4). Hvad bygger du dette
deltagerbeløbet til samarbejdspartneren, kan man fra den
på?
ene dag til den anden udbyde et akkrediteret MBAforløb. Vi har dog - i modsætning til andre MBA
udbydere herhjemme - fravalgt akkrediteringer, som kan
opnås alene ved betaling, da vi ikke mener, dette er
seriøst eller er udtryk for en kvalitetsgaranti, og vi
afventer i stedet, at Danmarks Akkrediteringsinstitution,
tillader private, danske uddannelsesvirksomheder at
blive akkrediterede.
Har I forsøgt at blive akkrediteret Vi har undersøgt muligheden men har valgt at afvente, at
hos de tre anerkendte
den eneste danske akkrediteringsmyndighed, Danmarks
akkrediteringsinstitutioner?
Akkrediteringsinstitution, tillader akkreditering af
private uddannelsesinstitutioner.
Dine ansatte oplyser, at I
Vi samarbejder ikke med University of America. Vi har
samarbejder med University of
på et tidspunkt undersøgt muligheden for akkreditering
America. Hvori består dette
hos University of America og andre universiteter, der
samarbejde?
tilbyder akkreditering. Men vi har fravalgt
akkrediteringer, som kan opnås alene ved betaling, da vi
ikke mener, dette er seriøst eller er udtryk for en
kvalitetsgaranti.
Står du inde for kvaliteten på
Vi har ikke og har ikke haft samarbejde med pågældende
University of America?
universitet.
Du skriver 25. juni: ”SÅ SKETE Samtlige C20 virksomheder i Danmark har benyttet sig
DETTE… Samtlige af landets
af vores uddannelsestilbud. At enkelte på tidspunktet for
C20-virksomheder har tilmeldt
annoncens indrykning ikke aktuelt havde medarbejdere
sig Probanas kendte Mini-MBA” på kurset, ændrer ikke på den kendsgerning.
(bilag 5). Da du skriver dette har
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at tilmeldinger til
flere C20-virksomheder afbrudt
vores uddannelser ikke altid finder sted ét centralt sted i

samarbejdet med Probana og
benytter ikke Mini-MBA.
Hvorfor vælger du at formulere
dig som du gør?

vores deltagende virksomheder. Derfor vil I ikke få et
fyldestgørende billede ved blot at spørge eksempelvis
HR-afdelingen om eventuelle samarbejder med os.
Aftalerne kan være indgået decentralt andre steder i
virksomheden.

Du skriver mange steder at MiniMBAen giver 15 ECTS-point.
Hvor kan disse point anvendes til
at få merit?

ECTS point er en måleenhed, der udelukkende angiver
arbejdsbyrden.
Probana benytter sig engang i mellem af ECTS systemet
til at synliggøre det tidsmæssige omfang og den
arbejdsbyrde, man må forvente i sit kursusforløb, ikke
fordi man kan forvente meritoverførsel til andre
uddannelsesforløb.
Når det er sagt, er det vigtigt at konstatere, at det ikke er
op til os at vurdere, hvorvidt vores eller andre
uddannelsesinstitutioners uddannelser potentielt kan give
merit. Undervisnings- og Forskningsministeriet peger
selv på dette i deres vejledning: ” …så er den studerende
ikke automatisk garanteret merit. Det er altid
uddannelsesinstitutionen, der træffer afgørelse om
meritoverførsel på baggrund af en konkret faglig
vurdering af det gennemførte uddannelsesforløb (antal
ECTS-point), det faglige niveau og indhold af forløbet”

I uddannelsessektoren mener
nogle, at Probanas markedsføring
skaber forvirring og at dette
rammer de studerende, der tror på
løfterne om
meritoverførsel. http://www.eaaa.
dk/efteruddannelse-ogkurser/ledelse-oghr/nyhedsbrev/marts2013/forvirring-omuddannelsestitler-og-ects-point/
Hvad siger du til denne kritik?

Det er ikke vores hensigt at skabe forvirring. Tværtimod.
Vi ønsker selvfølgelig, at vores studerende får et
ordentligt overblik over uddannelsens indhold og krav.
Her er ECTS pointene opført med henblik på at indikere
det forventede tidsforbrug, hvilket er det væsentligste for
langt de fleste af vores studerende.
Det gør vi tydeligt opmærksom på på vores hjemmeside,
hvor vi også henviser til Uddannelses- og
Forskningsministeriet.
Forvirringen om ECTS points kan ikke lægges os til last.
Der er en del uklarhed om pointene, hvilket du kan
konstatere ved at læse Undervisnings- og
Forskningsministeriets egen vejledning vedr.
ECTS.
Vi er en ambitiøs virksomhed, som hele tiden bestræber
os på at yde vores allerbedste. Det betyder også, at der
ofte kan være et højt tempo og en direkte tone, når
tingene kører hurtigt.
Bare i de sidste to-tre år har vi haft omkring 250 gode
medarbejdere gennem koncernen. For mange er der tale
om det første job efter endt uddannelse, og selv om vi
forsøger at gøre vores bedste, er det uundgåeligt, at der
opstår enkelte sager og episoder, som både vi og de
pågældende medarbejdere helst ville have været foruden.

En række ansatte fortæller om et
meget dårligt arbejdsmiljø på
Probana og IFP. Flere faglige
organisationer bekræfter, at der er
mange faglige sager ift
virksomhedernes størrelse. Hvad
er forklaringen på dette?

Hvordan kan I undervisere ledere
i stresshåndtering og godt psykisk
arbejdsmiljø, hvis I ikke selv kan
”levere varen”?
Hvordan ser din straffeattest ud
ift markedsføringsloven?

Er der nye sager på vej og - hvis
ja - hvilke?
I mailen (bilag 6) opfordrer du
dine ansatte til at give Probana
anmeldelser på Trustpilot, selvom
de jo ikke er kunder. Da du er
vidende om, at Trustpilot alene er
for brugere undrer det mig. Hvad
er dig forklaring?

Du/Probana beder jævnligt
Trustpilot fjerne negativ omtale
med den begrundelse, at
anmelderen ikke er kunde hos jer.
I mange tilfælde er der dog tale
om kunder. Hvorfor anvender du
den fremgangsmåde?

Mit indtryk er, at vi har mange, meget glade folk i huset,
som får muligheden for at prøve deres kompetencer af i
et dynamisk, spændende men også krævende miljø. Og
jeg vil ikke selv tro, at vi ligger meget over
gennemsnittet for konflikter set i lyset af vores mange
medarbejdere gennem tiden.
Jeg mener bestemt, vi leverer varen og har mange glade
medarbejdere. Men som altid vil der være enkelte, der
ikke passer til arbejdets karakter, organisationens
værdier og en direkte tone, som tit kan forekomme.
Siden vores start i 1992 har vi fået én bøde i 2013 for
overtrædelse af markedsføringslovens §6, stk. 1.
Som det formentlig er jer bekendt, blev vi frifundet i en
nylig sag om e-mail markedsføring i Byretten. Byretten
mente i samme sag, at der er et problem i forhold til
vores rabatordninger. Det er vi uenige i. Denne afgørelse
er derfor anket.
Som sagt er ovennævnte afgørelse anket. Probana har
ingen andre sager.
Denne interne mail kræver lidt uddybning for at komme i
rette kontekst. Mange af selskaberne i koncernen er
kunder hos Probana, og mailen er sendt til en række
medarbejdere i disse selskaber. Derfor var det min
opfattelse af medarbejderne i disse selskaber udmærket
kunne vurdere Probanas tilbud.
Vi har dog intet ønske om at kunne blive beskyldt for at
skævvride vurderingen af os på Trustpilot eller andre
steder og ej heller at overtræde reglerne her. Derfor har
vi valgt at slette de anmeldelser, der er foretaget af
medarbejdere i koncernen.
Jeg vil gerne bemærke, at vi efter denne korrektion kan
konstatere, at vores trustscore på 8,5 ikke har ændret sig
for de omkring 300 anmeldelser, hvilket, jeg mener,
stadig er et udtryk for, at tilfredsheden er stor.
Vi beder kun Trustpilot om at fjerne anmeldelser, hvor vi
har den opfattelse, at anmelderen ikke har været kunde
hos os, hvis der er tale om sager, som er forældede, eller
hvis vi vurderer, at der er tale om chikane jf. Trustpilots
egne regler.
De anmeldelser, som vi beder om at få fjernet, er
omfattet af et eller flere af disse tre punkter.
Jeg skal ikke kunne udelukke, at vi pr. automatik i nogle
tilfælde har anmeldt med forklaringen "at vi ikke kender
kunden", da dette vist er standardnotatet, når du klager
over ureglementerede anmeldelser derinde.
Men der er i hvert tilfælde foretaget en vurdering om,
hvorvidt anmelderen enten har været kunde hos os, om

anmeldelsen er forældet, eller om vi vurderer, at
anmeldelsen er chikane.
Du skriver, at de ansatte gerne må
anvende alias. Hvorfor skal de
ikke skrive i eget navn?

Vi har talt med ansatte, som siger
at de skal forsøge at lokke
kritikere til at trække deres
Trustpilot-anmeldelse tilbage
mod at de modtager gaver fra
Probana. Er det rigtigt?

Jeg henviser til mit tidligere svar vedr. anvendelse af
aliasser samt det faktum, at vi ikke benytter denne
praksis længere. Men som sagt har vi valgt at fjerne alle
anmeldelser, som medarbejdere i koncernen har stået
bag. Det er ikke en praksis, vi ønsker at fortsætte ift.
vurderinger på Trustpilot.
Vi har et princip om at kontakte alle kunder, som af den
ene eller anden årsag har udvist kritik mod de ydelser, vi
har leveret. Det er en del af vores tætte kontakt til
kunderne og ligger i forlængelse af vores
evalueringsproces.
Vi kontakter kunderne, uanset om kritik er udtrykt på
Trustpilot eller ved anden henvendelse til os. Formålet er
naturligvis at sikre, at kunden sidder tilbage med en god
oplevelse af mødet med os, og vi vil gøre meget for at
rette eventuelle fejl eller misforståelser og gøre utilfredse
kunder glade igen.
I nogle tilfælde kompenserer vi kunderne, hvis vi
anerkender opståede fejl. Hvis pågældende kunder har
vurderet os dårligt på Trustpilot, er det vel naturligt, at
mange efterfølgende modererer deres anmeldelse. Men
der er ikke tale om, at vi køber os til gode anmeldelser,
blot at vi i sagens natur helst vil have, at alle vores
kunder er glade og tilfredse med os.

Svar på opfølgende spørgsmål 19/10/16
Spørgsmål 1: Du skriver, at I har benyttet
aliasser for at beskytte medarbejdere, men
umiddelbart efter vores besøg på Probana
lukker du alle de falske profiler fra Linkedin.
Hvorfor gør du sådan, når du mener at
arbejdsmetoden med aliasserne er ok?
Spørgsmål 2: Hvilket alias/aliasser anvendte
du selv?

Spørgsmål 3: Vi har kilder som fortæller, at
du har været Sofie Friberg. Er dette korrekt?
Spørgsmål 4: Flere kilder oplyser at de blev
instrueret i at sige, at ”hun sidder i møde”,
når kunder eller andre ringede og spurgte
efter en af de falske profiler. Dette bekræftes
af vores egne forsøg. Hvorfor kan de ikke
fortælle sandheden?
Spørgsmål 5: En række ansatte fortæller, at
de fik besked fra ledelsen om at ”skrælle”
kommuner og virksomheders hjemmesider
for e-mail-adresser – dvs tage adresser og
maile uden at spørge om lov. Kan dette være
en forklaring på, at så mange oplever de
modtager uønskede mails?

Spørgsmål 6: I en mail fra dig til dine ansatte
fra 29/7 i år skriver du: ”Hvis I på noget
tidspunkt føler, at I bryder nogle love eller
noget, når I udsender mails i Norden, så sørg
for følgende – 1) Send altid ud via et alias
…” Hvordan hænger dette sammen med din
tidligere forklaring om, hvorfor I bruger
aliasser?

Vi har haft en intern drøftelse om brugen af
aliasser. Vi ønsker ikke, at der skal kunne
stilles spørgsmål ved vores fremgangsmåde,
uanset at brug af aliasser ikke overskrider
nogen love eller regler.
Jeg henviser i øvrigt til mit tidligere svar
vedr. brug af aliasser.
Der har været en række forskellige aliasser,
som har været tilknyttet
probana@probana.com. Jeg har, i lighed med
andre der har arbejdet med markedsføring i
virksomheden, anvendt disse aliasser
eksempelvis til publicering af artikler.
Som nævnt er der flere, herunder mig selv,
der har brugt dette konkrete alias
eksempelvis på LinkedIn og i sociale medier.
Det er ikke en fremgangsmåde, som vi har
ønsket. Vi har en procedure, der siger, at
såfremt der rettes henvendelse til nævnte
alias, så skal disse dirigeres videre til
marketingafdelingen. Vi har indskærpet
vores procedure for organisationen med
henblik på at undgå gentagelser.
Vi har en procedure, der selvfølgelig er i
overensstemmelse med reglerne.
Indhentning af e-mail adresser er et stykke
arbejde, der ligger forud for opringninger og
eventuelt udsendelse. Alle vores kontakter
ringes op, og vi beder om lov til at maile.
Hvis der er blevet søgt efter kontakter på
kommunernes hjemmeside, så har man
selvfølgelig kigget på kommunernes
hjemmesider og eller i den kommunale
årbog, hvorefter kontakten er blevet ringet
op.
Anvendelsen af aliasser har fulgt den
procedure, jeg har beskrevet tidligere. Dette
er, indtil for nylig, også sket i vores nordiske
marketingarbejde.
På tidspunktet for mailen brugte vi stadig
aliasser, så dette var en understregning af at
mine marketingfolk i de nordiske lande
skulle fortsætte på den måde.
Dette handler ikke om at opfordre til ulovlig
markedsføring. De lister, der omtales er
forskellige i de forskellige lande og er

Spørgsmål 7: Jeg spørger dig i min tidligere
mail om der er nye sager på vej (ift
markedsføringsloven), og du svarer, at
”Probana har ingen andre sager”.
Operation X er i besiddelse af et
anklageskrift med en meget omfattende sag
mod IFP, der ifølge anklagemyndigheden
omfatter knap 40.000 ulovlige henvendelser.
Hvorfor nævner du ikke denne sag og
hvordan stiller du dig ift anklagerne?

Spørgsmål 8: Vi har skrevet til C20virksomhederne og spurgt om det er sandt, at

udarbejdet, så de følger lokale regler – i
nogle lande, som i Sverige, kan man uden
videre sende mails, mens man i andre lande
arbejder under rammer, der ligner vores - og
jeg opfordrer derfor til, at man anvender
listerne ud fra de regler, der gælder i hvert
land. Derfor passussen med ”Tvivl om
lovlighed”.
Denne mail og samtlige andre af vores
interne mails, du måtte have fået adgang til,
kan ikke med rimelighed ses isoleret. De er
altid en del af et stykke fortløbende arbejde
og en dialog, som er mere omfattende, end
det, du umiddelbart kan se. I denne sag har
der selvfølgelig været individuelle samtaler
med de marketingansvarlige, som mailen kan
henvise til eller er opfølgning på.
Som skrevet refererede jeg i mit svar til
Probana, da den øvrige korrespondance
omfattede den del af min virksomhed.
Jeg stiller mig lidt uforstående og overrasket
overfor, at du har adgang til et anklageskrift,
som ikke er offentligt.
Vi har endnu ikke afgivet forklaring i sagen,
og det ønsker jeg af gode grunde ikke at gøre
i et TV-program, før jeg har gjort det i
forhold til relevante aktører i sagen. Jeg
ønsker ikke at risikere at stille mig selv i en
juridisk set dårligere situation, før jeg har
forberedt mig i sagen med mine juridiske
rådgivere.
Jeg håber, du er enig i, at det er rimeligt, at
jeg i en sag, der ikke er afgjort, får mulighed
for at lade sagen gå sin gang. Sådan fungerer
vores system nu en gang.
Jeg mener, at du, hvis du vil anvende disse
oplysninger i programmet, kan risikere at
medvirke til at dømme mig, før en dommer
eventuelt har taget stilling til sagen, og
derfor ønsker jeg ikke at kommentere
yderligere, ligesom jeg håber, du vil vise dig
ansvarlig ved at lade en eventuel retssag gå
sin gang og ikke inddrage dette i dit
program.
Som forklaret i mit tidligere svar, så har alle
C20 virksomheder op til pågældende

de har tilmeldt sig Probanas Mini-MBA, som tidspunkt haft ansatte tilmeldt Minidu skriver i bilag 5. Du står ved påstanden
MBA´en. Det fremgår af vores liste over
selvom ”enkelte på tidspunktet for
kursister.
annoncens indrykning ikke aktuelt havde
medarbejdere på kurset.” Hvilke C20virksomheder har tilmeldte på kurset? Og
hvad er din dokumentation for dette?
Spørgsmål 9: I svarerne fra C20virksomhederne skriver f.eks. Genmab til os:
”Vi har aldrig brugt Probanas mini MBA
kurser”. Hvorfor skriver du så, at samtlige
C20-virksomheder er tilmeldt?

Spørgsmål 10: En række C20 virksomheder
– udover Novo Nordisk og Novozymes - har
droppet samarbejdet eller advarer decideret
mod Probana.
Chr. Hansen skriver f.eks. til os: ”I alt fire
Chr. Hansen medarbejdere har været tilmeldt
kurser hos PROBANA i 2013 og 2014. Vi
har ikke siden benyttet deres ydelser og har
heller ikke i sinde at gøre det fremadrettet.
ISS skriver: ” Vi har ikke brugt Probana
siden 2011”.
Nordea skriver: ”Der er ikke opbakning i
Nordea til brug af Probanas services vi
anbefaler, at man vælger andre udbydere”.
TDC skriver: ”Vi ønsker hverken at handle
med Probana eller anbefale dem…” ”…det
er vores klare anbefaling til alle ledere, at
man ser bort fra Probanas tilbud”.
Hvorfor reklamerer du fortsat med at
samtlige C20-virksomheder bruger MiniMBA (endda i nutidsform, hvilket giver
forbrugeren indtryk af, at der er tale om det
kursus, der kører nu)?

Jeg henviser til mit tidligere svar.
Vi har haft en ansat fra Genmab som
deltager på mini MBA’en.
Jeg skal igen gøre dig opmærksom på, at
tilmeldinger til uddannelserne ikke
nødvendigvis sker fra centralt hold i
virksomhederne, hvorfor et opkald til deres
centrale HR-afdeling kan give dig et skævt
billede. Jeg vil opfordre dig til at tage dette
med i dine vurderinger.
Kursisterne kan naturligvis blive tilmeldt fra
HR, men sker også ofte decentralt i
virksomheden eller ved, at nogle deltager
som privat betalende.
Som sagt har vi ansatte fra alle C20
virksomheder registreret som deltagere inden
for de seneste år.
Jeg vil igen henvise til, at du kan få et
misvisende billede ved at kontakte
virksomhederne centralt, da tilmeldinger som
sagt kan komme fra flere forskellige sider.
I den seneste tid har vi for eksempel
gentagende gange afvist deltagere fra Novo
Nordisk og Novozymes, da de ikke ønsker at
samarbejde med os. Alligevel modtager vi
tilmeldinger fra disse virksomheder.
Jeg skal igen gøre dig opmærksom på, at
tilmeldinger til uddannelserne ikke
nødvendigvis sker fra centralt hold i
virksomhederne, hvorfor et opkald til deres
centrale HR-afdeling kan give dig et skævt
billede. Jeg vil opfordre dig til at tage dette
med i dine vurderinger.
Kursisterne kan naturligvis blive tilmeldt fra
HR, men det kan også ske decentralt i
virksomheden eller ved, at nogle deltager
som privat betalende.

Spørgsmål 11: Synes du det er rimeligt at

Jeg fastholder årsagen til, at vi har

reklamere på denne måde – og ønsker du at
fortsætte med at gøre det?

formuleret os på den måde.

Spørgsmål 12: Jeg har læst en række mails
fra dig til dine ansatte. Tonen er – med din
egen formulering – direkte. Nedenstående er
et lille udpluk:
1:"Jeg er flintrende ligeglad med, hvem
jeg støder på næste gang – Hvis
vedkommende står med sin ”skyr
anretning”, bananer eller Nutella madder,
så ryger vedkommende ud!"

Disse mails er, som du selv skriver, interne
mails i organisationen. Uanset, at tonen kan
opfattes som hård, er det ikke rimeligt at se
dem uden for den sammenhæng, de er sendt
i.

Første mail er sendt direkte til ledere og
beslutningstagere i virksomheden og
adresserer et problem, som generede mange
ansatte. De fandt, at nogle kolleger brugte
mere tid på at stå og hygge sig i køkkenet
2 "Vi gider ærligt talt ikke se på idioter
end at passe deres arbejde. Vi er en
herinde som bare dalrer den af. Blot så I
er orienteret, så bortviser vi de af jer, som virksomhed med et højt arbejdstempo, og
derfor kan det virke stødende på ansatte, der
ikke har fattet dette nu!"
dedikerer sig, når andre ikke gør det.
3 "Måske sidder du lige nu og er årsag til Mailen er sendt efter adskillige forudgående
at din sidemand bliver fyret i eftermiddag. advarsler.
SE AT KOMME I GANG
Andet eksempel adresserer samme problem.
Nogle ansatte følte, at nogle kolleger ikke
4 "For de af jer, som har skabt uro,
passede deres job. Og jeg ønsker lige
ballede eller direkte har sløset den af i de
betingelser for alle.
forgange dage, uger … I får altså et lille
prik i dag kl 15.00. Nogle af jer først i
Tredje eksempel er igen en mail, som
morgen."
adresserer, at der har været en manglende
arbejdsmoral enkelte steder i virksomheden,
hvor nogle ikke tog deres arbejde seriøst.
Forud for denne mail har der, som i tidligere
eksempler, været en dialog, der er foregået i
en meget blødere og motiverende tone. Jeg
kan konstatere, at denne mail hjalp, og at
dette igen var motiverende for majoriteten af
medarbejdere, der faktisk passer deres job.

Hvad mener du om den måde at
kommunikere på?

Fjerde eksempel er skrevet efter en periode,
hvor der var nogle problemer enkelte steder i
organisationen. Ud over denne mail havde vi
selvfølgelig en sideløbende dialog med de
medarbejdere, der var omfattet. Flere af dem
arbejder hos os den dag i dag og er glade for
deres arbejde.
Som sagt er det nødvendigt, at man ser disse
mails i en større sammenhæng. Der har været
dialog både før, under og efter afsendelsen,
så det er ikke rimeligt at se dem stående

alene eller blot som udtryk for, at jeg
generelt har en hård tone.

Spørgsmål 13: Hvorfor er det vigtigt med et
godt psykisk arbejdsmiljø?

Spørgsmål 14: Når Probana svarer jeres
kursister, får kursisterne at vide, at deres
opgaver rettes af færdiguddannede. Hvad
mener du om det?

Når det så er sagt, vil jeg gerne medgive, at
det kan se hårdt ud, og jeg ønsker ikke
sædvanligvis at kommunikere på denne
måde. Jeg tror, du, hvis du spørger de
allerfleste medarbejdere, vil få et indtryk af
mig som et meget passioneret menneske, når
det kommer til min virksomhed. Det kan
give sig udslag i stor begejstring, hvilket
heldigvis er hovedreglen, men også
frustration, når tingene en gang i mellem
kører op i en spids. Disse mails giver kun et
indblik i sager, der har været alvorlige, og
hvor jeg har formuleret mig på en meget
direkte måde. Det er, efter min mening, ikke
et retvisende billede af, hvordan vores
interne kultur fungerer.
Det siger da sig selv, at et godt arbejdsmiljø
er forudsætningen for, at en virksomhed kan
fungere ordentligt.
Siden 1992 har jeg drevet en virksomhed,
som er 100 procent afhængig af at kunne
tiltrække og fastholde gode folk. Og i al
beskedenhed vil jeg påstå, at det er lykkedes.
Aktuelt har jeg 125 ansatte, som alle arbejder
mod vores fælles mål. Det, mener jeg ikke,
ville kunne lade sig gøre i et dårligt
arbejdsmiljø.
Vi ønsker at svare vores kursister på en
korrekt måde. Hvis man spørger til rettelse af
opgaver, skal svaret være i
overensstemmelse med det svar, jeg har givet
dig tidligere.
Som beskrevet i det, er det
både studerende i sidste fase af deres
uddannelse og færdiguddannede kandidater
samt undervisere, der med udgangspunkt i
nøjagtige rettevejledninger gennemgår
opgaverne. De, der har det overordnede
ansvar i case-afdelingen, har naturligvis den
fornødne færdiggjorte uddannelse, men der
er forskellige dele af retteprocessen, hvor
ansatte med forskellig uddannelsesmæssig
baggrund og –niveau indgår afhængig af
kompetencebehov.
Jeg vil fastholde, at kvaliteten af rettelserne

er i overensstemmelse med det, man bør
forvente.
Vi har gået vores korrespondance igennem
og kan se, at en kursist direkte adspurgt om
hendes konkrete rettelse har fået en forkert
oplysning. Hendes opgave var ikke rettet af
en færdiguddannet, men af en studerende
indenfor det konkrete studieområde, med et
halvt år tilbage af sin uddannelse. Det er
beklageligt, at hun har fået forkert oplysning,
men med henvisning til ovenstående står jeg
inde for kvaliteten af rettelsen.
Spørgsmål 15: På hvilken måde gør du
Probanas kursister opmærksomme på, at det
ofte er unge studerende uden eksamen, der
giver dem feedback?
Spørgsmål 16: I bilag 3 skriver du: ”I kan
angribe alle kommuner, alle statslige
registreringer”, men altså ikke
Forbrugerstyrelsen og
Forbrugerombudsmanden.
I dit svar til mig skriver du som begrundelse
for den formulering, at “hverken
Forbrugerombudsmanden eller
Forbrugerstyrelsen var I målgruppen for
denne konkrete marketingsindsats”. Det
virker underligt, at præcis disse to ikke var i
målgruppen, når alle andre kommunale og
statslige var. Kan du uddybe dette?

Jeg henviser til ovenstående svar.

Vi fandt ikke, at disse to specifikke
målgrupper var særligt relevante for vores
tilbud. Jeg henviser i øvrigt til mit tidligere
svar.

Jeg er klar over, at du spidsvinkler din udsendelse og har et kritisk fokus på vores markedsføring og
indhold i uddannelserne. Jeg mener dog, at man som journalist med rette bør have og derfor også
formidle en afbalanceret forståelse for det store billede og hele den mission, der ligger bag Probana.
Samt ikke mindst de tilbagemeldinger, vi får fra vores studerende.
Mere end 30.000 voksne danskere har med tilfredshed deltaget i kortere eller længere
uddannelsesforløb hos Probana, og dermed er vi med til at imødekomme en konstruktiv
efterspørgsel efter opkvalificering af arbejdskraft.
Vores kursuskatalog og mange kursister er på mange måder udtryk for, at der er et stort behov for
efteruddannelse – et behov, som ikke modsvares af tilbud i det offentlige eller etablerede
uddannelsessystem.

Løbende opkvalificering af arbejdsstyrken er en forudsætning for samfundsmæssig vækst og
velfærd, og Probana udfylder sammen med andre private og offentlige uddannelsestilbud en
væsentlig rolle, hvor vi gør gavn på tre niveauer:
1. For lønmodtagere og selvstændige giver Probanas mangfoldige og altid tidssvarende
kursusudbud mulighed for relevant efteruddannelse, der ruster kursisterne til at håndtere
udfordringer i sit nuværende job eller at udvide deres jobmuligheder.
2. For arbejdsgivere er Probanas kursusudbud en god afspejling af de problemstillinger og
opgaver, virksomheder arbejder med i dag og står over for, og Probanas kurser er dermed en
hurtig og nem måde at opkvalificere medarbejdere.
3. For samfundet er der generelt set stor værdi forbundet med at få opkvalificeret
medarbejdere, der befinder sig under de øverste ledelseslag. Probanas kurser henvender sig
ikke til den kommende administrerende direktør for Novo Nordisk men til de hundrede
tusindvis af danskere, der hver dag er med til at levere ind til topchefens forretningsstrategi,
og kan kompetencerne i disse lag løftes, er danske virksomheder og organisationer bedre
rustet.
Når vi vurderer vores succes, kigger vi selvfølgelig på det vigtigste – nemlig vores mange kursisters
oplevelse af den uddannelse, de har taget. Evalueringen af vores mini-MBA er det sidste år på et
meget tilfredsstillende niveau, hvor deltagerne giver en gennemsnitlig karakter på 4,24 på en skala
fra 1-5. Her vurderes alt fra undervisningsmaterialer, undervisere og andet relevant for uddannelsen.
Du er som journalist selvfølgelig berettiget til at undersøge, hvilken virksomhed du ønsker. Men jeg
mener, at du i dit arbejde retfærdigvis bør sigte efter at skildre det store billede fremfor alene at
sætte luppen på nogle få områder. Ellers vil du aldrig kunne give et retvisende indtryk af en – og i
dette tilfælde min – virksomhed.

