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The American investment bank, Lehmann Brothers, went bankrupt on September 15, 2008. 

This was the beginning of the largest worldwide financial crisis since the Wall Street Crash in 

1929. Today’s financial crisis has also made an impact on the Danish financial market: The 

largest commercial bank in Denmark, Danske Bank, had to change its slogan “Do what you’re 

the best at – that’s what we do” due the fact that people started to question the 

trustworthyness of the bank, and whether they were able to run a bank at all. Danske Bank 

was suddenly in a deep crisis of confidence. 

This thesis investigates how Danske Bank has handled this crisis of confidence in the 

relationship with its customers by change of communication strategy from “Do what you’re 

the best at – that’s what we do” to “Opinion” and “[A] Better Bank”. 

Based on Niklas Luhmann’s theory on social systems, the first conclusion of this thesis deals 

with how the customer as a concept collects meaning in the three strategies, including if there 

is a semantic displacement of meaning in terms of how Danske Bank observes their 

customers. The conclusion of the first analysis is that the customer - besides being a part of 

the bank’s external environment – now is a part of the bank itself as well.  

In the second part of the analysis, the differentiation analysis of Luhmann will be used to look 

at how Danske Bank views itself in its communication with its customers. The analysis 

concludes that Danske Bank has a different self-description for every strategy and that the 

customer moves closer to the bank in this process of change. 

Finally there is a discussion on how the change of strategies makes different premises for 

trust, and what condition of options these premises will make for the future communication of 

Danske Bank as a credible and trustworthy financial business. 
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1. Indledning 

Den 15. september 2008 krakkede den amerikanske investeringsbank Lehmann Brothers. 

Dette blev starteskuddet til den største finansielle krise, verden havde set siden krakket på 

Wall Street i 1929.  

 

Krisen ramte også Danmark, hvor den kostede flere små og mellemstore banker livet.  

Bankerne havde i sidste ende ikke likviditet nok på kistebunden til at dække deres 

risikoporteføljer. Bankernes image som solide og fornuftige blev dermed sat under et stort 

pres, og kundernes tillid til bankernes ageren på markedet kunne ligge på et lille sted. 

Yderligere blev den danske stat nødt til at intervenere i bankernes forretning. Dette blev gjort 

med bankpakkerne 1 og 2, hvor den danske stat indvilligede i at låne penge til bankerne til 

gengæld for, at bankerne fik rettet op på deres økonomistyring. Bankerne var i krise. En krise, 

hvor der blev sat spørgsmålstegn ved, om bankerne overhovedet kunne finde ud af at drive 

bankforretning.  

 

Dette speciale vil med udgangspunkt i bankkrisen undersøge, hvordan en af landets største 

banker, Danske Bank, håndterede denne udfordring. I det næste følger en introduktion til 

Danske Banks historie frem til i dag. 

 

1.2 Danske Bank 

Danske Bank blev under navnet Den danske Landmands, Hypothek og Vekselerbank (i daglig 

tale Landmandsbanken) grundlagt i 1871 af den jødiske veksler G. H. A Gedalia.  København 

havde på det tidspunkt kun én stor bank, Privatbanken, som var grundlagt af datidens 

industrimæcen C.F. Tietgen. Landmandsbanken var en af de første, der både fokuserede på 

privat- og erhvervskunder, og dermed et af de første finansielle supermarkeder i Danmark. Op 

igennem det 19. århundrede voksede Landmandsbanken, under ledelse af direktør Isak 

Glückstadt, til at have filialer i alle store danske byer og landsdele.  Fra starten af 1900 tallet 

og frem til 1920 voksede Landmandsbanken til Skandinaviens største bank.  

 

Første Verdenskrig og den russiske revolution satte dog en stopper for Landmandsbankens 

ekspansionseventyr. Effekterne af de to begivenheder samt alt for store udlån fik så fatale 

konsekvenser for Landsmandsbanken, at den i 1922 måtte rekonstrueres. Da 

Landmandsbanken på det tidspunkt var blevet Skandinaviens største bank, ville et krak få 
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store samfundsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Derfor gik staten ind i sagen og efter 

rekonstruktionen blev staten hovedaktionær i Landmandsbanken. (Den Danske Bank, 1997: 

295) Det tog det meste af 1920’erne og op til flere rekonstruktioner at føre banken tilbage til 

et stabilt grundlag for at drive bankforretning.  

 

Op igennem 1930erne fortsatte Landmandsbanken med at udvide bankens filialnet, men førte 

samtidig en meget stram kreditpolitik og forsigtighed i sin risikospredning. Denne 

forsigtighed skyldtes naturligt, at man fra bankens side ikke kunne kaste sig ud i alt for store 

spekulationer, da staten var hovedaktionær og bankens eksistensgrundlag var afhængigt af 

staten og statens midler. Yderligere havde folkestemningen og den offentlige mening ikke 

særlig stor tiltro til Landmandsbanken.   

 

”I almindelig bevidsthed kom Landmandsbanksagen til at stå som krigens og efterkrigstidens 

afsluttende monument, gullashtiden og knaldeeffekt… […] Den blev et kultursymbol, en 

fortolkningsramme, der lang tid efter kom til at bestemme, hvordan pengemænd blev 

opfattet[..]Måske var det som følge af bankkrisen, at den grå bankmand blev skabt.” (Den 

Danske Bank, 1997: 351) 

 

Årene under og efter 2. Verdenskrig var præget af forsigtighed og mådehold hos både 

Landmandsbanken og det omgivende samfund. Dette skinner igennem, når man ser på 

bankens udlån i 1945, hvor den største låntager skibsværftet Burrmeister og Wain havde lån 

svarende til 17 % af bankens egenkapital (Den Danske Bank, 1997: 381) Landmandsbanken 

kunne på daværende tidspunkt uden problemer sagtens stille 35 % af sin egenkapital til 

rådighed.  

 

1960erne var præget af velstand og fremdrift i det danske samfund og denne udvikling kunne 

også ses hos Landmandsbanken. Den stigende industrialisering tog for alvor fart og dette 

kunne man mærke i Landmandsbanken engagementer. En anden udvikling, der udsprang af 

det velstandsboom, som Danmark oplevede i perioden, var et stigende privatforbrug. 

Befolkningen købte som aldrig før parcelhus, biler og andre forbrugsgoder, og der åbnede sig 

et helt nyt marked for bankprodukter. I dette årti blev såvel lønkontoen, terminskontoen og 

byggeopsparing introduceret for at imødekomme efterspørgslen hos privatkunderne. 
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Indgangen til 1970erne var præget af nervøsitet og forsigtighed. Industrialiseringen havde 

medført, at Danmark havde pådraget sig et stort underskud på landets betalingsbalance. 

Derfor strammede Nationalbanken kreditreglerne for bankerne, og det blev sværere for 

Landmandsbanken at vinde markedsandele på udlån. Selvom forholdene for 

Landsmandsbanken var vanskelige i 1970erne, så fik tiderne banken til at fokusere på nye 

effektiviseringsområder, særligt med hjælp fra den nye udvikling indenfor 

informationsteknologi
1
, der for alvorlig gjorde sit indtog i dette årti. Desuden gjorde 

Landmandsbanken op med det faktum, at banken nu i højere grad repræsenterede hele 

Danmark og ikke kun landbruget. Den 1. april 1976 skiftede Landmandsbanken derfor navn 

til Den Danske Bank. 

 

1980erne blev det årti, hvor grundstenen blev lagt til den internationale og teknologiske bank, 

som Den Danske Bank er i dag. I 1980erne udvidede Den Danske Bank sit marked og 

oprettede filialer og repræsentationskontorer flere steder i verden. Der skete forandringer på 

det danske bankmarked efter, at den borgerlige regering liberaliserede det danske lånemarked. 

Dermed var konkurrencen givet fri for, at banker kunne konkurrere på prisen
2
. Denne 

skærpede konkurrence betød også, at grænserne for de traditionelle finansielle sektorer i det 

danske samfund blev nedbrudt. Nu kunne forsikringsselskaber drive bank og omvendt. Fokus 

på privatkunder blev også større i 1980erne, hvor både Dankortet og begrebet bankrådgiver 

gjorde deres indtog (Den Danske Bank, 1997:520). Slutningen af årtiet var præget af stor 

økonomisk usikkerhed og krise i den Danske banksektor. Flere banker måtte dreje nøglen om, 

og disse virkninger kunne mærkes helt ind i 1990erne. 

 

”Balancestørrelsen kan være en farlig konkurrenceparameter, der lokker bankerne til at tage 

større risici, end de burde, som det blev demonstreret under bankkrisen i 1990’erne. På den 

anden side er det ikke uden betydning at være den største” (Den Danske Bank, 1997: 485)  

 

                                                 
1
 1970erne var så ubetinget årtiet, hvor informationsteknologien for alvor vandt indpas i bankerne. Det var intet 

mindre end en revolution, der øgede produktiviteten i eksisterende funktioner og satte bankerne i stand til at 

udføre opgaver, der næppe havde været mulige førhen.” (Den Danske Bank, 1997: 471-472) 

2
 Før liberaliseringen havde det danske bankmarked været reguleret, så indlåns- og udlånsrenten var faste, og 

bankerne kunne derfor ikke konkurrere på prisen 
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Citatet henfører til det kapløb, der var mellem Den Danske Bank og Handelsbanken fra 

slutningen af 1970erne og op igennem firserne. I slutningen af 1980erne var Handelsbanken 

efter nogle fejldispositioner så hårdt trængt, at noget skulle ske, hvis ikke Handelsbanken 

skulle bukke under. Her blev Den Danske Bank redningen. Den 5. april 1990 slog Den 

Danske Bank, Handelsbanken og Provinsbanken sig sammen under navnet Den Danske Bank.  

 

”Den Danske Bank var på det tidspunkt så indiskutabelt den største, bedste og hæderligste 

bank i landet. Den sad på omkring en tredjedel af markedet, og dens direktør uddelte med 

jævne mellemrum røfler til andre banker, store som små. Den havde i årevis været moralens 

vogter, og de fleste havde efterhånden accepteret, at den havde retten til at være det.” (Den 

Danske Bank, 1997:564)  

 

Den Danske Bank havde bidt sig fast som hele Danmarks troværdige og pålidelige 

pengeinstitut med den afdæmpede og venlige direktør Knud Sørensen
3
 i spidsen.  

 

1.2.1 Peter Straarup – Kongen af Danmark
4
 

Den 1. april 1998 overtog Peter Straarup ledelsen af Den Danske Bank efter Knud Sørensen. 

Peter Straarup havde gjort en kometkarriere i Den Danske Bank og havde formået på bare 18 

år at gå fra at være bankelev til bankdirektør.  

 

Efter endt elevtid kom Peter Straarup til København, og efter et mindre ophold i London og 

USA blev han i 1983 udnævnt til filialdirektør i Singapore, og herefter var han med til at 

starte Den Danske Banks filial i New York. I 1986 blev han hentet tilbage til Den Danske 

Bank’s hovedsæde på Holmens Kanal og blev udnævnt til bankdirektør. Inden han tog over 

efter Knud Sørensen, havde han været bankens kreditdirektør, en stilling som stort set alle af 

bankens tidligere ordførende direktører havde haft. Han er karakteriseret som en hård negl og 

en problemknuser. Per H. Hansen og Søren Mørch beskriver ham i deres historiske portræt af 

                                                 
3
 Knud Sørensen overtog direktørposten efter Tage Andersen i 1990 

4
 Overskriften henviser til artiklen, der blev bragt i Børsen 13. juni 1997, hvor Peter Straarup blev udnævnt til 

arvtager af direktørposten i Danske Bank 
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banken, som en tro kopi af Den Danske Banks tidligere direktør Tage Andersen eller ”Kolde 

Tage”
5
, men uden hans menneskelige varme.  

 

”I Danske Bank er der kun en, der bestemmer. Det er Peter Straarup” (Straarup, 2007:127)  

 

Denne rolle har Peter Straarup altid være meget opmærksom på, og han har derfor altid haft 

stor fokus hvordan hans beslutninger fremstår både internt og eksternt.
6
 Et af hans første tiltag 

som bankdirektør var at gennemføre en storstilet værdikampagne internt i banken. Peter 

Straarup var også er af hovedarkitekterne bag, at Den Danske Bank i 2000 fjernede ”Den” og 

blev til Danske Bank og lancerede det berømte slogan og strategi ”Gør det du er bedst til - det 

gør vi.”  (Straarup, 2007:34)  

 

Den 1. april 2008 kunne Peter Straarup fejre sit 10 års jubilæum som ordførende bankdirektør 

i Danske Bank. Jubilæet blev fejret med flere artikler i de store danske aviser, der priste Peter 

Straarup som manden, der havde moderniseret den gamle konservative Danske Bank og gjort 

den til et internationalt finansieringsinstitut. Ikke alene havde Peter Straarup udvidet 

forretningerne betydeligt. Han havde også, til trods for gebyrkriser
7
, forbedret Danske Banks 

image i den brede befolkning.
8
 Danske Banks position som en troværdig og solid bank med 

Peter Straarup ved roret var ikke til at rokke ved. Dette skønt kritikere påpegede, at de 10 år 

Peter Straarup havde været ordførende bankdirektør, havde Danmark oplevet en økonomisk 

højkonjunktur, og derfor havde forholdene for at drive bank været særdeles gunstige. 

                                                 
5
 Per H Hansen og Søren Mørch giver i bogen ”Den Danske Bank” denne beskrivelse af Peter Straarup ”Peter 

Straarup er da også blevet fremstillet som en tro kopi af Tage Andersen. Den eneste forskel skulle være, at han 

manglede noget af Kolde Tages menneskelige varme” (Den Danske Bank, 1997:611) 

6
 ”Erhvervslivets kommunikation har udviklet sig markant gennem de seneste år. Det er ikke så mange år siden, 

at kommunikation mest blev betragtet som sådan lidt fernis, der skulle tjene til at sælge et produkt eller få en 

ledelsesbeslutning til at glide ned hos medarbejderne. I dag ved vi, at god kommunikation er meget mere end et 

biprodukt. Kommunikationsaspektet skal være med hele vejen i virksomhedens beslutningsprocesser og 

produktudvikling. Nogle går så vidt som til at hævde, at projekter eller beslutninger, der ikke kan kommunikeres, 

er dårlige beslutninger. Jeg er tilbøjelig til at være enig.” (Peter Straarup og vigtigheden af kommunikation) 

(Straarup, 2007:36) 
7
  I 2005 blev Peter Straarup hængt ud på Ekstra Bladets hjemmeside som gebyrgrib. Konflikten handlede om, at 

bankerne ville lægge et gebyr på 50 øre på danskernes dankorttransaktioner og Danske Bank blev med Peter 

Straarup i spidsen hurtigt symbolet på den grådige bank, der tog for mange gebyrer. 

8
 I 1997 lå Danske bank på en 47. plads på Berlingske Nyhedsmagasin Imageanalyse. I 2008 lå Danske Bank nr. 

6 på samme liste. 
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Historien viser klart, at det er i nedgangs tider, at lemfældig kreditpolitik og dårlig ledelse 

træder frem i den finansielle sektor. Ingen tror dog for alvor på, at Danske Bank er blandt de 

banker, der kommer i vanskeligheder under mindre gunstige konjunkturer.” (Straarup, 2007: 

225)   

 

Ingen kritikere troede dog på, at Danske Bank ikke ville kunne klare sig, hvis Danmark skulle 

blive ramt af lavkonjunktur, til trods for at banken i 2008 var en af Europas mest gearede 

banker.
9
  

 

1.2.2 Danske Bank og finanskrisen  

Intet varer som bekendt ved, og dette kom Danske Bank for alvor til at mærke, da den globale 

finanskrise gjorde sit indtog i løbet af 2008. 

Allerede kort efter Danske Banks præsentation af regnskabet for 2007 måtte banken 

nedjustere sine forventninger til 2008 på grund af væsentlige fald på aktiemarkedet. Peter 

Straarup var dog hurtigt ude og forsikre offentligheden om, at der ikke var tale om nogen dyb 

krise for Danmark, højst en lille en.
10

 Hen over sensommeren blev det dog en realitet, at 

finanskrisen for alvor bed sig fast. Danske Bank tabte 60 mia. i børsværdi, og krakket i 

Roskilde Bank blev startskuddet til en bølge af banker i krise og et knæk i forbrugernes tillid 

til bankerne. Peter Straarup var igen ude og mane til besindighed.  

 

”Roskilde Banks krise har intet at gøre med den internationale bankkrise. Bankkrisen skyldes 

dårligt bankhåndværk” 
11

 

 

Straarup var specielt begejstret for, at staten skulle gå ind og regulere for bankerne. Han var 

heller ikke videre tilfreds med Nationalbankens og Finanstilsynets forslag om, at bankernes 

solvens skulle offentliggøres. Straarup måtte dog erkende, da han præsenterede bankens 

halvårsregnskab, at krisen stod til at blive længere, end han først havde antaget. 

 

                                                 
9
 ”Straarups gamle dyder gjorde Danske Bank moderne.” Ole Mikkelsen, Berlinske Tidende 14. 04. 2008 

10
  Peter Straarup i ”Interview: >>Der er højest lidt krise<<”, Politiken d 0105.2008, Økonomi side 12 

11
 Peter Straarup i ” Straarup langer ud efter bankkolleger” i Jylland Posten d. 01.08.2008 , Erhverv og økonomi 

side 1 
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”Jeg har været bankmand i 40 år og har efterhånden oplevet en hel del. Også alvorlige 

kriser. Men spredningen, hastigheden og dybden af den nuværende internationale finansielle 

krise har jeg ikke oplevet før. Risikoen for et længere varende negativt forløb er stor”
12

 

 

Straarup fik ret, men han havde nok ikke forudset, hvor mange konsekvenser krisens forløb 

ville få for Danske Bank. Som tidligere nævnt krakkede den amerikanske investeringsbank 

Lehmann Brothers den 15. september 2008. Dette krak fik også vidtrækkende konsekvenser 

for Danske Bank, der som den 6. største kreditor stod til at tabe 1,1 mia. kr. En ulykke 

kommer sjældent alene, og krakket hos Lehmann Brothers satte gang i en strøm af ulykker, 

der væltede ned over Danske Bank. Først og fremmest skulle banken gå ind og dække for 

bankpakke 1.  

 

Desuden haglede kritikken ned over Danske Bank, som følge af deres manglende 

kreditvurderinger og aggressive adfærd i forhold til ekspansionerne på de finske og irske 

markeder. Specielt kritikken af kreditvurderingerne gjorde ondt, da Danske Bank gennem alle 

årene har haft kreditvurdering i højsædet, og kritikken af banken blev ikke mindre da IT 

Factory skandalen begyndte at rulle i slutningen af 2008.
13

 

 

Der var et enormt pres på Danske Bank, da der, udover de store økonomiske tæsk, banken 

havde taget, nu også blev sat spørgsmålstegn ved fra offentligheden side, om de overhovedet 

kunne drive bank.  

 

1.3 Problemfelt  

 

”At drive bank handler i høj grad om troværdighed overfor kunderne og aktionærer. 

Manglende troværdighed er livsfarligt..” (Straarup, 2007:57) 

 

Moderne bankvirksomhed bedrives ud fra konceptet The miracle of banking 
14

. Et princip, der 

handler om, at banken udlåner mere, end de har i indlån. Det vil sige, at banken i de allerfleste 

                                                 
12

 Peter Straarup i ”Straarup: Risiko for langvarig krise” EPN.dk 07.08.2008. 
13

 Danske Bank havde lånt IT Factory 350 millioner kr., som banken nu stod til at tabe. 

14
 ”.. enhver bank udfører hver dag en tryllekunst, noget unaturligt, der slet ikke kunne finde sted ”The Miracle 

of banking” har man kaldt det. Den låner de samme penge ud flere gange”(Den Danske Bank 1997:12) 
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tilfælde ikke kan dække sine indlån, hvis alle disse indlån blev hævet på en gang. Derfor er 

det værste, der kan ske for en bank, at der bliver foretaget et run på banken. Et run er, som vi 

har set det i udlandet, når bankens kunder på en gang vælger at trække sine penge ud af 

banken.   

 

”Stort set ingen banker har alle de penge som kunderne har sat i banken, liggende klar i 

kassen. Tværtimod er kundernes penge og flere lånt ud til andre, og derfor er tillid til 

bankerne vigtigere end noget andet.” (Straarup, 2007:57) 

 

Netop kundernes tillid til Danske Bank svandt som krisen skred frem, og Danske Banks 

slogan havde som tidligere beskrevet været Gør det du er bedst til - Det gør vi. Et slogan det 

blev svært at leve op til. 

 

Dette viser sig i Berlingske Nyhedsmagasins årlige imageundersøgelse, hvor Danske Bank fra 

at have ligget nr. 6, kun opnåede en 137. plads ud af 140 virksomheder.
15

 Samtidig med denne 

kritik af banken, dumpede bankens direktør Peter Straarup med et brag.  Af de 15 topchefer, 

som imageundersøgelsen så nærmere på, var han den, der klarerede sig absolut dårligst. 

Næsten hver anden mente, at han var direkte dårlig til at lede sin virksomhed gennem krisen. 

Seks ud af ti mente, at han trak ned på bankens image.  

 

”I disse dage er Danske Bank slogan imidlertid også farligt. Faktisk kan det være et alvorligt 

selvmål for Peter Straarup og co. Hvis Danske Bank gør det, den er bedst til, så gør den det 

åbenbart ikke særlig godt. ”( Niels Lunde, Erhvervskommentator, Politiken
16

)  

 

Danske Bank stod derfor overfor en kæmpe udfordring. Hvordan vinder vi kundernes tillid og 

tro på banken tilbage? Hvordan sikrer vi igen at kunne skabe troværdighed om Danske Bank, 

og hvordan sikrer vi os, at kunderne har tillid til os i fremtiden?  

                                                 
15

  Danske Banks image på historisk nedtur Business.dk d 30.04.2009  http://www.business.dk/bny/danske-

banks-image-er-paa-historisk-nedtur 

 
16

 ”Økonomisk analyse: Danske Bank slogan udstiller bankens kriser” af Niels Lunde, Politiken d. 28.10.2008, 1. 

sektion side 2 

http://www.business.dk/bny/danske-banks-image-er-paa-historisk-nedtur
http://www.business.dk/bny/danske-banks-image-er-paa-historisk-nedtur
http://www.business.dk/bny/danske-banks-image-er-paa-historisk-nedtur
http://www.business.dk/bny/danske-banks-image-er-paa-historisk-nedtur
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1.4 Problemformulering  

Danske Banks tillidskrise er igangsætteren for specialets problemformulering, der søger at 

besvare dette spørgsmål: 

 

Hvordan håndterer Danske Bank forholdet til sine kunder i forbindelse med den 

tillidskrise, som banken oplever i kølvandet på finanskrisen? 

 

Med udgangspunkt i dette hovedspørgsmål vil jeg undersøge, hvordan Danske Bank forsøger 

at håndtere krisen i forhold til kunderne ved at skifte strategi fra Gør det du er bedst til – det 

gør vi til Mening og til Bedre bank.  

 

1.5 Afgrænsning 

For at jeg kan besvare problemformuleringen, er det nødvendigt at præcisere nogle 

arbejdsspørgsmål, der kan fungere som retningsgivende for specialets undersøgelse. Disse 

arbejdsspørgsmål vil også fungere som afgrænsninger for, hvilke spørgsmål specialet 

interesserer sig for og som afgrænsning for, hvilke spørgsmål specialet ikke har til hensigt at 

besvare.  

 

For at belyse, hvordan Danske Bank håndterede sit forhold til sine kunder, er det interessant 

at se på, hvilket billede Danske Bank tegner af sine kunder igennem de tre strategier ”Gør det 

du er bedst til – det gør vi”, Mening og Bedre Bank. Her vil jeg helt konkret se på, hvilken 

rolle kunden får i Danske Banks kommunikation, og hvordan relationen mellem Danske Bank 

og kunden beskrives gennem de tre strategier.  

 

Det første underspørgsmål er derfor: Hvilket billede tegner Danske Bank af sine kunder 

igennem de tre strategier, og hvilken relation mellem Danske Bank og kunden skabes ud fra 

det billede, der tegnes? 

 

Med reference til den gamle talemåde: ”Det man siger, er man selv.” fortæller det billede, 

som Danske Bank tegner af sine kunder, også noget om banken selv. Jeg finder det derfor 

væsentligt for besvarelsen af specialets problemformulering at undersøge, hvordan Danske 

Bank fremtræder i de tre strategier og sætter sig i scene forhold til sine kunder. Netop fordi 
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Danske Banks egen selvbeskrivelse også giver et indtryk af, hvordan Danske Bank håndterer 

krisen overfor kunderne.  

 

Andet underspørgsmål vil derfor fokusere på: Hvordan karakteriserer Danske Bank sig selv i 

forhold til sine kunder i de tre strategier? 

 

Da Danske Banks ændring af strategien skyldes en tillidskrise, vil specialets afsluttende 

diskussion fokusere på netop tillid. Diskussionen vil med udgangspunkt i analysens 

konklusioner omkring Danske Banks forhold til deres kunder og Danske Banks billede af sig 

selv diskutere, hvilke præmisser for skabelse af tillid de tre strategier stiller til rådighed for 

Danske Bank, og hvordan Danske Bank kan bruge disse præmisser strategisk for igen at 

genskabe tilliden til banken. Det sidste underspørgsmål er derfor: Hvilke præmisser for 

skabelse af tillid stiller de tre strategier til rådighed, og hvordan kan Danske Bank benytte 

disse præmisser i deres fremtidige kommunikation? 

 

Specialets undersøgelse vil som sagt tage udgangspunkt i de tre strategier Gør det du er bedst 

til - det gør vi, Mening og Bedre bank.  Jeg har valgt at inddrage alle tre strategier, fordi de 

kan vise et før, under og efter billede og dermed vise, om der sker forandringer over tid i den 

måde, som Danske Bank kommunikerer til sine kunder på. Ved at afgrænse sig til kun at se på 

disse tre strategier, der kan betragtes som overordnede kampagner, fravælges en belysning af, 

hvordan Danske Bank i den daglige drift har kommunikeret med sine kunder. For at kunne 

undersøge og svare på de tre underspørgsmål, vil specialet benytte sig af en analysestrategisk 

tilgang med afsæt i Niklas Luhmanns systemteori, der fokuserer på kommunikation i sociale 

systemer. Hvad der menes med analysestrategi og systemteori vil blive introduceret i næste 

kapitel, men inden vil jeg for overblikkets skyld give en læsevejledning over opbygningen af 

specialets kapitler. 
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1.6 Læsevejledning. 

For at give læseren et godt overblik over specialets progression, gives der her en 

læsevejledning.  

 

Kapitel 2 vil introducere specialets teoretiske udgangspunkt og analysestrategi. I dette kapitel 

vil specialets empiriske grundlag også blive fremlagt og afgrænset. 

  

Kapitel 3. Dette kapitel vil indeholde specialets analyse, der vil være delt op i to delanalyser, 

der vil søge at besvare specialets to første underspørgsmål. Den første delanalyse vil gå i 

dybden med, hvordan Danske Bank iagttager deres kunder i de tre strategier Gør det du er 

bedst til - det gør vi, Mening og Bedre bank. Anden delanalyse vil se på, hvordan Danske 

Bank iagttager sig selv i kommunikationen gennem de tre strategier.  

 

Kapitel 4. Med afsæt i de to analysers konklusioner vil dette kapitel foretage en normativ 

diskussion af, hvordan skiftet af strategi sætter nye præmisser for Danske Banks fremtidige 

kommunikationsmuligheder og om det er lykkes for Danske Bank at genskabe tilliden fra sine 

kunder. 

 

Kapitel 5. Det sidste kapitel vil give en opsummerende konklusion på specialets hoveds - og 

arbejdsspørgsmål. Herefter gives der en perspektivering på, hvilke nye problematikker og 

udfordringer, der springer ud af specialets konklusioner.  
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2. Specialets analysestrategi 

Dette kapitel vil introducere specialets analysestrategi og empiriske grundlag. Kapitlet vil 

starte med en overordnet introduktion til, hvor specialet befinder sig videnskabsteoretisk og 

svare på, hvorfor specialet benytter sig af en analysestrategisk tilgang i stedet for en 

traditionel metodetilgang. Herefter gives der en overordnet introduktion til Niklas Luhmanns 

systemteori, der vil fungere som bærende teori for specialets analyser. Baggrunden for at jeg 

finder det interessant at benytte systemteorien er, at denne teori en som oftest er blevet 

benyttet til at analysere kommunikation i offentlige og frivillige organisationer. Ved at 

benytte teorien på en privat organisation er det specialets motivation at give et bidrag til 

systemteoriens kvaliteter i at kunne analysere kommunikation i private organisationer.  

 

Efter den overordnede introduktion til systemteorien vil specialets analysedesign blive 

præsenteret og uddybet. Afsnittet vil starte med at omformulere afgrænsningens to første 

underspørgsmål, således at de kan benyttes i en systemteoretisk kontekst. Med udgangspunkt i 

de systemteoretiske analysespørgsmål vil specialets analysestrategi herefter blive designet ud 

fra det systemteoretiske analyseapparat. Herefter vil operationaliseringen af analysestrategien 

blive lagt frem og illustreret. Slutteligt vil kapitlet fokusere på, hvilken empiri der danner 

rammerne for specialets analyse. I dette afsnit vil der også blive argumenteret for de tilvalg og 

fravalg, der er blevet foretaget i forbindelse med udvælgelsen af empiri. Endeligt 

sammenfattes specialets analysestrategi. 

 

2.1 Specialets videnskabsteoretiske ståsted 

Som det blev fremført i dette kapitels indledning, vil jeg i specialet arbejde med en 

analysestrategi frem for den mere traditionelle metodiske tilgang til teori og videnskabsteori. 

 

I de traditionelle samfundsvidenskabelige tilgange har formålet med at finde viden været lig 

med at finde sandheden, og derfor har disse tilgange arbejdet ud fra en ontologisk orienteret 

videnskabsteori.  

Ontologi betyder læren om væren, og bruger man en ontologisk orienteret videnskabsteori, ser 

man på sin genstand ud fra ønsket om at finde sand viden (Andersen, 1999:13). Dermed 

spiller metoderegler for den videnskabsteoretiske analyse en afgørende rolle, for det er 

metodereglerne, der i sidste ende afgør, hvad der eksisterer og er sand viden, og hvad der ikke 

eksisterer.  
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I den ontologisk orienterede videnskab er det metodereglerne, der har det sidste ord. Det er 

metodereglerne der afgør ”hvad der eksisterer, eller hvori virkeligheden består” (Andersen, 

1999:13)  

 

Denne tilgang fraskriver dette speciale sig, da specialet vil tage sit udgangspunkt i en 

poststrukturel tilgang til videnskab. Forskellen mellem et poststrukturelitisk blik på verden og 

den mere traditionelle videnskabsteoris tilgang er, at man i denne tilgang ser på verden som 

en konstruktion, der kan konstrueres forskelligt alt afhængig af, hvordan man ser den. Den 

poststrukturelle tilgang opererer derfor i modsætning til den traditionelle tilgang til 

videnskabsteori med flere sandheder.  

 

”Poststrukturalismen har en anden erkendelsesinteresse. For så vidt at kan man tale om teori 

i analysestrategiske termer på et poststrukturalistisk grundlag, er teori et program for, 

hvordan man vil iagttage, hvordan man vil konstruere sin genstand som genstand og for 

hvordan man selv vil komme til syne som iagttager inden for rammerne af et 

iagttagelsesbærende begreb. Det centrale er, at der altid iagttages et ”sted” fra.” (Esmark 

m.fl., 2005:11)  

 

Det betyder, at den poststrukturelle tilgang, i stedet for at arbejde med en ontologisk orienteret 

videnskabsteori, arbejder med en epistemologisk orienteret analysestrategi. 

 

Når man arbejder med en epistemologisk analysestrategi betyder dette, at man arbejder ud fra 

en tom ontologi. En epistemolog ser på, hvordan verden bliver skabt i forskellige perspektiver 

og dermed ikke, hvordan verden er. Det vil sige, at når en epistemolog ser på sin 

analysegenstand, dukker genstandens mening op forskelligt alt afhængig af fra hvilket 

perspektiv, epistemologen ser på genstanden. Den epistemologiske tilgang har derfor den 

erkendelse, at genstanden kunne se anderledes ud, hvis den var blevet betragtet i et andet blik. 

(Andersen 1999:15, Esmark m.fl. 2005:10) 

Når man arbejder med en epistemologisk tilgang, benytter man sig derfor heller ikke af den 

traditionelle metodetilgang, men i stedet for en analysestrategisk tilgang. 

 

”Analysestrategi er vores navn for den praksis, der består i at skabe det videnskabelige blik, 

så det sociale emergens bliver iagttagelig” (Esmark mfl, 2005:7) 
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En analysestrategi er en strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andres 

iagttagelser som objekt for egne iagttagelser for at beskrive, hvorfra andre beskriver sig 

selv.(Andersen 1999:13) Det hedder analysestrategi netop for at understrege, at der her er tale 

om et strategisk valg med konsekvenser for, hvordan det iagttagede iagttages, og dette valg 

kunne have været truffet anderledes med andre konsekvenser for det iagttagede. 

 

Når specialet derfor iagttager Danske Banks kommunikation gennem et systemteoretisk blik, 

træffes der et analysestrategisk valg, og specialets analyser kunne derfor se anderledes ud, 

hvis en anden tilgang var blevet valgt, og dette er jeg selvfølgelig opmærksom på. Derfor vil 

jeg igennem min præsentation af min analysestrategi redegøre for mine teoretiske valg. Efter 

at have forklaret, hvor specialet står videnskabsteoretisk, introduceres nu Niklas Luhmanns 

systemteori. 

 

2.2. Introduktion til systemteorien 

Specialet vil som tidligere nævnt benytte sig af en systemteoretisk tilgang med udgangspunkt 

i Niklas Luhmanns (1927-1998)
17

 tilgang til systemteorien. Niklas Luhmann er en af de mest 

omfattende teoretikere indenfor det systemteoretiske univers. Hans teoriapparat spænder bredt 

og indeholder teorier om kommunikation, samfund og organisation mv. Specialet kunne også 

have valgt at benytte sig af diskursteorien, der også analyserer meningskonstruktioner i 

diskurser eller Aktør Netværk teorien, der beskæftiger sig med, hvordan strukturer og 

relationer skabes og konstitueres i forskellige netværksdannelser. Baggrunden for at vælge 

Luhmanns systemteori som bærende teori for specialets analyse er dels teoriens store 

alsidighed, men også fordi den har et særligt fokus på kommunikation som kommunikation. 

Det vil sige, at kommunikation i systemteorien kun kan ses som kommunikation, og 

kommunikationen får sit eget liv.  Dermed giver systemteorien en skarphed i det analytiske 

blik til netop at kunne analysere og iagttage Danske Banks kommunikation på 

kommunikationens præmisser.  Specialet vil i sin brug af Luhmann både tage udgangspunkt i 

Luhmanns egne tekster, men også tage udgangspunkt i fortolkninger af Luhmanns 

teoriapparat og begreber.  Specialet vil anvende Niels Åkerstrøm Andersens fortolkning af 

Luhmanns analyseapparat til at konstruere sin analysestrategi. 

 

                                                 
17

 Seidl og Becker 2006 
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Hjertet i Luhmanns nyere teoridesign
18

 bygger på to hovedelementer (Seidl og Becker, 

2006:11). Det første er en forskelstænkning, der sætter rammerne for den måde, Luhmann 

observerer verden på. Ifølge Luhmann observerer man altid indenfor en forskelsoperation, 

hvor det der observeres ”Markeres” og det der ikke observeres forbliver ”Umarkeret”. 

Inspirationskilden til denne forskelstænkning henter Luhmann fra den amerikanske teoretiker 

George Spencer Brown, som beskriver, hvordan man observerer ud fra denne 

forskelstækning.   

 

Det andet hovedelement er teorien om sociale systemer og deres kapacitet til at genskabe sig 

selv som sociale systemer. Denne evne til selvskabelse(autopoeisis), og hvordan det 

emergerer, vil det i næste afsnit ser nærmere på, hvor det redegøres for Luhmanns forståelse 

for sociale systemer og hans kommunikations- og iagttagelsesbegreber. 

 

2.2.1 Luhmanns teori om sociale systemer 

Luhmanns overordnede tese er, at verden er delt op i systemer, eksempelvis biologiske 

systemer, tekniske systemer, sociale systemer og psykiske systemer. Dette speciale vil 

fokusere på hans teori om sociale og psykiske systemer, da det er systemerne, der ifølge 

Luhmann er samfundet. Sociale systemer skabes ifølge Luhmann gennem kommunikation. 

Og kun kommunikationen kan kommunikere (Kneer og Nassehi, 1997:87 Andersen, 

1999:124). Med denne sondring skiller Luhmann sig ud fra den mere traditionelle 

kommunikationsforståelse, hvor det er mennesker, der kommunikerer. Mennesket bliver kun 

til en brik, eller som Luhmann selv forklarer, et semantisk trick, som kommunikationen 

bruger til at kommunikere igennem. Kommunikationen får derfor sit eget liv. Luhmann 

beskriver kommunikationen som en tredelt selektionsproces
19

, der består af information, 

meddelelse og forståelse. Kommunikation initieres, når der er blevet truffet et valg om 

information, et valg om meddelelsesform og et valg mellem flere forståelsesalternativer 

(Luhmann, 2000:137, Kneer og Nassehi, 1997:85). Kommunikation er dog først 

kommunikation, når der knyttes an til det der meddeles, og denne anknytning sker rekursivt. 

Det vil sige, at kommunikationen i et socialt system hele tiden knytter an til gammel 

kommunikation for at skabe ny kommunikation. Dermed reproducere systemet og denne 

                                                 
18

 Luhmanns teoriarbejde betragtes i to faser før og efter hans hovedværk Sociale Systemer – et grundrids til 

almen teori, der blev skrevet i 1984. Bogen betragtes af de fleste i dag som Luhmanns hovedværk. 

19
 Selektion skal her forstås som et valg af flere muligheder. 
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proces er, hvad Luhmann kalder for autopoiesis
20

, der betyder selvskabelse. Når et system er 

autopoetisk betyder det, at det reproducerer sig selv gennem de elementer, som systemet 

består af. Dermed sker autopoiesis kun i kraft af systemet selv og ikke efter påvirkninger 

udenfor systemet. Dette betyder, at autopoietiske systemer bliver operationelt lukkede 

systemer, der kun kan skabe sig selv fra sig selv (Kneer og Nassehi, 1997:60)  

 

 ”Teorien om selvreferentielle systemer påstår, at en uddifferentiering af systemer kan 

tilvejebringes gennem selvreference, hvilket vil sige, at systemerne kun refererer til sig selv 

ved konstruktionen af deres elementer og deres elementære operationer”(Luhmann, 2000:44) 

 

Kommunikationen kan derfor kun foregå inden for det sociale system, og der kan ikke 

kommunikeres sociale systemer imellem (Andersen, 1999:124-125). ”Sociale systemer er 

autopoietiske systemer, som hele tiden skaber kommunikation af kommunikation” (Kneer og 

Nassehi, 1997:72). Sociale systemer søger altså at skabe og genoprette sig selv gennem 

kommunikationen, og det er derfor opretholdelsen af kommunikation, der er et socialt systems 

eksistensgrundlag. Sociale systemer skaber sin egen forskelsoperation gennem forskellen 

system/omverden, hvilket betyder, at sociale systemer kun er systemer i forhold til 

systemernes interne konstruktion af omverden. ”System er, hvad omverden ikke er.” 

(Andersen, 1999:133) Et systems omverden er altså der, hvor systemet stopper, og omverden 

markerer dermed systemets egen grænse og identitet.  

 

”.. at omverdensforholdet er konstituerende for system dannelsen. Det har ikke kun accidental 

betydning målt i forhold til systemets væsen. ”Ej heller er omverden kun af betydning for 

systemets opretholdelse med hensyn til tilførelse af energi og information. For teorien om 

selvreferentielle systemer er omverden snarere en forudsætning for systemets identitet, fordi 

identitet kun er mulig gennem difference.”(Luhmann, 2000:220) 

 

Dermed bliver omverden det spejl, som systemer spejler sig i, og det er igennem systemets 

iagttagelse af sin omverden, at systemet formår at genskabe sig selv. Netop fordi omverden er 

                                                 
20

 Autopoiesisbegrebet har Luhmann fra Maturana, der bruger begrebet til at forklare, hvordan det biologiske 

system holder sig i live gennem reproduktion. Maturana har dog senere beskyldt Luhmann for at have 

misforstået begrebet (Seidl og Becker, 2006:14).   
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systemets egen modsætning og dermed katalyserer systemets egen evne til at kommunikere 

om sig selv i sig selv. 

 

”Et system er (for en iagttager) en form, for så vidt som et system udelukker noget som 

omverden.” (Luhmann, 2002:123) 

 

Psykiske systemer er en del af sociale systemers omverden og kan også betegnes som 

autopoietiske systemer, der reproducerer sig selv gennem tanker (Seidl og Becker, 2006:21-

22). Psykiske systemer er således bevidsthedssystemer, der ligesom sociale systemer er 

operativt lukkede, da ingen kan trænge ind i andres tanker. Da psykiske systemer er en del af 

de sociale systemers omverden, kan de psykiske systemer ikke påvirke sociale systemer. 

Begge systemer står dog i et komplementært forhold til hinanden, da kommunikation ikke kan 

eksistere uden bevidsthed, og bevidsthed ikke kan eksistere uden kommunikation (Kneer og 

Nassehi, 1997:87-89). Derfor er sociale og psykiske systemer strukturelt koblede
21

 til 

hinanden, hvilket betyder, at kommunikationen irriterer bevidstheden og omvendt.  

 

I Luhmanns optik findes der tre former for sociale systemer, som er interaktionssystemer, 

organisationssystemer og samfundssystemer
22

. Interaktionssystemer er kendetegnet ved 

tilstedeværelse, og interaktionen afsluttes, når deltagerne i interaktionen ikke længere er 

nærværende og deltager aktivt i interaktionen. Organisationssystemer kendetegnes ved 

socialitet og eksisterer i kraft af medlemskab. Der gives en nærmere introduktion af 

organisationssystemet i afsnit 2.2.3. 

 

Luhmann iagttager samfundet som det mest omfattende system, der inkluderer såvel 

interaktion som organisationer. Ifølge Luhmann er det moderne samfundssystem kendetegnet 

                                                 
21

 ”Strukturel kobling betegner den situation, hvor et system ikke kan være indifferent overfor et andet system. 

Dette kommer til udtryk som irritation, det vil sige information, som systemet må reagere på.” (Højlund og La 

Cour, 2005:7) 

22
 Luhmann åbner op for, at der kan eksistere andre sociale systemer end de tre overnævnte (Seidl og Becker, 

2006:22). Günter Teubner er blandt de teoretikere, der åbner op for, at netværk kan være en ny form for socialt 

system 
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ved at være funktionelt differentieret
23

, hvilket betyder, at samfundet er opdelt i autopoietiske 

funktionssystemer. Disse funktionssystemer er operativt lukkede
24

 om hver sin funktion, 

medie og kode. Eksempelvis kommunikerer retssystemet i koden ret/uret og mediet er 

retsafgørelser. Det økonomiske system kommunikerer i koden betale/ikke betale og i mediet 

penge. 

 

”En given begivenhed kan være en kommunikation i alle tre slags sociale systemer på samme 

tid. For systemerne er det grundlæggende, at de består af kommunikation, og for alle 

systemer gælder det, at de skabes i en selvreferentiel anknytningsproces (Andersen, 2007: 

382-394).  

 

Efter denne gennemgang af teorien om sociale systemer, introduceres nu det andet 

hovedelement i Luhmanns systemteori, hans iagttagelsesbegreb. 

 

2.2.2 Luhmanns iagttagelsesbegreb 

Luhmanns iagttagelsesbegreb står meget centralt i systemteoriens tanke om, hvordan vi kan 

iagttage, hvorledes en genstand konstrueres. Systemteorien betragter iagttagelser som 

operationer, der ikke refererer til bevidste subjekter, men til forskelle. Luhmann definerer 

simpelthen iagttagelse som en bestemt form for forskelsdannende operation: ”at iagttage er at 

markere noget indenfor rammen af en forskel” (Andersen, 1999:109). Dermed vil en 

iagttagelse altid iagttages indenfor rammerne af en forskel som eksempelvis god/ond, 

kort/lang etc. 

 

”Iagttagelse er dermed nødvendigvis en operation med en indbygget asymmetri. En fordring 

om at betegne begge sider af den iagttagelsesledende distinktion samtidigt resulterer derfor i 

paradokset med en ensidig og tosidig aktualisering. På den anden side må det forudsættes, at 

                                                 
23

 ”Luhmanns påstand er, at samfundets modernitet gradvist etableres som et verdenssamfund, hvis primære 

differentieringsform er funktionel differentiering. Det betyder, at dette verdenssamfund – det eneste samfund vi 

har – er opdelt i en række funktionssystemer, der bestemmer den grundlæggende kommunikative kontekst, alle 

andre systemer er tvunget til at operere i.” (Esmark, 2005: 233) 
24

 Operativ lukket betyder, at systemet er lukket overfor andre systemer. Det betyder, at retssystemet aldrig vil 

kunne trænge ind i økonomisystemet og omvendt. Systemer kan irritere hinanden og koble sig til hinanden, men 

aldrig blive en del af hinanden. 
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distinktionen samtidig fungerer som en iagttagers ”form”. Enhver iagttagelse anvender altså 

på samme tid en distinktion ensidigt og tosidigt.” (Luhmann, 2001:40) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Luhmanns iagttagelsesoperation  

Som figur et
25

 viser så er forskellen asymmetrisk, og man kan kun markere den ene side i en 

iagttagelsesoperation, da forskellen opløses, hvis begge sider af forskellen bliver markeret. 

Dette betyder, at noget ikke kan iagttages som eksempelvis smukt og grimt på samme tid. Når 

man iagttager noget, vil der altid være noget, man ikke kan se. Dette kalder Luhmann for 

iagttagelsens blinde plet.  

 

”Iagttagelser benytter forskelle for at betegne noget (og ikke noget andet)…. [..]  

Iagttagelsesoperationen er i denne betydning sin egen blinde plet, der først gør det mulig 

overhovedet at udsondre og betegne noget bestemt.” (Luhmann, 2002:120) 

 

Den blinde plet er enheden i forskellen, der danner rammen for iagttagelsen, også kaldet 

iagttagelsens form.  Iagttagelsens blinde plet gør iagttagelsen blind for, at den ikke ser, hvad 

den ikke ser.  

 

”Iagttageren ser ineffektivt, men ser ikke hvilken effektivitetsforestilling, der gør ham i stand 

til at markere ineffektivitet. Han ser, hvad han ser, og ser ikke, at han ikke kan se hvad han 

ikke kan se.” ( Andersen, 2001:43) 

 

                                                 
25

 Figur 1 er lavet ud fra Niels Åkerstrøm Andersen’s illustrationer i Organisation i anden ordens perspektiv- 

systemteoriens analysestrategiske maskine (Andersen 2003: 312) 
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Iagttagelsen kan altså kun iagttage inden for den givne forskel, og det gør iagttageren blind 

for iagttagelser, der ligger udenfor denne forskel. ”I systemteorien iagttager man iagttagelser 

som iagttagelser, og man spørger til iagttagelsens blinde plet, hvilket kaldes for iagttagelse af 

anden orden.” (Andersen, 2003:310)  

 

Anden ordens iagttagelser adskiller sig fra første ordens iagttagelser ved at være iagttagelser 

af iagttagelser, men også fordi anden ordens iagttagelser er selvreferentielle, hvor første 

ordens iagttagelser er fremmedreferentielle (Kneer og Nassehi, 1997:103-105). Det betyder, at 

iagttages der fra første orden vil iagttagelsen altid være fremmed, idet iagttageren vil iagttage 

sin iagttagelse ud fra, hvad iagttagelsen ikke er. Iagttages der fra et anden ordens perspektiv, 

vil iagttageren iagttage, hvordan en første ordens iagttagelse iagttager. Derfor bliver anden 

ordens iagttagelse selvreferentiel, fordi iagttagelsen skabes af den iagttagede selv. 

Nedenstående figur
26

 viser, hvordan en anden ordens iagttagelse udfoldes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er ud fra et anden ordens iagttagelses perspektiv, at specialet vil iagttage Danske Banks 

kommunikation. Det betyder, at analysen vil træde et skridt tilbage og iagttage Danske Banks 

iagttagelser gennem deres egen kommunikation. Ved at benytte denne tilgang får specialets 

analyse mulighed for at være refleksiv omkring både, hvad Danske Bank iagttager, og hvad 

Danske Bank ikke kan iagttage. Samtidig giver iagttagelser af Danske Banks egne iagttagelser 

specialet mulighed for at analysere kommunikation som kommunikation. Dette giver den 

fordel, at specialet kan fokusere på, hvordan kommunikation skabes af Danske Bank og 
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  Figur 2 er lavet ud fra Niels Åkerstrøm Andersen’s illustrationer i Organisation i anden ordens perspektiv- 

systemteoriens analysestrategiske maskine (Andersen 2003: 312) 

Figur 2 Iagttagelser af anden orden 
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dermed kan foretage en vurdering af både Danske Banks kommunikation og betingelserne for 

denne kommunikation.  

Dermed er det ikke specialets hensigt i sin analyse at gøre sig selv til dommer over, om 

hvorvidt Danske Banks kommunikation er god eller dårlig. Derimod er det specialets hensigt 

at fokusere på, hvordan kommunikationen formes af Danske Banks egne iagttagelser, og 

hvilke mulighedsbetingelser denne formning giver for Danske Banks kommunikation. 

Inden beskrivelsen af, hvorledes analysen vil iagttage Danske Banks iagttagelser, er det 

vigtigt at afdække, hvordan Danske Bank kan ses som en organisation, og hvad en 

organisation er set i et systemteoretisk perspektiv. 

 

2.2.3 Organisationssystemer 

Organisationssystemer er som beskrevet i afsnit 2.2.1 kendetegnet ved at eksistere i kraft af 

socialitet og medlemskab. Organisationssystemer gør det funktionelt differentierede samfund 

i stand til at handle (Baecker, 2003:20) og kan ses som små autonome samfund i samfundet.  

”The organization is the other type and social system distinguishing itself within society from 

society” (Seidl og Becker, 2006:24) Dette betyder, at man er ekskluderet fra organisationen, 

hvis organisationen ikke har besluttet at inkludere en, og medlemskab kan kun opnås gennem 

beslutninger. Det vil sige, at medlemskabet afhænger af, om organisationen knytter an til 

medlemmet i sin beslutningskommunikation. Beslutningen står derfor helt centralt for 

organisationssystemer, da det er igennem beslutninger, at de kommunikerer og reproducerer 

sig selv. Organisationer består så at sige ikke af andet end beslutninger og besluttede 

beslutningspræmisser (Andersen, 2002:30).  

 

”Organisation er beslutning i et netværk af tidligere og fremtidige beslutninger, nemlig 

”Autopoiesis” og alt, hvad der sker og kan ske i organisationen, måler sig i forhold til dette 

netværk.” (Baecker, 2003:28)  

 

Organisationen reproduceres derfor gennem beslutningskommunikation på baggrund af 

tidligere besluttede beslutninger. En beslutning er også først en beslutning, når den danner 

beslutningsgrundlag for en ny beslutning.  

 

Men for at kunne give denne beslutningskommunikation mening, bliver organisationen nødt 

til at koble sig til funktionssystemerne. Dette betyder ikke, at organisationen kan 
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kommunikere i funktionssystemet og omvendt. Begge systemer er operativt lukkede og 

dermed hinandens omverdener. ”Organisationer og funktionssystemer er hinandens 

omverdener, men organisationssystemer er altid koblet til mindst et funktionssystem ved at 

lukrere på deres symbolsk generaliserede medie” (Andersen, 2002:31). Når organisationen 

eksempelvis skal foretage en beslutning om en minimering af omkostninger, kobler 

organisationen sig på det økonomiske system, og når organisationen skal vælge nyt design, 

kobler den sig på kunstsystemets kode. Organisationen bruger således funktionssystemernes 

symbolsk generaliserede medier
27

 til at afgrænse sine beslutningsmuligheder og dermed 

forme sin kommunikation på en bestemt måde. Netop formen på organisationens 

kommunikation er vigtig for, hvordan organisationens selvbeskrivelse emergerer.  

 

”Hvad organisationen bliver, kommer til at afhænge af, hvilken kode den enkelte 

kommunikation former, og da det er labilt betyder det, at organisationen hele tiden skifter 

karakter af organisationen” (Andersen, 2004:250) 

 

En beslutning kan defineres som en aktualisering af et bestemt alternativ frem for potentielle 

muligheder af alternativer. Beslutninger indeholder en dobbelthed, som Luhmann 

karakteriserer som beslutningens paradoks. Da beslutninger skal markere et før og et efter, 

skal beslutningen både redegøre for sine alternative beslutningsmuligheder og samtidig 

redegøre for, at beslutningen ikke kunne have været besluttet anderledes, idet beslutningen 

kun er en beslutning, hvis der ikke eksisterer alternativer.
28

 Dette kan illustreres således:
29
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 ”Symbolsk generaliserede medier fungerer i kommunikationen som forklaring på kommunikationens formål.” 

(Esmark, 2005:237)  
28

 ”The decision has to inform about itself, but also about it’s alternatives, thus, about the paradox, that the 

alternative is an alternative( otherwise the decision would not be a decision) and at the same time is not an 

alternative(otherwise the decision would not be a decision).” (Seidl og Becker, 2006:26.) 
29

  Figuren er hentet hos Seidl og Becker (Seidl og Becker, 2006: 25) 
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Specialet vil med afsæt i ovenstående betragtninger se Danske Bank som et 

organisationssystem, der kommunikerer gennem beslutninger. Da Danske Bank er en 

virksomhed, der lever af at tjene penge, vil Danske Bank traditionelt set blive betragtet ud fra 

et økonomisk perspektiv. Systemteoretisk kunne Danske Bank derfor iagttages indenfor det 

økonomiske funktionssystem Analysens iagttagelser er jo iagttagelser af Danske Banks 

iagttagelser af sig selv, og hvis disse iagttagelser ændres, så ændrer det også analysens 

iagttagelser. Dermed vil analysen ikke på forhånd lægge sig fast på at iagttage Danske Bank 

som økonomisk, men lade det være op til kommunikationen at beskrive, hvordan Danske 

Bank dukker op som organisationssystem.    

 

Efter nu at have afdækket Luhmanns systemteoretiske tilgang til sociale systemer, 

kommunikation, iagttagelser og organisationsteori, som er den bærende teoretiske tilgang for 

analysen, og redegjort for, hvordan specialet med afsæt i denne teori vil iagttage Danske 

Banks kommunikation, vil næste afsnit gennemgå specialets analysedesign. Her præsenteres 

det, hvordan specialet vil gribe sin analyse an, og ud fra hvilke iagttagelsespunkter Danske 

Banks kommunikation vil blive iagttaget. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Beslutningens paradoks  
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2.3 Analysedesign 

I dette afsnit præsenteres specialets analysedesign, der vil fungere som fremgangsmåde for, 

hvordan specialet vil iagttage Danske Banks kommunikation og søge at besvare specialets to 

første undersøgelsesspørgsmål.  

 

Inden analysens design præsenteres, er det dog først vigtigt at gøre nogle indledende 

overvejelser over, hvordan specialets to underspørgsmål kan omsættes til systemteoretiske 

undersøgelsesspørgsmål, og hvilke af systemteoriens mange analyseredskaber, der kan bruges 

til at besvare spørgsmålene. 

 

For at kunne iagttage ud fra et systemteoretisk udgangspunkt er det vigtigt, at man som 

iagttager gør sig nogle overvejelser og begrunder, hvordan ens iagttagelser konstrueres og ud 

fra hvilken realitet, der iagttages fra. Her gælder det om at lave et program for ens 

iagttagelser, der indeholder et valg af ledeforskel, valg af konditionering og valg af 

iagttagelsespunkt (Andersen, 1999:115-117). 

 

Valget af ledeforskel handler om at redegøre for formen på ens iagttagelse f.eks. 

system/omverden. Ledeforskellen indikerer iagttagelsens formål for, hvad det er iagttageren 

iagttager efter. ”Ved ledeforskel forstås den forskel, der sættes som rammen for iagttagelse af 

iagttagelser.” (Andersen, 1999:115) Valget af ledeforskellen vil også være afgørende for 

valget af analyseapparat, da analyseapparatet kan ses som ledeforskellens operationalisering.  

 

Valget af konditionering handler om at opstille betingelser for, hvornår man kan iagttage sin 

genstand på en bestemt måde (Andersen, 1999:116). I afsnit 2.2.2 findes specialets første 

konditionering, der fremkom ved at præcisere, at specialet iagttager Danske Bank som et 

organisationssystem, der kommunikerer og genskaber sig selv gennem beslutninger.  

 

Valget af iagttagelsespunkt består i at beskrive, hvad det er, man iagttager; altså om 

genstanden for iagttagelsen (Andersen, 1999:116-177). Specialets overordnede 

iagttagelsespunkt er Danske Banks kommunikation. Det er kommunikationen, der er den 

skabende faktor for sociale systemer, og derfor er det kun igennem iagttagelsen af Danske 

Banks kommunikation, at specialet kan undersøge, hvordan Danske Bank håndterer krisen i 

forhold til deres kunder. 
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Den måde som specialet vil præsentere sin analyses iagttagelsesprogram er ved først at 

omsætte sine to underspørgsmål således, at de kan bruges som ledeforskelle for analysen. 

Herefter konditioneres analysens blik ved at give en beskrivelse af et analyseapparat for de 

valgte ledeforskelle, der sætter betingelserne for, hvordan der iagttages i analysen og hvad 

iagttagelsespunkt for analysen er.   

2.3.1 Analysens valg af ledeforskelle. 

Dette afsnit vil som beskrevet omsætte specialets to første undersøgelsesspørgsmål således, at 

de kan bruges som ledeforskelle for specialets analyse. For omsummering så er de to 

undersøgelsesspørgsmål følgende: 

 

1. Hvilket billede tegner Danske Bank af sine kunder igennem de tre strategier, og 

hvilken relation mellem Danske Bank og kunden skabes ud fra det billede, der tegnes? 

2. Hvordan karakteriserer Danske Bank sig selv i forhold til sine kunder i de tre 

strategier? 

 

Det centrale punkt i det første spørgsmål er Danske Banks forhold til deres kunder, og 

hvordan Danske Bank gennem de tre strategier giver deres kunder karakter og indhold. Det 

handler her om at finde ud af, hvordan kunden bliver formet og dukker op i Danske Banks 

kommunikation. Hvis dette skal omsættes systemteoretisk, er det hensigten, at første 

undersøgelsesspørgsmål søger at finde svar på, hvilken mening, der tilskrives kunden gennem 

kommunikation. Dermed bliver spørgsmålet: Hvordan iagttager Danske Bank sine kunder og 

hvilken mening tillægges kunden i deres kommunikation gennem de tre strategier? Meninger 

bliver således den ledeforskel, som det første undersøgelsesspørgsmål vil iagttage efter. For at 

kunne iagttage meningen, og hvordan mening kondenseres, vil specialet benytte sig af 

Luhmanns semantikanalyse, der åbner op for, hvordan mening iagttages, og hvordan 

kondenseret mening kan ses som semantik. 

 

Andet undersøgelsesspørgsmål handler om, hvordan Danske Bank beskriver sig selv og 

dermed Danske Bank’s selvbeskrivelse i forhold til sine kunder. Den systemteoretiske vinkel 

på dette vil være: Hvordan iagttager Danske Bank sig selv i deres kommunikation til 

kunderne?  For at iagttage hvordan Danske Bank iagttager sig selv, er det interessant at se på, 

hvilken selvbeskrivelse(r), der dukker frem i de tre strategier. Herudover er det også i den 
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sammenhæng vedkommende at se på, hvem der sætter præmisserne for kommunikationen. 

Specialet vil for at kunne besvare spørgsmålet benytte sig af de to ledeforskelle 

system/omverden og lighed/forskelle. Den første ser på, hvordan Danske Bank konstituerer sig 

selv som et system med særligt fokus den sociale dimension, da organisationssystemer 

konstitueres gennem socialitet. Den anden bruges til at finde ud af, hvordan Danske Bank i 

sin kommunikation til deres kunder kommer til at fremstå på en bestemt måde og dermed får 

en særlig selvbeskrivelse. Ingen af Luhmanns analyseapparater kan besvare begge spørgsmål 

samtidig. Specialet vil derfor, for at kunne svare på begge spørgsmål, designe sit eget 

analyseapparat med udgangspunkt i elementer fra Luhmanns system- og 

differentieringsanalyse  

 

Efter at havde redegjort ud fra hvilke ledeforskelle specialet vil gøre sine iagttagelser vil 

specialet nu gå lidt mere i dybden med de to valgte analyseapparater og beskrive 

konditionsbetingelse for analysen og for analysens iagttagelsespunkt.  

 

2.3.2 Semantikanalyse 

En semantisk analyse handler om at studere, hvordan 

mening kondenseres i semantiske former og skaber 

et begrebsreservoir for kommunikation (Andersen, 

2003:318). Meningsbegrebet definerer Luhmann 

som forskellen aktualitet/potentialitet og dukker op, 

når noget aktualiseres frem for et alternativ, således 

at mening træder frem, når en mulighed fremhæves i 

forhold til andre potentielle muligheder. Kapitlet 

starter med en introduktion til systemteorien. Gennem det valg aktualiseres noget frem for 

noget andet, og det er selve meningen med mening. Mening skabes i øjeblikket og forfalder 

straks efter, det er aktualiseret
30

. 

 

Semantikker kan fremstilles som enheden i forskellen mellem kondenseret mening/mening. 

Kondensering
31

 skal her forstås som en mangfoldighed af mening, der samles under et og 

                                                 
30

 Denne sondring kan ses som en videreførelse af Luhmanns iagttagelse af før og efter, hvor der i enhver 

iagttagelse vil være et før og et efter. Mening kan her ses som det, der markerer dette skel.  
31

 Konditionering betyder helt generelt, at realiseringen af en bestemt relation mellem hændelser afhænger af, om 

noget andet er tilfældet eller ikke. (Esmark, 2005:229) 

Figur 4 Meningens ledeforskel. 
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stilles til rådighed for kommunikationen. Dermed adskiller semantikbegrebet sig fra 

meningsbegrebet, da semantikken kan betragtes som en meningsstruktur frem for en 

enkeltstående begivenhed. ”En semantisk analyse er ikke en lingvistisk analyse men en 

analysekonstitution af kultur og Luhmann lader sig inspirere af Koselleck ”Semantiske 

betydningsrum” i hans begreb historiske analyse” (Esmark, 2005:245).   

 

Dermed bliver den semantiske analyse også en analyse af begreber og deres modbegreber. I 

denne forbindelse skelner Luhmann mellem tre meningsdimensioner – den sociale, den 

saglige og den tidslige meningsdimension. Den sociale dimension konstruerer forholdet 

mellem ”os” og ”dem”, den saglige dimension ser på, hvad der tematiseres og valg af 

genstand for kommunikationen. Endelig handler den tidslige dimension om forskellen mellem 

fortid og fremtid eller ”før” og ”efter”. 

 

Sociale og psykiske systemer arbejder ud fra at skabe mening gennem kommunikation og 

tanker. ”Systemer der opererer meningsfuld må vise på en meningsfuld måde, altså saglig, 

tidslig og socialt, hvad hvornår og af hvem noget kan forventes eller ikke forventes af 

systemet” (Kneer og Nassehi, 1997:124). For at skabe denne meningsfuldhed benytter sociale 

systemer sig af semantikker. Semantik kan ses som værktøjer til systemers selvskabelse, og 

semantikker kan hjælpe systemerne med at håndtere den stigende kompleksitet, som den 

funktionelle differentiering medfører (Esmark, 2005:246). I forhold til organisationen ser den 

semantiske analyse på, hvordan organisationssemantikken over tid og rum stiller bestemte 

begrebsformer til rådighed for kommunikationen, og hvilke effekter disse begrebsformer har 

for kommunikationens muligheder for at producere mening (Andersen, 2003:318).   

 

Det centrale spørgsmål for den semantiske analyse er derfor, hvordan et bestemt begreb 

(Kunden) konstrueres i organisationens (Danske Bank) organisationssemantik, og hvilket 

billede denne konstruktion giver af muligheder for at give et indblik i, hvilket forhold Danske 

Bank har til sine kunder. Denne konstruktion finder, som beskrevet tidligere, sted gennem tre 

meningsdimensioner, og analysen vil derfor spørge: Hvem der er kunde og hvem er ikke 

kunde? (Sociale) Hvad tematiserer kunden? (Saglige) og Hvornår dukker kunden op? 

(Tidslige). Analysen foretages synkront. Altså en strategi af gangen. Efter at havde set på de 

tre strategier hver for sig, vil analysen se diakront på, om der gennem strategierne kan ses en 
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meningsforskydning i den måde Danske Bank iagttager deres kunder på, og dermed om der 

kan ses en semantisk ændring.  

 

Kunden står dermed som det centrale iagttagelsesbegreb for analysen, og derfor er det vigtigt 

at give en afklaring af, hvordan specialet forholder sig til dette begreb, da det vil danne 

udgangspunkt for specialets iagttagelser af Danske Banks iagttagelse af kunden.  

2.3.2.1 Konditionering af kunden 

Danske Banks kunder vil være iagttagelsespunktet for specialets semantikanalyse. Dermed vil 

specialet ikke koncentrere sig om andre bankers kunder, selvom disse ville kunne give et 

indblik i, hvordan bankkunder generelt konstrueres. Der ses kun på Danske Banks 

konstruktion af deres kunder. 

 

Ordet Kunde er i dag en normaliseret term for en aftager af et produkt eller ydelse. Et begreb 

hvis betydning, der ikke sættes spørgsmålstegn ved. En kunde er en kunde. Historisk set har 

der været flere bud på, hvordan Kunden som begreb er blevet meningsudfyldt over tid både 

indenfor det erhvervsøkonomiske og det sociologiske felt. Da systemteorien arbejder med 

iagttagelser, er det iagttagelser, der sætter rammerne for, hvordan noget dukker op frem for 

noget andet. Derfor vil disse betragtninger blive set som iagttagelser af iagttagelser af kunden 

ud fra et historisk perspektiv. Da det ikke er analysens ærinde at se på den historiske 

udvikling af begrebet kunde, men at iagttage Danske Banks meningsudfyldning af begrebet, 

vil specialet ikke foretage en diskussion af begrebets oprindelse og udvikling, men blot 

påpege, at der tidligere er blevet foretaget iagttagelser af begrebet i en mængde forskellige 

kontekster.   

 

I forhold til at kunne iagttage Danske Banks iagttagelser af kunden, er det vigtigt at holde sig 

for øje, at kunden er et semantisk værktøj i organisationens selvbeskrivelse. Kunden får derfor 

kun mening som kunde, hvis den af organisationen bliver iagttaget som kunde. ”The customer 

is an internal construct of the organization” (Seidl og Becker, 2006:28). Dermed er der skabt 

mulighed for, at kunden kan konstrueres anderledes. Det er selvfølgelig udforskningen af 

disse alternative muligheder, der vil være centralt at afdække i den semantiske analyse.   

 

Specialet vil derfor ikke tillægge begrebet kunden en speciel værdi på forhånd. Denne 

betragtning skal gøre analysen i stand til at være eksplorativ i sin undersøgelse af begrebet, og 
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gøre specialet i stand til at iagttage, om der sker en meningsforskydning i den måde, kunden 

dukker op på i Danske Banks tre strategier.  

 

Efter at have beskrevet konditionerne for specialets første delanalyse, vil det næste afsnit 

præsentere specialets anden delanalyse, der vil være en kombination af elementer fra 

Luhmanns system- og differentieringsanalyse, der skal hjælpe til at besvare spørgsmålet om, 

hvordan Danske Bank iagttager sig selv i kommunikationen med kunderne? 

2.3.3 System- og differentieringsanalyse 

Den anden del af specialets analysedesign vil som sagt tage udgangspunkt i elementer fra 

Luhmanns system- og differentieringsanalyse for at kunne iagttage, hvordan Danske Bank 

iagttager sig selv i forhold til kommunikation til kunder gennem de tre strategier.  

 

Differentieringsanalysen kan så at sige ses som en overbygning til den traditionelle 

systemanalyse
32

, der undersøger forskellen system/omverden. Hvor systemanalysen iagttager, 

hvordan systemet sætter sine egne grænser, iagttager differentieringsanalysen, hvordan de 

grænser, som systemet sætter for sig selv, meningsudfyldes og dermed giver systemet en 

bestemt karakter. Den ledeforskel, som benyttes i differentieringsanalysen, vil være 

lighed/forskel, ligheden i sociale systemers forskel mellem system/omverden (Andersen 

1999:134-135). Ud fra det faktum at system og differentieringsanalyse overlapper hinanden, 

og specialet kun vil benytte sig af elementer fra de to analyser, så specialet ingen grund til i 

denne sammenhæng at lave to separate analyser, som den ellers mere traditionelle tilgang 

foreskriver det. 

 

Analysens systemanalytiske element handler, som beskrevet tidligere, om at finde ud, hvilke 

grænser Danske Bank sætter i forhold til den sociale dimension. I organisationen handler den 

sociale dimension om, hvem der er medlemmer af organisationen. Analysen vil her se på, 

hvem der danner beslutningspræmis for strategiernes kommunikation og dermed inkluderes i 

Danske Bank. Medlemskabet er organisationens sociale grænser, og det er gennem 

medlemskabet, at organisationen markerer, hvem der inkluderes i organisation og danner 

                                                 
32

 Systemanalysen har til formål at iagttage, hvordan et socialt system skaber sig selv, når den konstruerer sin 

omverden gennem kommunikative beskrivelser. (Andersen, 1999:132)  
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beslutningspræmis for organisationens beslutningskommunikation. Beslutningspræmisser skal 

her ses som beslutningers forudsætninger for at kunne blive besluttet.  

”Ved præmisser tænkes først og fremmest på programmer såsom forudgivne formål og 

begrænsninger (af faktisk eller normativ karakter) i valget af midler. Der tænkes ydermere i f. 

eks forventninger til social rolle på foreskrevne kommunikationsveje for, hvordan en 

beslutning skal udfærdiges og valideres, samt ikke mindst på særegenheder (værdimæssige 

holdninger, evner, social responsivitet) ved de personer, der træffer beslutninger. (Luhmann, 

2003:42) 

 

Da det er den sociale dimension, analysen tager udgangspunkt i, vil det være den sidste del af 

sætningen ”særegenheder (værdimæssige holdninger, evner, social responsivitet) ved de 

personer, der træffer beslutninger.” som analysen vil se på i forhold til Danske Banks 

kommunikation. Da specialets fokuspunkt er Danske Banks forhold til deres kunder, vil 

analysen afgrænse sig til at se på, hvilken indflydelse kunderne har på Danske Banks 

beslutningskommunikation? 

 

I forhold til organisationen er differentieringsanalysens formål at se på, hvordan 

organisationen træder frem på en bestemt måde og hvilken funktionssystemkode
33

 

organisationens kommunikation lukrerer på. Traditionelt set har organisationen haft en 

primærkodning
34

. De senere års udvikling har dog vist, at organisationen skal tage ansvar og 

håndtere information, der ikke altid kan håndteres gennem deres primære kodning. Derfor må 

organisationen tilpasse sin kommunikation til at kunne kommunikere i flere koder, og dermed 

bliver organisationen polyfon
35

.   
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 ”Ved kode forstås en basal og entydig binær præference, hvor der skelnes mellem en positiv og en negativ 

værdi.(Andersen, 2002:30)   
34

 Virksomheden har haft den økonomiske kode som primær kode, og politiske partier har haft den politiske kode 

som primær kode etc. 

35
 ”Det, der er kendetegnede for den polyfone organisation, er, at der ikke er en automatisk sammenkobling 

mellem et kommunikationstema, men at organisationen hele tiden bliver nødt til at reflektere over, hvilken kode 

der skal kommunikeres.” (Andersen 2004:248-249) 
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Når organisationen vælger at skifte kode i deres kommunikation, ændrer organisationen sin 

egen selvbeskrivelse
36

. Det betyder, at en organisation, der kommunikerer gennem en 

økonomisk kode, bliver en økonomisk aktør, og en organisation, der kommunikerer i en 

politisk kode, bliver en politisk organisation.  

Det vil ikke være specialets hovedformål at gå ind og se på, hvorvidt Danske Bank er en 

polyfon organisation eller ej, men at se på, hvordan Danske Bank selv dukker frem gennem 

den semantik, som bruges til at konstruere bankens kunder. Grunden til, at det er interessant at 

lave en differentieringsanalyse efter en semantikanalyse, er fordi de to analyser kan ses som 

hinandens paralleller. 

 

”Differentieringsformen bestemmer med andre ord hvordan samfundssystemerne kan 

forstyrres af deres interne konstruerede omverden og reagerer på disse forstyrrelser. 

Hans(Luhmanns) hypotese bliver efterfølgende, at semantik udvikling altid følger samfundets 

differentieringsform, altså at kondenseringen af mening i begreber i det enkelte 

samfundssystem følger hinanden parallelt. Luhmann kalder det en fælles transformation af 

samfundets semantiske apparat. (Andersen, 1999:147) 

 

Bringes dette over på organisationen, vil den semantik, der bruges i organisationen, altid sige 

noget om organisationen selv. Derfor vil den måde, som Danske Banks konstruerer og 

tillægger mening til deres kunder, sige noget om, hvordan organisationen differentierer sig 

selv, og dermed giver sig selv en særlig karakter. 

 

”Semantikken dannes og transformeres gennem kommunikation og kommunikation er altid 

kommunikation i et socialt system. Og differentieringsformen er jo præcis intet andet en 

ligheden i de sociale systemers forskellighed.” (Andersen, 1999:148)  

Dermed vil differentieringsanalysen spørge til, hvordan semantikken omkring kunden skaber 

en særlig form for indre differentiering i Danske Bank, og hvordan dette giver Danske Banks 

egen iagttagelse af sig selv en bestemt karakter.  

 

                                                 
36

 ”når organisationen ”Shifter” mellem forskellige symbolsk generaliserede medier, sker der ikke kun et skift i 

koden, men også selvbeskrivelsen udskiftes, omverden iagttages på ny, deltagerne skifter karakter og 

argumentationskæderne udskiftes. Det er hele organisationens autopoesis, der forandres.”(Andersen 2002: 33) 
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Anden delanalyses to hovedspørgsmål er: 1: Hvilken indflydelse kunderne har på Danske 

Banks beslutningskommunikation og 2: Hvordan semantikken omkring kunden giver en 

særlig form til Danske Banks indre differentiering, og dermed giver Danske Banks egen 

selvbeskrivelse en særlig karakter. Næste afsnit vil derfor redegøre for konditionerne til at 

kunne gennemføre specialets system- og differentieringsanalyse.  

2.3.3.1 Konditionering af Danske Bank 

Iagttagelsespunktet for differentieringsanalysen er Danske Banks egne iagttagelser af sig selv 

gennem deres kommunikation til deres kunder. Det betyder, at Danske Bank i denne analyse 

bliver til gennem de iagttagelser, banken gør sig af sine kunder. Dermed vil analysen kun se 

på Danske Bank ud fra den måde, som de iagttager deres kunder på. Dermed fraskriver 

analysen sig at se på, hvordan Danske Bank iagttager sig selv i forhold til iagttagelser af andre 

interessenter. Det er selvfølgelig klart, at iagttagelser af Danske Banks iagttagelser af andre 

interessenter kan give et mere nuanceret billede af Danske Bank og samtidig vise, om Danske 

Bank kan ses som en polyfon organisation. Da specialet allerede i sin indledning har lagt vægt 

på kun at fokusere på kunden, fraskrives en sådan analyse da det kun er kommunikationen til 

kunden, der er interessant i forhold til specialets valgte problemstilling. Derfor skal analysen 

ses som et billede af Danske Banks iagttagelser af sig selv i en bestemt formet 

kommunikation.  

 

Da analysen er fokuseret omkring Danske Banks egne iagttagelser, er referencepunktet for 

analysen også systemet selv. Det betyder, at analysen i sit iagttagelsesprogram ikke vil se på, 

hvordan omverdenen iagttager Danske Bank, og dermed igen giver Danske Banks system en 

særlig karakter. Efter at havde redegjort for specialets analysedesign samt ledeforskelle, 

konditioneringer og iagttagelsespunkter, er det nu tid til at se på, hvordan analysen 

operationaliseres. 
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2.3.3 Analysens operationalisering  

Efter at havde introduceret specialets bærende teori og analysedesign, vil jeg nu her som 

sidste del af specialets analysestrategi vise, hvordan specialets analyse vil blive 

operationaliseret. Operationaliseringen er specialets køreplan for analysen og ses dermed som 

det endelige valg af program for, hvordan specialet vil gøre sine iagttagelser af Danske Bank.  

 

Første delanalyse vil altså gennem en semantisk analyse besvare spørgsmålet: Hvordan 

iagttager Danske Bank deres kunder, og hvilken mening tillægges kunden i de tre strategier? 

Dette gøres ud fra ledeforskellen for mening, der handler om aktualitet/potentialitet. 

Analysens omdrejningspunkt er Danske Banks iagttagelse af kunden, der vil fungere som 

analysens iagttagelsespunkt. Analysen vil i sin iagttagelse af Danske Banks iagttagelser af 

deres kunde spørge til, hvem der er kunde? Hvad der tematiserer kunden? Hvornår kunden 

dukker op? 

 

Anden delanalyse vil besvare spørgsmålet Hvordan iagttager Danske Bank sig selv i deres 

kommunikation til kunderne?  Dette gøres ud fra en kombination af en system- og 

differentieringsanalyse med ledeforskellen system/omverden og lighed/forskel. Danske Banks 

iagttagelser af sig selv er denne analyses iagttagelsespunkt, og iagttagelserne gøres ud fra den 

semantiske analyses iagttagelser af Danske Banks iagttagelser af deres kunder. Analysen vil 

derfor i sin iagttagelse spørge til: 1: Hvilken indflydelse kunderne har på Danske Banks 

beslutningskommunikation. og 2: Hvordan semantikken omkring kunden giver en særlig form 

til Danske Banks indre differentiering, og dermed giver Danske Banks egen selvbeskrivelse en 

særlig karakter? 
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Analysens operationalisering kan illustreres således: 

 

Specialets analysestrategi er nu fremlagt, og dermed er det teoretiske udgangspunkt for 

specialet klarlagt. Derfor er det nu interessant at fokusere på, hvorfra specialet skal gøre sine 

iagttagelser. Det næste afsnit vil derfor beskæftige sig med specialets empiriske overvejelser. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Specialets analysefigur 
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2.4 Empirisk metode 

Efter at have præsenteret hvilket teoretisk udgangspunkt, der vil danne rammerne for 

specialets analysestrategi, vil dette afsnit afklare, hvad specialets empiriske grundlag vil bestå 

af. Ligesom i valg af teori, er valget af empiri også et valg med fravalg. Derfor er jeg 

opmærksom på, at specialets analyser kunne have været anderledes og givet andre 

konklusioner, hvis jeg havde inddraget den empiri, jeg fravælger at se på.  

 

Da udgangspunktet for iagttagelser i et systemteoretisk perspektiv er kommunikation, vil det 

være kommunikationen, der vil være iagttagelsespunktet for specialets analyser. Jeg vælger, 

som tidligere nævnt, at bruge Danske Banks tre strategier som udgangspunkt for min analyse. 

Jeg kunne også have valgt at kalde de tre strategier for kampagner, men valget af ordet 

strategi giver en markering af et bestemt blik på kommunikationen. Dermed kan ordet strategi 

bruges til at markere, hvordan Danske Bank former et bestemt blik på sin kommunikation. 

Skiftet af strategi markerer dermed også en ændring, og det er netop disse ændringer, 

specialet finder interessante.  

 

Jeg har valgt primært i min analyse at fokusere på skriftlige dokumenter og medier. Det 

betyder, at jeg har fravalgt at bruge interview som en del af mit empiriske grundlag. Jeg er 

selvfølgelig klar over, at interview kunne have givet mig en indsigt i, hvilke tanker, der lå bag 

Danske Banks strategiskifte og kunne have givet mig en organisatorisk indsigt, som ikke 

træder ligeså tydeligt frem på skrift. Da specialets analyse fokusere på kommunikation som 

kommunikation, så vil det dog ikke være specialets hensigt, at se på hvilke bevidstheder, der 

er ligger bag kommunikationen. 

 

For at opnå lidt kendskab til organisationen selv, har jeg kontaktet Danske Bank og spurgt ind 

til hvilke tanker, der ligger bag deres Bedre Bank strategi. De har desværre valgt ikke at 

besvare min henvendelse. Jeg har også deltaget i en forelæsning med Danske Banks direktør 

Henrik Normann, der fortalte om Mening og Bedre Bank strategierne. Dette bliver ikke 

direkte inddraget i analysen, men det har givet mig et indblik i Danske Bank og den måde, 

Danske Bank tænker strategi på, og givet mig et udgangspunkt at iagttage Danske Banks 

iagttagelser. 
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Rent empirisk vil specialets empiri været delt op i primær og sekundær empiri. Den primære 

empiri vil bestå af den empiri, der vil danne rammen for analysen. Det vil være igennem den 

primære empiri, at analysen kommer frem til sine konklusioner. 

 

Primær empiri for min analyse af Mening og Bedre bank vil være de to strategier præsenteret 

på Danske Banks kampagnewebsite, hvorfra jeg vil benytte mig både af den tekst, der 

foreligger samt de videoklip, der er lagt ud på de to websider. Da der ikke eksisterer en 

webside for Gør det du er bedst til - det gør vi strategien, vil analysen af denne strategi blive 

foretaget med baggrund i trykt materiale fra Danske Bank såsom, brochurer, pjecer, artikler, 

årsregnskaber og rapporter. Da jeg opfatter Danske Bank som en helt igennem professionel 

organisation med en professionel tilgang til kommunikation, mener jeg, at materialet kan 

bruges som et udtryk for Gør det du er bedst til – det gør vi strategien, da budskabet dækker 

hele Danske Bank forretning. Dette materiale er indhentet på Det Kongelige Bibliotek i 

København. Jeg vil yderligere supplere med Gør det du er bedst til- det gør vi egne 

reklamespots. Disse er fundet på internetmediet Youtube.com.  

 

Den sekundære empiri vil være empiri, der skal supplere og give en baggrundsforståelse af 

Danske Bank og et billede af, hvordan andre iagttager Danske Bank. Den sekundære empiri 

vil bestå af artikler fra diverse erhvervs- og nyhedsmedier, litteratur om Danske Bank, 

statistisk materiale om Danske Bank og den finansielle sektor samt videnskabelige artikler. 

Det kan bruges til at få en forståelse af Danske Bank og samfundets holdning til Danske 

Bank. 

 

Dette kapitel har nu beskrevet specialets teoretiske grundlag, og fremlagt specialets 

analysestrategi. Efter at have redegjort for specialets analysestrategiske udgangspunkt, og 

hvordan specialet vil gribe sine analyser an, rettes blikket nu imod selve analysen, der vil 

blive introduceret i det næste kapitel. 
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3. Specialets analyse 

Dette kapitel indeholder specialets to delanalyser, der skal søge at besvare specialets to første 

underspørgsmål. Hvordan iagttager Danske Bank sine kunder, og hvilken mening tillægges 

kunden i deres kommunikation gennem de tre strategier? og Hvordan iagttager Danske Bank 

sig selv i forhold til sine kunder? Udover at besvare de to underspørgsmål vil dette kapitel 

fungere som en platform for specialets afsluttende diskussion. Som tidligere beskrevet i 

specialets analysestrategi, er analysen delt op i en semantisk analyse, der fokuserer på Danske 

Banks iagttagelser af deres kunder og en differentieringsanalyse, der fokuserer på Danske 

Banks iagttagelser af sig selv. Rammerne for analysen er Danske Banks tre strategier Gør det 

du er bedst til – det gør vi, Mening og Bedre Bank.    

 

3.1 Første del: Semantisk analyse af Danske Banks iagttagelse af sine kunder. 

Hvordan Danske Bank iagttager deres kunder, og hvordan disse iagttagelser tillægger kunden 

et bestemt meningsindhold vil være det centrale for denne semantiske analyse. Analysen vil 

starte ud med en synkron analyse, hvor de tre strategier enkeltvis vil blive beskrevet og 

analyseret efter spørgsmålene Hvem er kunden i strategien? Hvad tematiserer kunden i 

strategien? og Hvor dukker kunden op i strategien? Hvert af de tre afsnit afrundes med en 

opsummering af de vigtigste pointer. Herefter samles der diakront op på alle tre analysers 

konklusioner. Denne opsamling vil med udgangspunkt i systemteorien afdække, om der kan 

ses en meningsforskydning i den måde, som Danske Bank iagttager sine kunder på, og 

dermed om der kan spores et semantisk brud. Konklusioner på den semantiske analyse 

præsenteres efterfølgende i et skema, der vil fungere som springbræt for 

differentieringsanalysen. Slutteligt gives der en delkonklusion, der svarer på specialets første 

underspørgsmål. Hvilket billede tegner Danske Bank af sine kunder igennem de tre strategier, 

og hvilken relation mellem Danske Bank og kunden skabes ud fra det billede, der tegnes?  

 

Analysen vil lægge ud med Gør det du er bedst til - det gør vi strategien, som Danske Bank 

introducerede i 2004. 
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3.1.1 Gør det du er bedst til – det gør vi. 

Gør det du er bedst – det gør vi kampagnen var en del af en større kommunikationsoffensiv 

fra Danske Banks side, der udover selve den eksterne kampagne, der var rettet mod bankens 

kunder, også indbefattede en intern kampagne, der handlede om indførelsen af værdibaseret 

ledelse i Danske Banks organisation. Hele strategien kunne altså ses som en transformation i 

Danske Banks måde at kommunikere på, både internt og ekstern i organisationen. 

 

Den eksterne kampagne, som denne analyse vil fokusere på, kunne ses som et led i en 

holdningsbearbejdning af, hvilke værdier Danske Bank står for, og hvilke kompetencer 

banken kunne tilbyde sine kunder. 

 

”Danske Bank og andre virksomheder i koncernen tæppebomber ikke danskerne med 

reklamer alene for at sælge flere bil - og boliglån.. [..] De velkendte TV reklamer har i stedet 

til formål at bearbejde befolkningens holdning til banken, så danskerne opfatter 

finanskoncernen som kompetent og tilgængelig” (Straarup 2007:36)  

 

Selve budskabet Gør det du er bedst til - det gør vi kan fortolkes som, at det Danske Bank er 

bedst til er at drive bank, og at kunden skal gøre det, kunden er bedst til. Hvilket selvfølgelig 

ikke er at drive bank, da det er det, Danske Bank er bedst til. I selve budskabet lå der altså en 

bevidst rollefordeling mellem Danske Bank og bankens kunder, hvori der lå et løfte fra 

Danske Banks side om, at hvis kunden lader banken drive bank og selv gør det, kunden er 

bedst til, så er det en god forretning for alle parter.  

 

Allerede i sloganet ses der her en distinktion mellem Danske Bank og deres kunder, hvor 

banken så at sige befandt sig på den ene side af bordet og kunden på den anden. Kunden 

kommer dermed til at stå i et handlingsmæssigt modsætningsforhold til banken i den 

henseende, at kunden kan foretage sig alle de handlinger, som banken ikke har kompetence til 

at foretage, men kunden skal ikke drive bank.  

 

Denne rollefordeling gør sig også gældende for Danske Banks reklamer for strategien ”Gør 

det du er bedst til…” Her tager reklamerne udgangspunkt i kundens kompetence frem for 

bankens. Tre eksempler herpå er reklamerne Breakdance
37

, Double Dutch
38

 og Lille 
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 http://youtube.com/watch?v=WCdBzNTO05I  

http://youtube.com/watch?v=WCdBzNTO05I
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Ronaldino.
39

  I Breakdance reklamen ser vi en kvindelig breakdancer, der danser godt. I 

Double Dutch
 40

 ser vi det danske landshold øve sig i at hoppe i sjippetov. I den sidste 

reklame Lille Ronaldino udfolder den unge fodboldspiller Alexander sine evner i jonglering 

med en fodbold. Alle tre reklamespots afsluttes med Gør det du er bedst til - det gør vi og 

Danske Banks logo. Reklamerne er professionelt sat op, både i forhold til valg af locations, 

figurer og lyssætning. Det giver hele vejen et billede af en seriøs organisation med en  

professionel tilgang til markedsføring og en klar visuel vision for, hvilket billede af Danske 

Bank, der skal signaleres ud ad til. Reklamerne giver også et billede af, at hvis du gør det, du 

er bedst til, og du øver dig på at blive bedre, så ender du med at blive ligeså god som Danske 

Bank er til at drive bank. Men du bliver kun god, hvis du kan fokusere 100 procent på det, du 

er bedst til.  

 

Dermed signalerer Danske Bank til deres kunder, at hvis de har et ønske om at blive de bedste 

indenfor deres felt, har de brug for ro til at fokusere. I forhold til kundens økonomi kan 

Danske Bank give dem ro, så kunden kan gøre det kunden er bedst til. Omvendt sendes der 

også et signal til kunden om, at Danske Bank ligesom kunden har brug for ro til at gøre det, 

Danske Bank er bedst til, som er at drive bank. Groft sagt så opfordres kunden til ikke at 

bekymre sig om, hvordan Danske Bank håndterer opgaven at være bank, og hvilke 

arbejdsgange Danske Bank benytter sig af i deres arbejde som bank. Der ligger her et ønske 

fra Danske Banks side om, at kunden ikke blander sig i bankens måde at drive forretning på. 

Det fælles og det interessante ved reklamerne er, at alle tre kan ses som et udtryk for, hvordan 

Danske Bank iagttager deres kunder og en iagttagelse af, hvilke evner og kompetencer, som 

Danske Bank tillægger kunderne. I reklamerne bliver Danske Banks billede af kunden et 

fiktivt billede, da reklamen netop ikke portrætterer en ”autentisk kunde”
41

, men giver et 

billede af, hvordan Danske Bank iagttager sine kunders kompetencer. Det er således ikke det 

reelle billede, der tegnes af kunden i reklamerne, men et billede af hvordan Danske Bank tror 

eller ønsker, at deres kunder skal være. Ønsket her handler om, at kunden skal være noget 

andet end Danske Bank. Kunden fungerer som et spejl, hvori Danske Bank kan se, hvad der 
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 http://youtube.com/watch?v=Oi1e1f900gU&feature=related  
39

 http://youtube.com/watch?v=BMlGyCyyP4w&feature=related  
40

 Double Dutch er en holdsport i sjipning med to sjippetorve, hvor hvert hold laver forskellige øvelser imens de 

hopper i sjippetorv. 
41

 Med en autentisk kunde menes der en kunde, der kan dokumenteres, at have et engagement i Danske Bank, og 

som ikke er en fiktion. 

http://youtube.com/watch?v=Oi1e1f900gU&feature=related
http://youtube.com/watch?v=BMlGyCyyP4w&feature=related
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ikke er Danske Bank, fordi kunden netop repræsenterer noget, som Danske Bank ikke er. 

Dermed kan kunden bruges i Danske Banks egen differentiering. Forstået på den måde at 

kunden her bliver en figur i Danske Banks omverden, og dermed bliver kunden en faktor, der 

gør sig gældende, når Danske Bank konstruerer sin egen selvbeskrivelse, netop fordi et 

system genskaber sig selv gennem sin omverden. Kunden kan derfor iagttages ud fra Gør det 

du er bedst til – det gør vi strategien som en del Danske Banks omverden. Dermed kan den 

måde, som Danske Bank iagttager kunden på i Gør hvad du er bedst til - det gør vi strategien, 

ses som et udtryk for, at kunden ses som et fremmed element i forhold til organisationen selv.. 

 

Kunden dukker altså op som en del af Danske Banks omverden i denne strategi, som en figur 

der kan foretage handlinger, som Danske Bank ikke kan foretage. Der bliver således kun 

knyttet an til kunden, når Danske Bank ønsker at fortælle, hvad Danske Bank er, og hvad 

Danske Bank ikke er. Dermed bliver Danske Banks anknytning til kunden en relation, der er 

temporal. Dette skal ikke forstås som, at Danske Bank ikke kan have langvarige forhold til 

deres kunder. Men at forholdet kun eksisterer, så længe kunden er kunde i forhold til Danske 

Banks egen iagttagelse af kunden. Det vil sige, at hvis kunden begynder at agere bank, kan 

Danske Bank ikke længere betragte kunden som kunde, og dermed opløses relationen i 

mellem Danske Bank og deres kunde. Præmissen for at Danske Bank altså kan iagttage sin 

kunde i Gør det du er bedst til – det gør vi strategien er, at kunden forbliver som en del af 

Danske Banks omverden, og dermed ikke krydser grænsen mellem system og omverden. Hvis 

denne grænse krydses, kan kunden set ud fra Danske Banks iagttagelser ikke længere 

iagttages som kunde, da kunden i Danske Banks egen iagttagelser kun kan befinde sig i 

omverdenen. Efter at havde fastlagt præmissen for, hvorfra kunden iagttages af Danske Bank 

i Gør det du er bedst til – det gør vi og dermed besvaret, hvornår kunden dukker op, bliver det 

interessante spørgsmål, hvad det er for et forhold, der holder sammen på relationen mellem 

Danske Bank og deres kunde? Hvordan tematiseres relationen mellem bank og kunde egentlig 

i strategien?  

”Vi lægger vægt på, at vores kundeforhold skaber værdi både for kunden og for banken. At 

der er en fair balance mellem det vi giver og det vi modtager for vores ydelser”(Henrik 

Norman i Danske Perspektiv)
42
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”Men undersøgelse viste også, at rigtig mange kunder er klar til at betale for den ydelse, de 

modtager i Danske Bank. Men det kræver, at man oplever at man får værdi for pengene.” 

(Danske Bank – Gebyr)
43

  

 

”Danske Bank koncernen ønsker et langsigtet og gensidigt værdiskabende forhold til den 

enkelte kunde. Kunderne skal i alle sammenhænge behandles med respekt for den enkeltes 

situation”. (CSR rapport fra 2006)
44

 

 

Ser man nærmere på de tre citater, står ”Værdi” som det centrale for forholdet mellem Danske 

Bank og deres kunder. Kunden skal opleve at få værdi for sine penge hos Danske Bank. Selve 

ordet ”Værdi” kan have flere forskellige betydninger. Slår man ordet ”Værdi” op i den 

danske betydningsordbog
45

, kan ”Værdi” være værdi for en vare. I dette tilfælde handler 

værdi om noget, der kan omsættes i penge. ”Værdi” kan også være en menneskelig værdi, 

hvor ordet værdi handler om holdninger, moral og menneskelig karakter. ”Værdi” kan også 

være den følelse, vi tillægger en bestemt genstand. Her er der tale om affektionsværdi. 

Pointen er, at selve ordet værdi har mange betydninger og ordet i sig selv ikke har nogen 

værdi. Ordet værdi opnår så at sige kun værdi i sammenhæng med andre ord. Hvis man ser på 

de ord som værdi sættes sammen med i det første citat, så er værdien af forholdet mellem 

Danske Bank og deres kunde, at begge parter skal opleve, at forholdet er værdifuldt. Altså 

skal begge parter opleve, at de får noget ud af den relation, som de har til hinanden. Tager 

man sætningen ”At der er en fair balance mellem det vi giver og det vi modtager for vores 

ydelser" med i denne betragtning, fortæller Danske Bank, at en værdifuld relation sker 

gennem en fair balance mellem kunde og bank. Ordet fair er et subjektivt ladet ord. Hvad der 

er fair for kunden, er ikke nødvendigvis fair for banken, og det gælder selvfølgelig også 

omvendt. Fair er således et begreb, der kan opfattes forskelligt, og dermed er en fair balance 

en størrelse, der hele tiden skal afvejes og defineres. Danske Banks brug af udtrykket ”Fair 

balance” åbner op for, at Danske Bank er villige til at samarbejde med kunden at definere, 

hvad fair betyder. Der opstår således et rum for forhandling om, hvordan Danske Bank og 

kunden i fællesskab kan skabe en fair balance, der kan være værdifuld for begge parter.  
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Denne forhandling handler for Danske Bank ikke om en forhandling af pris, hvilket afspejles i 

det næste citat: ”Men undersøgelse viste også, at rigtig mange kunder er klar til at betale for 

den ydelse, de modtager i Danske Bank. Men det kræver, at man oplever at man får værdi for 

pengene.”. Men hvis det ikke er prisen, der er til forhandling, hvad er det så?  Dette afsløres i 

citatets slutning med ordene:” at man oplever at man får værdi for pengene”. Det handler om 

kundens oplevelse af Danske Bank, og det er igennem den oplevelse, at værdien skabes. Det, 

der binder Danske Bank sammen med kunden, er en fælles oplevelse af, at der bliver skabt en 

værdifuld situation, der kan gavne begge parter. Det handler ikke bare om køb og salg af bil 

og boliglån. Det handler om den oplevelse, kunden får, når kunden vælger at benytte Danske 

Bank. Men hvordan harmonerer det med en strategi, hvor Danske Bank fortæller, at kunden 

skal gøre det, kunden er bedst til, og lade Danske Bank gøre det, Danske Bank er bedst til, 

nemlig at varetage kundens bankforretning?  

 

”Danske Bank har et mål om at være vores kunders bedste finansielle partner – på kvalitet i 

rådgivningen, på prisen, på produkterne og på hele måden vi driver forretningen på....[..].. 

Vi vil være banken, der først aflæser danskernes aktuelle økonomiske behov og finder 

løsninger på dem” (Henrik Normann, direktør i Danske Bank)
46

 

 

Citatet er taget fra Danske Banks CSR
47

 rapportering og afspejler måske i virkeligheden den 

problematik, der ligger i ovenstående spørgsmål. Nemlig at Danske Bank ønsker at skabe en 

relation til deres kunder ”Danske Bank har et mål om at være vores kunders bedste finansielle 

partner” Brugen af ordet partner viser, at Danske Bank har en intention om et partnerskab 

med deres kunde. Kunden er dermed ikke bare en aftager af Danske Banks ydelser, men en 

partner der skal opleve den oplevelse, som Danske Bank stiller til rådighed i Gør det du er 

bedst til- det gør vi strategien. Men det som afslutningen af citatet ”Vi vil være banken, der 

først aflæser danskernes aktuelle økonomiske behov...”også bærer præg af er, at hvordan 

oplevelsen opleves er noget som Danske Bank aflæser. Her skal man bide mærke i ordet 

aflæse, dette kunne sagtens havde været skiftet ud med ordet iagttage. Det er Danske Bank, 

der definerer oplevelsens karakter. Dette betyder, at hvem kunden er, og hvordan kunden 

oplever Danske Bank, er en iagttagelse som Danske Bank gør sig og selv udfylder med 

mening. Igen ses grænsen for, hvad Danske Bank iagttager som kunder. Dermed ligger der 
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ikke umiddelbart et ønske om at gå i dialog fra Danske Banks side, men et ønske om at 

tilbyde en finansiel oplevelse til kunden, for det er jo det Danske Bank er bedst til. Dermed 

opstår der en dobbelthed i strategien, fordi Danske Bank både ønsker at være finansiel partner 

med sine kunder, hvor der skal være en fair balance mellem Danske Bank og kunden i en 

ligeværdig relation. Samtidig er det Danske Banks egen iagttagelse af kunden, der definerer 

hvordan kunden skal være en finansiel partner, og hvordan kunden skal opleve det finansielle 

partnerskab, som tilbydes af Danske Bank. Dermed skabes der en asymmetri i Danske Banks 

forhold til deres kunder. Kunden har ingen medbestemmelse over, hvordan præmisserne for, 

hvordan en Danske Bank kunde skal opleves bliver fastlagt og besluttet. Denne ret har kun 

Danske Bank, og dermed bliver strategiens fortælling om kunden også en fortælling, der kun 

fortælles af Danske Bank ud fra Danske Banks egne iagttagelser.   

 

”Vi udbyder finansielle ydelser og produkter, som kunderne kan købe eller lade være” (Vores 

ansvar i gebyrdebatten)
 48

  

 

Sætningen giver igen god mening set i forhold til den tidligere pointe om, at kunden er en 

figur, der defineres af Danske Bank, og kunden kun er relevant i forhold til Danske Bank, 

hvis kunden knytter an til den oplevelse, som Danske Bank har defineret for kunden.  

Det billede der tegnes af Danske Banks forhold til kunden i Gør det du er bedst til - det gør vi 

strategien er en figur, der eksisterer udenfor banken, og som Danske Bank bruger til at spejle 

sig selv i. Kunden er en, der får muligheden for at få ro til kunne præstere indenfor kundens 

spidskompetencer. Den ro kan Danske Bank give kunden ved at gøre det, Danske Bank er 

bedst til, nemlig at være kundens bedste finansielle partner. Kunden tematiseres som en 

Danske Bank ønsker at være partner med og sammen skabe en værdifuld relation, der kan 

gavne begge parter. Men da kunden er en figur, der eksisterer i Danske Banks omverden, kan 

der kun skabes et partnerskab mellem kunden og Danske Bank, hvis kunden vælger at knytte 

an til de præmisser, som Danske Bank har sat op for, hvad en kunde er og hvilken oplevelse 

kunden ønsker at opleve, når kunden benytter sig af Danske Bank. Der er ikke dialog på spil i 

denne strategi, da præmisserne for, hvad en kundes behov er, allerede på forhånd er defineret 

af Danske Bank. Dette afspejles også i reklamerne, hvor det ikke er Danske Banks ”autentiske 

kunde”, der sættes ansigt på, men en fiktiv figur, der afspejler Danske Banks forestilling om, 
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hvem deres kunde er, hvilke kompetencer kunden besidder og hvilken oplevelse kunden gerne 

vil have som kunde i Danske Bank. Strategien kan så at sige ses som et tilbud fra Danske 

Banks side om en oplevelse, hvor retningslinjerne for oplevelsen er defineret på forhånd, og 

hvor der er en klar rollefordeling mellem, hvem banken er, og hvem kunden er.   

 

3.1.2 Mening 

I juni 2009 valgte Danske Bank at droppe sit slogan Gør det du er bedst til - det gør vi.  Dette 

skete, som nævnt i indledningen, efter den stigende kritik af Danske Banks håndtering af 

finanskrisen. ”Vi føler, at det er et slogan, vi skal gøre os fortjent til, og der har været nogle 

sager, der gør, at det er upassende at bruge for øjeblikket”
49

 udtalte direktør Henrik Normann 

som en erkendelse af, at Danske Banks performance gennem krisen langt fra havde været god, 

og at Danske Bank ikke på dette tidspunkt kunne karakteriseres som en bank, der gjorde det, 

den var bedst til. 

 

For at rette op på det dårlige image lancerede Danske Bank i september 2009 kampagnen 

Mening, hvor banken gav danskerne mulighed for at komme til orde og lufte deres 

utilfredshed med bankernes ageren under finanskrisen 

 

”Vi vil være en bedre bank. Og med lanceringen af danskebank.dk/mening bad vi om at høre 

danskernes mening for at finde ud af, hvordan vi bliver bedre rustet til at leve op til jeres 

ønsker. Også i krisetider.”
50

 

 

Danske Bank ville igennem den nye strategi i dialog med deres eksisterende kunder og 

forventningsafstemme på hvilke punkter, at banken kunne blive en bedre bank. 

 

”En masse af kunderne sagde til os, at de ikke synes vi er en bank for almindelige mennesker, 

og det er en af de myter, vi gerne vil af med”
51

(Henrik Normann) 

 

Danske Bank tog derfor ud i landet og gav deres kunder mulighed for privat at kommentere 

på banken og dennes handlinger under finanskrisen. Disse videoer blev samlet på websiden 
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http://www.danskebank.dk/da-dk/mening/documents/mening.html under emnerne Ansvaret, 

Et større perspektiv, Grådighed, Danske Bank, Tillid, Fremtid, Konsekvenserne, Medierne og 

Forbruget. 

 

Under de ni emner, var det muligt for kunderne at give deres mening tilkende, og Danske 

Bank havde samtidig mulighed for at svare på indlæggene og endvidere selv skrive indlæg til 

emnerne. Websiden fungerede som et debatforum, hvor kunden kunne ytre sig i forhold til 

Danske Bank, og Danske Bank kunne give svar på tiltale. Kunderne kunne på denne måde 

både udtrykke sig visuelt via video og skriftligt via indlæg på websiden. Kunden dukker op i 

form af levende billeder og gennem ord, dermed som en visuel kunde og en skrivende kunde 

på websiden.  

 

Ser man først på den visuelle kunde og på de videoer, der skal fungere som reklamespot for 

Mening, så er det første, der springer i øjnene, hvor nøgne og upolerede videoerne er i 

sammenligning med de reklamespots, som Danske Bank benyttede sig af i Gør det du er bedst 

til – det gør vi strategien. Hvor Gør det du er bedst til - det gør vi strategiens reklamer var 

professionelle i deres udtryk, er videoerne i denne strategi det modsatte. Her er der tale om 

videoer af helt almindelige mennesker, siddende i deres dagligstuer uden makeup og filter, 

der henleder tankerne på små akter af en dogmefilm. De små filmklip er meget autentiske i 

deres udtryk, hvilket virker meget uprofessionelt, men samtidig ærligt overfor beskueren. 

Man mærker her, at der ikke er tale om fiktion men autentiske Danske Bank kunder.   

 

Det er ikke kun kunderne, der fremstår på denne måde. Også Danske Banks egne indlæg 

bærer præg af, at de er filmet med webcam eller videokamera. Eksempelvis svarer Danske 

Banks direktør Henrik Normann på en ældre dames videospørgsmål via et webcam fra sit 

kontor. Belysningen er så dårlig på videoen
52

, Normann fremstår som en sort skygge og 

iagttagerens øje fokuserer i højere grad på cyklisten, der cykler forbi udenfor kontorets 

vindue. 

 

En anden kontrast til Gør det du er bedst til – det gør vi strategien er den måde, som kunderne 

kommer til udtryk i videoerne på websiden. Verden stifter pludselig bekendtskab med Danske 
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Banks autentiske kunde, der ikke er en fiktiv figur som breakdanseren og fodboldspilleren i 

Gør det du er bedst til – det gør vi reklamerne. Det giver et helt andet billede af kunden; et 

billede af mennesker med helt almindelige tilværelser, der er bekymret for, om finanskrisen 

rammer dem og deres økonomi. Videoerne udtrykker også, at Danske Banks kunder er 

mangfoldige og forskellige i alder og køn, og at de er fælles om at have en interesse for, 

hvordan Danske Banks håndtere deres økonomi.  

 

I det hele taget bliver billede af Danske Banks kunder mere realistisk i Mening strategien, da 

kunderne bliver meget mere nærværende i kommunikationen end i Gør det du er bedst til – 

det gør vi strategien, hvor kunden optrådte som en fiktiv figur, som var skabt af Danske 

Banks egne iagttagelser. I forhold til beskrivelsen af den oplevelse, som kunden i Gør det du 

er bedst til – det gør vi skulle opleves, så var det en oplevelse beskrevet af Danske Bank. I 

Mening bliver oplevelsen af Danske Bank en oplevelse, som kunden selv beskriver og 

visualiserer. Dermed sker der et skift i rollefordelingen mellem bank og kunde. Det er nu 

kunden, der definerer oplevelsen af, hvordan en bank bør drive forretning og ikke omvendt. 

 

Denne nye rollefordeling kommer også til udtryk når ”den skrivende kunde ”dukker op i de 

mange indlæg på websiden. I alt findes der 2071 indlæg
53

 på siden, hvor Danske Bank har 

svaret 740
54

. Det giver en svarprocent på ca. 34,5 procent.
55

 Man kan diskutere, om dette 

resultat er særligt prangende for en strategi, hvor man søger at komme i dialog med sine 

kunder. Derfor bliver det kundernes indlæg, der dominerer på Mening websitet. Den dårlige 

statistik kan selvfølgelig også ses som et udtryk for, at Danske Bank ikke havde regnet med, 

at så mange ville afgive deres mening på websiden og dermed ikke havde afsat ressourcer nok 

til at kunne besvare alle indlæg. Trods denne mulige forklaring, så er en svarprocent på 34 

procent stadig forholdsvis lavt, hvis det antages, at banken gerne vil i dialog med kunderne. 

Af de indlæg, der bliver besvaret og fremhævet, er der en klar tendens til, at indlæg, der 

omhandler enkeltsager
56

, hvor den enkelte kunde føler sig dårligt behandlet af banken, bliver 

besvaret hyppigere end indlæg, der handler om bankens generelle adfærd. Nedenstående viser 

to eksempler på enkeltsagsindlæg: 

svar: 
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Figur 6 Eksempel på enkeltsag 
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Indlæg, der indeholder rosende ord om Danske Bank, bliver selvfølgelig også fremhævet, 

hvilket er naturligt nok, da Danske Bank selvfølgelig også ønsker en positiv selvfremstilling. 

 

”Har jeg haft brug for kontakt til vores ”personlige rådgiver” og hun ikke har været ledig, 

har jeg altid fået en opringning kort tid efter. Vores rådgiver har altid været god til at fortælle 

om mulige risici og scenarier samt hvilken forventning man fra bankens side har til renter 

mm. - samtidig har hun heller aldrig lagt skjul på, at det i sidste ende er os som kunder der 

tager beslutningerne og ansvaret, derfor er der kun ros herfra til rådgivningen.” (C 

Mikkelsen d. 8. juli 2009)
59

 

 

”Nu har jeg været kunde i Danske Bank i 49 år, har aldrig haft grund til at klage over noget, 

efter min kones død bosatte jeg mig i Schweiz, hvor Danske Bank var en stor hjælp med at 

ordne de ting der skulle passes i Danmark, vel hjemme efter 12 år ude har servicen ikke 

ændret sig, måske til det bedre”( Ole Andreasen d. 6. juli 2009)
60

 

 

Da siden beskæftiger sig med kundens mening, så ændres iagttagelsen af kundens rolle også i 

forhold til den tidligere Gør det du er bedst til – det gør vi strategi, hvor kunden fremstod som 

en aftager af Danske Banks egen definerede oplevelse af at være kunde i Danske Bank. En 

oplevelse, hvor kunden indtog en passiv rolle i forhold til at definere, hvordan Danske Bank 

opleves. Kundens rolle i Mening er stik modsat. I Mening optræder kunden som en 

meningsdanner, der har en holdning til Danske Bank og bankens adfærd. Det er her kunden, 

der igennem sine oplevelser af Danske Bank og sine holdninger til banksektoren og dennes 

rolle i finanskrisen definerer, hvordan det opleves at være kunde i banken. Da Danske Bank 

heller ikke formår at besvare mange indlæg på siden, får kundens ord meget plads. Hele siden 

fremstår som en stor blog, hvor kunden kan fremstille sig selv på mange forskellige måder. 

Kunden skifter i Mening karakter fra bare at være en potentiel aftager af Danske Banks 

ydelser til en karakter, der har holdninger og vil sætte en dagsorden. Kundens rolle som 

meningsdanner i strategien giver siden Mening karakter af en form for alternativ offentlighed, 

hvor kunden kan debattere om emnet Danske Bank.  
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Kunderne får også mulighed for at stemme på de mange indlæg, hvor det indlæg der får flest 

stemmer, er det bedste indlæg. Afstemningsmuligheden kan give Danske Bank et overblik 

over, hvilket indlæg, der er blevet læst oftest, og dermed give et fingerpeg om, hvad det er for 

nogle sager, der optager kunderne mest. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at det har været 

et af kriterierne for, hvilke indlæg, der bliver besvaret af Danske Bank. Det indlæg, der har 

fået flest stemmer, er skrevet af Flemming Tovgaard og har fået 1695 stemmer, hvilket er 

mere end dobbelt så mange som indlægget med næstflest stemmer. 

 

”Ansvarsforflygtelse - Her er jo tale om såkaldte højtuddannede, direktører, ledere, 

mellemledere m.v. Alt i alt et system som på længere sigt er dødsdømt, dette er i sin enkelthed 

dette som er sket i den nuværende krise! Enhver udenforstående kan jo se den lange kø ved 

håndvaskene i pengeinstitutter og relaterede institutioner, og med opbakning fra folketinget. 

Ja det er jo imponerende for alle har identiske uddannelser. Ingen har jo lært at tage ansvar, 

ihvertfald er der ikke nogen som udadtil har taget ansvar!! Næh man lader det hele stå til, 

lukker for kasserne i pengeinstitutter så alt erhvervsliv og private ikke kan køre. Bankpakke 1 

& 2, er jo netop for borgerne og ikke for institutterne!! Igen en total misforståelse, men nu 

har pengeinstitutterne, da gjort noget. Hvor er bestyrelserne, som er de samme?!”( Flemming 

Tovgaard indlæg d. 10. juni 2009, der har fået 1695 stemmer)
 61

   

 

Hvis man tager udgangspunkt i, at der på Mening er 2071 indlæg, altså 2071 meningsdannere, 

og det er disse 2071,
 62

 der har stemt på det bedste indlæg, så er det ca. 82 %, der mener, at 

dette indlæg er det bedste. Forunderligt nok har Danske Bank ikke besvaret indlægget på 

nuværende tidspunkt. Dette kan selvfølgelig skyldes, at indlægget er meget skarpt formuleret 

og ikke kun er en kommentar til Danske Banks håndtering af finanskrisen, men en kommentar 

til, hvordan hele den finansielle sektor har håndteret krisen. Man kan dog ikke komme 

udenom, at indlægget giver et fingerpeg om, hvilken holdning meningsdannere har til den 

finansielle sektors håndtering af finanskrisen. Indlæggets manglende besvarelse fra Danske 

Bank og den store tilslutning til udsagnet giver et billede af den magt, som kundernes ord får 

på siden. 
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Da Danske Bank kun forholder sig til 742 af de skrevne indlæg, kan Danske Banks egen 

direkte kobling til kundens kommunikation minimeres til disse indlæg. Dette betyder ikke, at 

de andre indlæg ikke kan bidrag til et billede af Danske Banks kunder, og man kan 

argumentere for, at når Danske Bank giver plads i eget rum for kundens mening, så knyttes 

der an til kunden. Denne anknytningsproces er dog begrænset, da kundens indlæg først bliver 

til kommunikation, når Danske Bank besvarer dem. De indlæg, der ikke besvares, står derfor 

meget alene, da der ikke knyttes an til indlæggene. Derfor kan der argumenters for, at de 

indlæg, der ikke bliver besvaret, ikke er et udtryk for Danske Banks konstruktion af kunden, 

men derimod kundens egen konstruktion af sig selv. Hvem der er kunde bliver også en anelse 

mere uklart, da alle har adgang til siden og kan skrive et indlæg. Derved kan man dele sidens 

meningsdannere op i to grupper; reelle kunder og potentielle kunder. Kunder, der fremtræder 

som Danske Banks reelle kunder, kan identificeres i indlæg, hvor meningsdannerne direkte 

referer til sit engagement i banken. 

 

Tilfreds med min bank eller ej? 

Jeg startede med Danske Bank i 1966 - gik senere over til Bikuben og videre med BG Bank, 

som så blev fusioneret ind i Danske Bank - de seneste 15 år i Sorø afdelingen, hvor 

serviceniveauet altid har været og stadig er fantastisk godt med masser af personlig 

betjening, så jeg har ikke noget at brokke mig over. Bare ærgeligt at man som opsparer til en 

snarlig pension ser renten falde og falde - men det gælder jo også andre banker. (Indlæg 

skrevet af Palle Møller d. 18. juni)
63

 

 

Potentielle kunder vil kunne ses i de indlæg, hvor meningsdanneren giver sin mening til 

kende uden at røbe, om vedkommende allerede er kunde i Danske Bank.  
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Ikke godt 

UPS ! Det er nemt at at være bagklog. Danske Bank skulle have holdt nallerne fra Irland og 

de baltiske lande. Og derefter kom bankpakke 1, som var alt for barsk overfor aktionærerne. 

Tænk at Danske Bank aktien engang var blandt de mest stabile pensions investeringer i denne 

verden. (Indlæg skrevet af Gunnar Andersen d. 26. juni 2009)
64

 

 

De indlæg, som Danske Bank vælger at besvare, skal selvfølgelig også ses som selektioner fra 

Danske Banks side, ud fra deres egne iagttagelser af kunden, og hvilke af meningerne som 

banken ønsker at bekræfte. Yderligere er der selvfølgelig også indlæg, der ikke får lov til at 

optræde på websiden, fordi de ikke overholder de retningslinjer, der er blevet sat af Danske 

Bank og dermed er blevet sorteret fra. 

 

Da Danske Bank som sagt ikke forholder sig til særligt mange af indlæggene, bliver det også 

meget svært at gøre sig iagttagelser, om bankens iagttagelse af kunden reelt er en anden, end 

den iagttagelse Danske Bank havde i forrige strategi. For Mening er måske mere et udtryk for 

kundens iagttagelse af Danske Bank end for Danske Banks iagttagelse af kunden. Det er 

derfor svært at afgøre, om Danske Bank skifter iagttagelsespunkt i forhold til kunden, eller 

om det er Danske Banks iagttagelse af sig selv, der skifter, netop fordi banken ikke længere 

kan identificere sig med at gøre det, den burde være bedst til. 

 

Billedet, der tegnes af kunden i Danske Banks Mening strategi, adskiller sig altså fra det 

billede, der blev tegnet i den forudgående Gør det du er bedst til – det gør vi strateg på hvert 

fald to punkter, nemlig til hvordan kunden dukker op og til hvem der definerer, hvad en 

kundeoplevelse hos Danske Bank handler om. Kunden dukkede i denne strategi op som en 

autentisk kunde, der har en mening om Danske Bank. Kunden fik dermed karakter af en 

meningsdanner, eller debattør om man vil, der gennem videoer og skrevne indlæg giver sin 

mening til kende i forhold til Danske Bank og deres optræden i finanskrisen. Da Danske Bank 

ikke formår at besvare ret mange af de mange skrevne indlæg, får kundens ord meget magt i 

denne strategi. Det blev derfor kunden, der definerede oplevelsen af at være kunde hos 

Danske Bank og ikke som i den tidligere strategi, hvor det jo var Danske Bank, der definerede 

det. Kunden gik derfor fra at være en passiv deltager i kommunikationen til at være aktiv og 
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medvirkende til at skabe billedet af, hvordan en realistisk kunde i Danske Bank ser ud og 

hvilke forventninger den virkelige kunde i Danske Bank kunde havde til Danske Banks måde 

at være bank på. Kunden forbliver en figur i Danske Banks omverden, men nu med rolle som 

aktiv meningsdanner, og dermed bliver kunden en del af en moraliserende offentlighed, der 

bliver skabt på Mening siden. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om Danske Banks 

iagttagelse af kunden ændres i strategien, da Mening mere kan ses som et udtryk for 

kundernes iagttagelse af Danske Bank og ikke omvendt.  

 

Svaret på, hvilken betydning kundernes iagttagelse af Dansk Bank har for Danske Banks 

fremtidige iagttagelse af kunderne, skal findes i den sidste af de tre strategier Bedre Bank. 

Bedre bank kan betragtes som et samlet svar fra Danske Banks side på kundernes mange 

indlæg på Mening websitet. 

 

3.1.3 Bedre Bank 

Danske Bank fulgte i efteråret 2009 op på deres Mening kampagne ved at lancerer Bedre 

Bank initiativet.  

 

”Danske Bank vil være en bedre bank. Vores ambition er, at vi hele tiden udvikler os, så vi 

fortsat kan være danskernes foretrukne bank. Det var én af årsager til, at vi i sommeren 2009 

spurgte danskerne om deres mening om Danske Bank – og om finanskrisen i øvrigt. På 

baggrund af den viden vi fik her og af vores øvrige viden om vores kunders tilfredshed, har vi 

vendt spejlet mod os selv for at se, hvordan vi kan blive bedre.”
65

 

 

 Danske Bank vil være en bedre bank, derfor lancerer vi en række forbedringer, inspireret af 

vores kunder.”
66

 

 

I Bedre Bank kampagnen lancerede Danske Bank 25
67

 tiltag, der skal hjælpe banken med at 

blive en bedre bank, inspireret af de meninger som Danske Banks kunder havde bidraget med 

i Mening kampagnen.  
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Kampagnen blev lanceret på websiden www.danskebank.dk/bedrebank, og de 25 forslag til  

forbedringer blev introduceret under tre overskrifter: Ansvarlighed, Nærvær og  

Gennemsigtighed, og kunden kan via et procentbarometer følge, hvor langt Danske Bank er 

nået med implementeringen af tiltaget i organisationen.  

Ser man nærmere på de tre overordnede kategorier, giver disse et meget godt blik på, hvad 

meningen er med Bedre Bank. Ansvarlighed handler om, at Danske Bank ønsker at genskabe 

tilliden til banken.  

 

”Vores succes som bank afhænger af, at vi har tilfredse kunder. Vi vil arbejde på at genskabe 

tilliden til os og vores kompetence, og det tror vi kun kan lade sig gøre ved at opføre os 

ansvarligt” (Danske Bank om ansvarlighed)
68

 

 

”Vi vil opleves som en moderne Bank, hvor du får kompetent rådgivning med afsæt i dine 

udfordringer og muligheder” (Danske Bank om ansvarlighed)
69
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Starten af første citat er egentlig ikke særlig nyskabende, for hvilken virksomhed kan leve 

med at have utilfredse kunder? Citatets slutning er derimod interessant, da dette både kan ses 

som en erkendelse og et paradigmeskift i den måde, Danske Bank forholder sig til deres 

kunder. ”Vi vil arbejde med at genskabe tilliden til os og vores kompetence”. Her erkender 

Danske Bank, at som situationen er nu, så er der mistillid til den måde, Danske Bank driver 

bank på. Skulle citatet omformuleres kunne det lyde: ”Vi skal arbejde med at kunderne kan 

stole på os igen og vores evne til at drive bank virksomhed.” Citatets afslutning ”det tror vi 

kun kan lade sig gøre ved at opføre os ansvarligt” vidner om, at Danske Bank erkender, at 

banken ikke har opført sig ansvarligt tidligere, hvilket kan opfattes som baggrunden for 

kundernes tvivl på Danske Bank og deres evne til drive bank. Begge citater kan uden tvivl ses 

som en undskyldning overfor bankens kunder, for den måde som Danske Bank har håndteret 

finanskrisen på. 

 

Ser man dette i sammenhæng med det andet citat, så bliver det at drive ansvarlig bank at 

engagere sig i kundens udfordringer og muligheder, ud fra kundens aktuelle situation. Her kan 

der observeres et egentlig paradigmeskift i Danske Banks relation til deres kunder. Hvor vi i 

Gør det du er bedst til – det gør vi så, at Danske Bank holdt en distance til sine kunder, så 

byder Bedre Bank strategien kunden indenfor og søger at skabe en nærværende kontakt 

mellem banken og kunden.  

 

”Alt for mange oplever os som fjerne og distancerede, og det kan vi ikke leve med. Vi har en 

ambition om at være en kompetent, seriøs og professionel sparringspartner for vores kunder, 

men det må aldrig forveksles med distance. Tværtimod. At være tæt på dig som kunde er en 

helt basal forudsætning for, at vi sammen kan finde de bedst mulige løsninger” (Danske Bank 

om Nærvær)
70

 

 

”Du skal altid opleve, at vi er imødekommende og at du føler dig genkendt og 

respekteret.”(Danske Bank om Nærvær)
71
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Tanken om at være tæt på kunden går igen under punktet Nærvær, og de to ovenstående 

citater viser, at Danske Bank ønsker et nært forhold til deres kunder. I det første citat nævnes 

ordene kompetent, seriøs og professionel sparringspartner og må aldrig forveksles med 

distance. Det kan ses som et udtryk for, at Danske Bank erkender, at deres kunder har 

kompetencer til at håndtere økonomiske spørgsmål og bankforretninger. Ved valg af ordet 

”sparringspartner” lægger Danske Bank op til dialog. ”.. at vi sammen kan finde de bedst 

mulige løsninger” vidner om, at dette ikke længere kun er Danske Bank, der er bedst til at 

komme med løsningerne, men at de bedste løsninger kun kan blive til i samarbejde med 

kunden selv. Citatet: ”Du skal altid opleve, at vi er imødekommende og at du føler dig 

genkendt og respekteret” giver også indtryk af en bank, der ønsker et mere ligeværdigt 

forhold til sin kunde. Et forhold, hvor kunden skal tages med på råd, og hvor kunden ikke må 

føle mindreværd i forhold til banken. Dette står i modsætning til Gør det du er bedst til- det 

gør vi, hvor Danske Bank hele vejen igennem var den styrende i forholdet mellem bank og 

kunde. I Bedre bank skal kunden genkendes, og kunden skal respekteres, og derfor må 

kunden heller ikke opleve at blive ført bag lyset af banken i forhold til de ydelser, som banken 

tilbyder. 

 

”Du skal let kunne se vilkårene for vores produkter og ydelser og på den baggrund vælge, 

hvordan du serviceres” (Danske Bank om Gennemsigtighed)
72

 

 

”Vores kunder har efterlyst større åbenhed om priser og gebyrer. Danske Bank størrelse er 

med til at sikre konkurrencedygtige priser. Vi har ikke et mål om altid at være billigst, men 

der skal være balance mellem pris og kvalitet. Vi vil være bedre til at tale med dig om priser, 

forklare dig hvordan de er skruet sammen, og vi vil være bedre til at vise vores priser på 

hjemmesiden. Vi vil også præsentere dig for en række muligheder, hvor du selv har 

indflydelse på, hvilken pris du betaler.” (Danske Bank om Gennemsigtighed)
73

 

 

Danske Banks ønske om gennemsigtighed kan igen ses som en invitation fra banken til at 

lukke kunden ind i bankens univers. ”Du skal let kunne se vilkårene for vores produkter og 

ydelser og på den baggrund vælge, hvordan du serviceres” og ” Vi vil også præsentere dig 

for en række muligheder, hvor du selv har indflydelse på hvilken pris du betaler.” De to 
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citater indikerer, at Danske Bank ønsker, at kunden har konkret kendskab og forståelse for, 

hvordan bankens produkter er sat sammen, således at kunden selv er i stand til at træffe 

beslutninger om valg af bankløsninger. Kunden skal så at sige være sin egen bankrådgiver, og 

kunden bliver derfor i Bedre Bank mere involveret i Danske Banks kompetencer. Man kunne 

fristes til at sige, at kunden bliver Danske Bank og omvendt.  

 

Da Bedre Bank tiltaget, som nævnt i tidligere citat, er ”inspireret af vores kunder”, bliver 

kundernes meninger til præmisser for beslutninger. Kunden får således en dobbeltrolle, hvor 

kunden både er kunde, men også en deltager, der danner præmis for Danske Banks 

beslutninger. Det er dog stadig værd at bemærke, at Danske Bank vælger ordet inspireret og 

ikke dikteret eller bestemmer. Dette kan ses som et udtryk for, at banken stadig i et vist 

omfang forsøger at opretholde en distancering mellem dem selv og kunden. Ved at lade sig 

inspirere af kunden, fortæller banken, at de har set på de tilbagemeldinger, som kunden har 

givet dem og ladet sig inspirere af dem. Men det er stadigvæk banken, der har besluttet, 

hvilke tiltag den nye strategi skal indeholde. Dette ændrer dog ikke den konklusion, at kunden 

i denne strategi både er kunde men også inspirator for bankens egne handlinger.  

 

I Bedre Bank skifter Danske Bank visuelt udtryk, karakter og fokus. I reklamen for Bedre 

Bank ser man i stedet for kunderne de ansatte i Danske Bank, der taler direkte til/med 

kunderne. Rollerne er dermed bytte om fra, at det er kunden, der taler til Danske Bank til, at 

det er Danske Bank, der taler til kunden. Reklamen
74

 viser 14 repræsentanter fra Danske 

Bank, og reklamen indledes af bankdirektør Henrik Normann med ordene ” I Danske Bank 

ved vi at finanskrisen har svækket danskernes tillid til finanssektoren og til os..” Herefter 

præsenterer Danske Banks medarbejdere, hvad det er for nogle nye tiltag, som banken ønsker 

at foretage for, at kunderne genvinder tilliden til Danske Bank, og reklamen afsluttes af 

ordførende direktør Peter Straarup med ordene ”Men vi kan og vi vil være en bedre bank”. 

Det interessante ved reklamen er, at den ligesom førnævnte citater henvender sig direkte til 

kunden og beder kunden om at være en del af processen i at gøre Danske Bank til en bedre 

bank. Reklamen kan således igen ses som et udtryk for paradigmeskiftet i Danske Banks 

kommunikation. Hvor Danske Banks iagttagelse af kunden går fra at være en iagttagelse af 

organisationens omverden til en iagttagelse af organisationen selv. Dermed skifter også 

iagttagelse af kundeoplevelsen karakter fra de to andre strategier. Oplevelsen af hvad en 
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kundeoplevelse skal være i Danske Bank bliver en oplevelse, som skabes mellem kunden og 

Danske Bank i fællesskab.  

 

”Vi vil i højere grad involvere kunderne i at vurdere kommende tiltag og produkter og på den 

måde bruge kundernes input til at opnå en højere tilfredshed med os, vores rådgivning og 

vores produkter. En god oplevelse for kunderne handler i høj grad også om kulturen i en 

virksomhed. Danske Bank har en lang og god tradition for at servicere kunderne godt.” 
75

 

(Jonas Torp nyudnævnt kundetilfredshedschef i Danske Bank) 

 

Dette tema om involvering fællesskab, og samarbejde mellem kunde og bank kan spores i 

stort set alle Bedre Bank indlæg, og i overstående bliver denne pointe særligt tydelig. Kunden 

skifter derfor i Bedre Bank strategi fra den tidligere Mening, hvor kunden optrådte som 

meningsdanner. I Bedre Bank bliver kunden i større grad en sparringspartner, der involveres i 

de beslutninger som Danske Bank træffer. Kunden skal være en inspirator for kommende 

beslutninger og handlinger om Danske Bank. Involvering af kunden betyder, at definitionen 

af kundeoplevelsen skifter karakter, og hvor den i den tidligere strategi var defineret af 

kundens egne oplevelser, skal kundeoplevelsen i Bedre Bank være en oplevelse, som skabes i 

fællesskabet mellem kunden og Danske Bank. Dermed åbnes der fra bankens side op til, at 

kunden reelt kan træde ind og blive en del af banken. Danske Bank trækker så at sige kunden 

ind i bankens forretning og iagttager kunden som en ressource for banken. Det er dog stadig 

værd at bide mærke i, at Danske Bank bruger ordet inspirere, da dette kan indikere, at Danske 

Bank, til trods for incitamenterne til at gøre kunden til en del af Danske Bank, samtidig stadig 

betragter kunden som en figur, der står udenfor organisationen. Dermed aktualiseres kunden 

dobbelt i Bedre Bank, netop fordi kunden både betragtes som en sparringspartner men også 

som en del af Danske Banks omverden. 

 

Ovenstående har nu gennemgået, hvordan kunden bliver til igennem de tre strategier. I det 

næste afsnit analyseres, om der er en meningsforskydning af Danske Banks iagttagelse af 

kunden gennem de tre strategier, og om der dermed kan ses brud på den semantik, som 

Danske Bank bruger til at tegne billedet af sine kunder. 
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3.1.4 Semantiskanalyse- meningsforskydning i Danske Banks iagttagelse af kunden. 

Den synkrone analyse viste, at der igennem de tre strategier tegner sig et meget forskelligartet 

billede af Danske Banks kunde og hvilket forhold kunden har til banken. Dette afsnit vil 

samle op på de konklusioner, som den synkrone analyse efterlod og se på, om der kan ses en 

semantisk ændring i den måde, som Danske Bank iagttager sine kunder på. Afsnittet vil starte 

med udgangspunkt i den første strategi Gør det du er bedst til - det gør vi. 

 

I den første strategi Gør det du er bedst til - det gør vi fremgik det, at der var en klar 

rollefordeling mellem Danske Bank og deres kunder. Danske Bank gjorde det, Danske Bank 

var bedst til, og kunden gjorde det, kunden var bedst til. Kunden havde en rolle som en 

finansiel partner, der uden spørgsmål købte den oplevelse, som Danske Bank stillede til 

rådighed. Kunden blev en figur, der eksisterede i Danske Banks omverden, og som derfor 

ikke deltog aktivt i Danske Banks kommunikation, men kun havde valgt at knytte an til den, 

for dermed at blive iagttaget som en kunde af Danske Bank. Det vil sige, at den forestilling, 

som Danske Bank har af, hvordan deres relation til deres kunde ser ud, er en forestilling skabt 

af Danske Bank selv, og som kunden kan vælge at knytte an til eller ej. Men det er først, når 

kunden knytter an til forestillingen, at kunden bliver til i Danske Banks egen iagttagelse. 

Forventningerne til hvem kunden er, og hvilke forventninger kunden har til Danske Bank, er 

altså forventninger, der er skabt af Dansk Bank selv gennem den måde Danske Bank iagttager 

deres omverden (som blandt andet er kunderne) på. Danske Banks iagttagelse af kunden 

bliver altså en iagttagelse, der sætter grænser for Danske Bank selv, da kunden iagttages som 

en del af Danske Banks omverden, og det er igennem iagttagelse af omverdenen, at systemet 

formår at genskabe sig selv. 

 

For teorien om selvreferentielle systemer er omverden snarere en forudsætning for systemets 

identitet, fordi identitet kun er mulig gennem difference…[..]… Man kan derfor også sige, at 

systemet totaliserer sig selv gennem reference til omverdenen og ved at holde denne reference 

ubestemt. Omverdenen er ganske enkelt alt andet.” (Luhmann 1984:220-224)  

 

Kundens aktualisering sker dermed igennem en sondring mellem Danske Bank som systemet 

og omverden, hvor kunden dukker frem. Kunden tematiseres som den finansielle partner, der 

køber præmissen om at gøre det, kunden er bedst til, for det gør Danske Bank. Dermed 

fungerer kunden i denne strategi også som et succeskriterium, for hvis det lykkedes Danske 
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Bank at få kunden til at gøre det, kunden gør bedst og dermed skabe en position, hvor banken 

kan fokusere på at drive bank, så behøver banken ikke at skulle tage stilling til krav fra 

kunden (omverden) og dermed skulle håndterer omverdenens kompleksitet. Netop fordi 

kunden her selv har knyttet an til strategien og køber præmissen om Gør det du er bedst til - 

det gør vi. 

 

Danske Bank skaber sin iagttagelse af kunden ud fra noget, der ligger udenfor organisationen 

og dermed er fremmed for organisationen. Der skabes således en præmis for, at kunden 

iagttages af Danske Bank som kunde, når der knyttes an til Danske Banks egen forestilling af 

kunden. Dermed gør Danske Bank sig blind for alternative opfattelser af Danske Bank og i 

særdeleshed blind for kundens oplevelse af at være kunde i Danske Bank. Kunderelationen 

bliver således afhængig af, at kunden knytter an og køber præmissen for Gør det du er bedst 

til – det gør vi. Denne afhængighed af tilkoblingen medfører, at relationen mellem Danske 

Bank og deres kunde er en relation, der er tidsbestemt. Kunden dukker kun op i Danske Banks 

bevidsthed i den tid, hvor kunden kobler sig til den beskrivelse, som Danske Bank har 

beskrevet af oplevelsen ved at være kunde i Danske Bank. Dermed bliver kunden en form for 

fiktion, der bruges af Danske Bank for at kunne fastsætte sin egen systemiske grænse.  

 

Danske Bank kunne have iagttaget kunderne på denne måde i uendeligheder, men da der 

under finanskrisen opstod tvivl om, hvorvidt Danske Bank selv overholder sin egen præmis, 

skabes der ubalance i systemets egen selvbeskrivelse. Dette ses helt klart i Mening strategien, 

hvor det er kundernes iagttagelse af Danske Bank, der kommer i fokus. Analysen af Mening 

gav et klart billede af, at kunderne i den grad kom til orde på Mening, og at antallet af 

kundernes indlæg var langt større end Danske Banks besvarelser. Der opstod derfor et 

asymmetrisk forhold mellem Danske Banks egen kommunikation og kundens 

kommunikation. Dermed bliver det også vanskeligt at se, hvordan Danske Bank iagttog 

kunderne i strategien. Netop fordi antallet af de mange indlæg måske mere var et udtryk for 

kundernes iagttagelse af Danske Bank end omvendt. Derfor er det også svært at bedømme om 

Danske Bank i denne strategi skifter iagttagelsen af kunden, som banken benyttede sig af i 

Gør det du er bedst til – det gør vi.  Det man dog kan se ud fra analysen er, at kunderne gør 

forskellige iagttagelser af Danske Bank og disse iagttagelser ikke stemmer overens med 

bankens tidligere slogan. Mening bliver så at sige et stort forum, hvor Danske Bank er til 

debat, og her er det ikke Danske Bank, der sætter dagsorden men kundernes meninger. Der 



63 

 

optræder dermed en masse meningsdannere på siden, hvor det kan iagttages, at nogle af disse 

meningsdannere er kunder, der har engagement i Danske Bank, fordi deres indlæg lægger op 

til dette, mens andre udtrykker en holdning, men ikke fortæller, om de er kunde eller ej.  

Derfor er aktualisering af kunden i Mening strategien en aktualisering, som kunden gør af sig 

selv, og derfor kan det være svært at tale om, at der sker et semantisk brud i strategien set ud 

fra Danske Banks iagttagelser. Der vil kun være tale om et semantisk brud, hvis Danske Bank 

på baggrund at kundens iagttagelser ændrede sine egne iagttagelser. Altså at Danske Banks 

egen kommunikation knyttede an til kundens iagttagelser. Der kan spores en vis form for 

anknytning i de indlægs som Danske Bank vælger at besvare, men disse besvarelser skal ses 

mere som en forklaring fra bankens side til kunden end et egentlig skift i deres egen 

iagttagelse. Et sådant skift kræver handling, og handling var netop det, der blev lagt op til i 

Bedre Bank strategien. 

 

I Bedre Bank kom analysen frem til, at der kunne ses et paradigmeskift i, hvordan Danske 

Bank iagttager deres kunder fra Gør det du er bedst til- det gør vi strategien. I Bedre Bank 

blev kunden inviteret til at blive Danske Bank sparringspartner, der skal hjælpe banken til at 

blive en bedre bank. Dette står i modsætning til Gør det du er bedst til – det gør vi strategien, 

hvor Danske Banks iagttagelse af kunden var en finansiel partner, der ikke havde kompetence 

for bankforretning og derfor måtte søge ekspertise hos Danske Bank. I Bedre Bank er dette 

omvendt. Det er Danske Bank, der søger kundens ekspertise til at blive en bedre bank. 

Kunden går fra at være en modtager af en ydelse til at være den hjælper, der kan give Danske 

Bank tilliden tilbage. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at selvom Danske Bank ønsker 

kundernes hjælp, så går de dog ikke så langt som til at sige, at det er kunden, der bestemmer i 

Danske Bank. Dette indikerer selvfølgelig, at Danske Bank i et vist omfang stadig betragter 

kunden som en figur, der står udenfor organisationen. Kunden får dermed en dobbelt rolle i 

kommunikationen, både som figuren kunde, der eksisterer i Danske Banks omverden og som 

kunden, der er sparringspartner for banken, der fungerer som intern hjælper til, at kunden gør 

Danske Bank til en bedre bank. 

 

Dermed er den semantiske analyses konklusion, at måden som Danske Bank iagttager deres 

kunder på gennem de tre strategier forbliver den samme og noget forskelligt. Den forbliver 

den samme ved at Danske Bank i alle strategier så at sige betragter deres kunder som noget i 

organisationens omverden, men samtidig gennem valg af strategier inddrager kunden mere i 
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forhold til banken selv. Kundens rolle i kommunikationen skifter fra at være en passiv 

deltager, der kan tilslutte sig kommunikationen eller lade være til at være en aktiv medspiller i 

skabelsen af kommunikation og dermed Danske Banks egen autopoiesis. Det kan også 

konkluderes, at meningsudfyldningen af begrebet kunden også ændres gennem de tre 

strategier, og for hver strategi træder en ny måde at se kunden på frem. I Gør det du er bedst 

til - det gør vi var kundens rolle at være aftager af Danske Banks ydelse om finansiel 

rådgivning. I Mening var kunden en meningsdanner, der bidrog med sine egne iagttagelser af 

Danske Bank. I Bedre Bank blev kunden en sparringspartner, der gennem dialog skulle sikre, 

at Danske Bank blev en bedre bank. 

 

Danske Banks iagttagelser af kunden gennem de tre strategier kan opsummeres således: 

 

 

Kunden Gør det du er bedst til 

- det gør vi 

Mening Bedre Bank 

Hvilken relation 

har Danske Bank 

til kunden? 

Kunden er en finansiel 

partner, der kan knytte 

an til Danske Bank egen 

forestilling. 

Kunden optræder i 

skikkelse af en 

meningsdanner, der 

gennem egne fortællinger 

definerer oplevelsen af 

Danske Bank.  

Kunden som en 

sparringspartner, der 

knytter an til en fælles 

oplevelse af Danske 

Bank. 

Hvordan 

tematiseres 

kunden? 

Kunden som en der skal 

opleve Danske Bank 

beskrivelse af 

oplevelsen af Danske 

Bank. 

Kunde som en der gennem 

sine holdninger definerer 

oplevelsen af Danske 

Bank. 

Kunden som en der er i et 

samarbejde med Danske 

Bank definerer oplevelsen 

af Danske Bank. 

Hvorfra iagttages 

kunden? 

Som en figur, der 

eksisterer udenfor 

banken selv, som 

banken kan spejle sig 

selv i.  Kunden er det 

modsatte af banken. 

Som en figur der eksisterer 

udenfor Danske Bank selv, 

men fungerer 

moraliserende overfor 

Danske Bank handlinger.  

Som en figur, der både er 

en del af Danske Bank og 

deltager i 

kommunikationen og som 

en figur udenfor 

organisationen. 
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Specialet har nu fundet ud af, hvordan Danske Bank iagttager sin kunde i de tre strategier. Det 

næste spørgsmål er så, hvordan Danske Bank selv dukker frem i strategiernes 

kommunikation? Dette spørgsmål undersøges i næste afsnit, hvor specialet med udgangspunkt 

i kundesemantikken vil se på, hvordan Danske Banks egen selviagttagelse træder frem i den 

enkelte strategi.  

 

3.2 Anden del: Danske Bank iagttagelse af sig selv. 

Specialets anden delanalyse vil med afsæt i den semantiske analyses iagttagelse gå ind og 

fokusere på, hvordan Danske Bank kan iagttages gennem de tre kampagner. Analysen vil 

iagttage kommunikation ud fra to betragtninger 1) Hvilken indflydelse kunden har på Danske 

Banks beslutningskommunikation og 2) Hvordan semantikken omkring kunden giver en 

særlig form til Danske Banks indre differentiering, og dermed giver Danske Banks egen 

selvbeskrivelse en særlig karakter? Analysen vil være delt op i tre dele, der fokuserer på hver 

deres strategi og herefter vil der være en opsummerende delkonklusion, der vil besvare 

spørgsmålet og lægge op til specialets diskussion. 

 

3.2.1 Gør det du er bedst til giver stabil økonomi. 

Den semantiske analyse kom frem til, at kunden i ”Gør det du er bedst til- det gør vi 

”strategien blev en karikatur af, hvordan Danske Bank forestiller sig kunden er, ud fra hvad 

Danske Bank ikke er. Bank og kunde står således som hinandens modsætninger og Danske 

Banks eget billede af kunden er med til at kunne opretholde Danske Banks eget billede af sig 

selv. Dette illustreres ud fra forskellen system/omverden: 

Som figuren viser, blev kunden ekskluderet fra 

Danske Bank i denne iagttagelsesoperation. 

Kunden kommer til at stå udenfor Danske Bank 

selv og iagttages ikke som en del af banken, men 

som noget banken spejler sig i for at kunne 

definere sig selv. Dermed inkluderes kunden ikke 

i Danske Banks organisation, og kunden har 

derfor ikke i denne strategi indflydelse på Danske 

Banks beslutninger. Ved at iagttage kunden som en del af omverdenen trækker Danske Bank 

derfor grænsen for, hvem der er indenfor og udenfor organisationen. Kunderne har derfor 

heller ikke indflydelse på Danske Banks selvbeskrivelse i Gør det du er bedst til – det gør vi, 

Figur 9 Danske Banks system/omverden 

distinktion. 
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da denne kun kan formes af Danske Banks egen beslutningskommunikation, som kunden ikke 

er en del af.  

 

”Danske Bank har et mål om at være vores kunders bedste finansielle partner – på kvalitet i 

rådgivningen, på prisen, på produkterne og på hele måden vi driver forretningen på....[..].. Vi 

vil være banken, der først aflæser danskernes aktuelle økonomiske behov og finder løsninger 

på den” (Henrik Normann, direktør i Danske Bank)
76

 

 

Ovenstående citat giver et billede af, hvordan Danske Bank iagttager sig selv i Gør det du er 

bedst til – det gør vi og giver dermed et indblik i, hvad der tematiserer i bankens 

beslutningskommunikation. Danske Bank iagttager sig selv som finansiel institution, der 

tilbyder finansielle ydelser til kunden/danskerne og dermed bliver en finansiel partner. 

Danske Bank iagttager sig selv som organisation med et finansielt eller økonomisk 

udgangspunkt. 

 

Danske Bank koncernen bidrager især til samfundet ved tilvejebringelse af en effektiv 

økonomisk infrastruktur. Herudover ønsker koncernen at stille sine faglige kompetencer til 

rådighed for initiativer på lokalt og nationalt plan, der understøtter generelt 

samfundsgavnlige forhold og især økonomisk og finansiel uddannelse.” (CSR Rapport 

2006)
77

 

 

Det økonomiske udgangspunkt kommer også til udtryk i dette citat, hvori det fremgår, at 

Danske Bank ser det som en mission at være garant for en effektiv økonomisk infrastruktur og 

med sine faglige kompetencer. Det handler om at være en finansiel institution med sigte på at 

hjælpe til med og understøtte formål, der kan gavne samfundet. Danske Bank iagttager sig 

selv i denne strategi som garant for økonomisk kunnen og format. En iagttagelse, der viser, at 

Danske Bank om ikke lukrerer på en økonomisk kodning, så i hvert fald iagttager sig selv ud 

fra en økonomisk terminologi. Når dette er slået fast, så viser de to citater også noget om 

Danske Banks vurdering af egne kompetencer. Vi skal være først til at aflæse danskernes 

aktuelle økonomiske behov og herudover ønsker koncernen af stille sine faglige kompetencer 

til rådighed.  

                                                 
76

 Henrik Normann i Kundernes behov styrer Danske Bank fra Danske Perspektiv 2008 Bilag 1 
77

 Taget fra kapitlet Samfund i Danske Banks Samfundsansvar 2006 
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Med udgangspunkt i citatet, kan Danske Banks beskrivelse af sig selv ses som en beskrivelse, 

der tager afsæt i den ydelse, der tilbydes af banken. Det handler om varen, der leveres af 

Danske Bank, og varen er økonomiske ydelser. Varen skal i denne henseendens ikke forstås 

som en materiel genstand
78

, men forstås som økonomiske kompetencer, som Danske Bank 

kan tilbyde. Derfor fremstår Danske Bank i sin kommunikation i Gør det du er bedst til – det 

gør vi som en organisation, der lægger vægt på at være en solid økonomisk institution, der 

gennem et fokus på køb og salg af økonomiske ydelser henvender sig mod et givent marked. 

Markedet kan her ses, ifølge de to citater, som kunden og det danske samfund. Ser man på 

denne markedsorientering med afsæt i systemteorien, dukker Danske Bank op i Gør det du er 

bedst til – det gør vi strategien som en traditionelt økonomisk kodet organisation. Netop fordi 

Danske Bank orienterer sig mod markedet, der ifølge systemteorien er det økonomiske 

systems omverden (Vallentin, 2001:123). Økonomisk kodning må dog ikke forstås således, at 

Danske Bank ud fra Gør det du er bedst til - det gør vi kun ses som en profitorienteret 

organisation, og kommunikationen kun handler om profitmaksimering. Dette vil være en alt 

for simpel måde at se Danske Banks selvbeskrivelse på. Den økonomiske kodning skal i 

højere grad ses som et af hovedtemaerne for kommunikation. Dermed kan det ikke afvises, at 

Danske Bank i kommunikationen også benytter sig af andre funktionssystemer. I de to citater 

ligger der eksempelvis også et ønske om at være samfundsansvarlig, hvilket lægger op til en 

politisk eller moralsk kodning.  Dette kan også ses som et svar på det økonomiske systems 

egen udvikling som Luhmann beskriver således: 

 

”Man kan ikke længere uden videre forudsætte, at det økonomiske systems selvrationalisering 

og selv-optimering fører til resultater, som er adækvate for hele samfundet. Det økonomiske 

system – og det er ikke blot arbejdsgivere, men f.eks. også forbrugere – må lære at reflektere 

sig selv som omverden for delsystemer i samfundet og videre at tage sine virkninger for hele 

den sociale omverden i betragtning. Heraf følger behovet for kriterier til at bedømme rene 

økonomiske kriterier” (Luhmann i Thyssen 1995:239) 

 

                                                 
78

 ”Hvad der iagttages som vare, er i midlertidigt ikke givet, men historisk variable”(Åkerstrøm og Born 

2003:192) 
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Men det kan konkluderes, at det økonomiske tema er det, der primært præger 

kommunikationen, og Danske Banks egen selvbeskrivelse bliver derved en selvbeskrivelse, 

der handler om, at Danske Bank er bedst til at være leveringsdygtig i økonomisk kompetent 

rådgivning til bankens kunder og til samfundet.   

 

”I det moderne samfund, bliver mennesker mødt med et hav af valg og muligheder og nogle 

finansielle beslutninger synes meget komplekse. Vores kunder er derfor afhængige af vores 

kompetence til at rådgive i forbindelse med finansielle beslutninger. Vi ser dette som en vigtig 

udfordring for hele Danske Bank gruppen.” (oversat fra engelsk fra Danske Banks CSR 

rapport fra 2007)
 79

 

 

Dermed skaber Danske Bank også et billede af sig selv som en organisation, som dens 

omverden er afhængig af og kan forvente stiller med det bedste bud på, hvordan økonomiske 

spørgsmål besvares og håndteres på den mest effektive måde, og dermed gør det, den er bedst 

til. 

 

3.2.2 Mening en offentlighedsstrategi. 

Mening strategien, står i kontrast til Gør det du er bedst til. strategien, da det i denne strategi 

er kunden der definerer, hvordan oplevelsen af at være kunde i Danske Bank skal opleves. 

Som vist i den semantiske analyse, så dukker kunden op både visuelt og gennem indlæg, og 

igennem dette stifter man bekendtskab med Danske Banks autentiske kunde. Kunden skifter 

fra at være en karikeret figur skabt af Danske Bank til en virkelig figur. I Mening skifter 

kunden rolle og bliver til en aktiv debattør i den kommunikation, der træder frem gennem de 

mange indlæg på websiden for Mening.  

 

Spørgsmålet er her, om kunden med denne aktive rolle som debattør stadig kan ses som en 

figur i organisationens omverden. Ser man på de retningslinjer, som er udstukket for indlæg af 

Danske Bank, så afspejles det tydeligt, at Danske Bank ud fra en juridisk sondring på ingen 

måde vil stå til ansvar for det, som kunden skriver og udtrykker på Mening websitet.  

                                                 
79

 “In contemporary society, people face a growing array of options and opportunities, and some financial 

decisions may seem increasingly complex. Our customers therefore rely on our expertise for support in making 

financial decisions. We see this as an important challenge for the Group.”  Taget fra kapitlet “ A single Banking 

comcept to meet various needs” Danske Bank CSR rapportering 2007. 
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”Indlæg på sitet skal være lovlige og må ikke stride mod almindelig anstændighed mv. Du må 

derfor alene offentliggøre (publicere/uploade) indlæg på sitet, hvis du accepterer vores 

retningslinjer, der gælder for alt indhold, inkl. tekst, billeder, lyd eller film etc. Det er dig 

alene - ikke Danske Bank - der har det juridiske ansvar for, at dit indlæg er lovligt og 

efterlever retningslinjerne. ”
80

 

 

Det er i den sidste delsætning ”Det er dig alene - ikke Danske Bank - der har det juridiske 

ansvar for, at dit indlæg er lovligt og efterlever retningslinjerne.”, at Danske Bank præciserer 

kundens ansvar for egne ytringer. Det kan derfor tolkes således, at kundens kommunikation 

på siden ikke er Danske Banks. Danske Bank stiller bare rum til rådighed for, at kunden kan 

ytre sig om Danske Bank, men banken tager ikke ansvar for kommunikationen.  

 

Udover netop at præcisere, at Danske Bank ikke tager ansvar for indlæggene på siden, viser 

dette citat også en anden interessant ting. Danske Bank har selv sat retningslinjer for, hvilke 

indlæg, der vises på siden. ”Du må derfor alene offentliggøre (publicere/uploade) indlæg på 

sitet, hvis du accepterer vores retningslinjer, der gælder for alt indhold, inkl. tekst, billeder, 

lyd eller film etc. ”Det vil sige, at Danske Bank, samtidig med at de fraskriver sig ansvaret for 

indlægget, selv selekterer gennem deres egne fastsatte retningslinjer, hvilke indlæg der skal 

vises på siden. Retningslinjerne kan ses som grænseværdier for Danske Banks egen 

beslutningskommunikation og ses som en klar selektionsproces for, hvilke indlæg der kan få 

lov til at optræde på Mening siden.  

 

 

 

 

 

Figur 10 Selektionsproces for indlæg på Mening websiden. 

 

Figuren viser den selektionsproces som Danske Bank foretager på websiden gennem sine 

selektioner af, hvem der opfylder betingelserne for at være meningsdanner i Danske Banks 

kundeunivers. Den første selektion handler om, hvilke indlæg der får adgang til at blive vist 

på siden, og hvilke indlæg der bliver sorteret fra. Herefter sker anden selektion i kraft af, 
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 Uddrag af retningslinjerne for brugen af Min Mening. Alle retningslinjer kan ses på 

http://www.danskebank.dk/da-dk/mening/documents/mening.html  

Alle potentielle indlæg 

1. selektion 

Juridisk selektion 

 

Indlæg der overholder Danske 

Bank retningslinjer  
2. selektion 

Besvarelse af 

indlæg 

Indlæg der overholder retningslinjer 

og der knyttes an til af Danske Bank 

http://www.danskebank.dk/da-dk/mening/documents/mening.html
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hvilke indlæg Danske Bank vælger at besvare og dermed knytter an til. I denne selektion, 

hvor Danske Bank knytter an til kundens kommunikation, opstår der en form for 

interaktionssystem mellem banken og kunden, hvor banken responderer på kundens mening. 

Der er dog ikke tale om, at kunden bliver en del af Danske Bank og dermed præmisdanner for 

Danske Banks beslutningskommunikation. Dette skyldes, at bankens respons kan ses som en 

enestående begivenhed. Dermed bliver rammerne for interaktionen tidsligt begrænset til det 

øjeblik, hvor Danske Bank vælger at besvare indlægget, og interaktionen ophører herefter. 

Bankens besvarelse af kundens indlæg kan dermed ikke ses som udtryk for, at banken 

involverer kunden som beslutningsgrundlag for bankens beslutninger. Besvarelsen skal mere 

ses som et udtryk for et ønske om at imødekomme omverdenens forventninger til banken, dog 

stadig med afsæt i bankens egne forventninger til, hvad omverdenen forventer af Danske 

Bank. 

 

Kunden fik en rolle som meningsdanner i Mening, og tager man denne betragtning sammen 

med det faktum, at Danske Bank i denne strategi stiller et forum til rådighed for kundens 

kommunikation og laver selektionskriterier for, hvilken kommunikation der bør aktualiseres, 

så fremstår Mening som en form for minioffentlighed.  

 

”Offentlighed er således et alment samfundsmæssigt refleksionsmedium, som registrer 

uoverskrideligheden af grænser og, inspirere heraf iagttagelse af iagttagelser” (Luhmann 

2002:132)  

 

Med dette siger Luhmann, at offentlighed er et sted, hvor organisationen kan bruges som en 

refleksionskategori, når organisationen skal iagttage, hvordan organisationen iagttages af 

organisationens omverden. Det er netop den opgave, som Mening strategien har, da siden 

netop stiller sig selv til rådighed for at skabe en debat om oplevelsen af Danske Bank. En 

debat, der kan give Danske Bank et billede af, hvordan Danske Bank kunder iagttager Danske 

Banks ageren som bank. Betragtningen af Mening som en form for offentlighed giver også 

god mening i forhold til, at kunderne på Mening kan iagttages som meningsdannere, der 

ønsker at give deres billede af, hvordan de oplever Danske Bank. Danske Bank kan således i 
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denne strategi ses som et nyhedsmedie
81

, der selekterer i hvilken kommunikation, der bør 

aktualiseres i forhold til emnet Danske Bank og deres rolle i finanskrisen. 

Iagttages kunden som en meningsdanner, der er en del af en minioffentligheden Mening, 

ændres Danske Banks udgangspunkt for deres egen selvbeskrivelse, da den offentlige mening 

er det politiske systems omverden. Dermed får Danske Bank en politisk selvbeskrivelse. Det 

betyder ikke, at Danske Bank ikke længere orienterer sig mod markedet og dermed det 

økonomiske system. Denne politiske selvbeskrivelse skal nærmere ses som et ekstra lag oven 

på den økonomiske selvbeskrivelse.  

 

”Den offentlige mening tillægges en særlig betydning inden for rammerne af en moderne 

demokratisk tradition. Med Luhmanns ord tilbyder den offentlige mening noget, som man kan 

tilslutte sig, således at man undgår kritik. Den spiller dermed den samme rolle som 

traditionen i tidligere samfund.” (Vallentin 2004:68)  

 

Dette giver god mening i forhold til relationen til kunden i Mening strategien. For som 

beskrevet tidligere er kunden i denne strategi stadig en del af Danske Banks omverden, men 

samtidig en aktiv deltager i en kommunikation, der omhandler Danske Bank. Danske Bank 

iagttager i Mening sin kunde som banken gjorde i Gør det du er bedst til, men giver kunden 

plads til gennem en offentlighedskategori selv at foretage iagttagelser af Danske Bank. 

Mening strategien kan således ses som et rum, hvor både Danske Bank og kunden får lov til at 

iagttage hinanden, uden dog at lave nogle fælles iagttagelser og dermed danne fælles 

kommunikation. Derfor giver det mening at tale om, at Danske Bank i Mening tager form som 

et politisk parti, selv om deres beskrivelse bliver politisk, da Mening ikke tager form som et 

partiprogram.  

 

Dermed kan det konkluderes, at Danske Bank i Mening fremstår som et form for 

nyhedsmedie, der selekterer i kundernes mange indlæg i den minioffentlighed, der skabes på 

websiden.  
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 ”Massemedierne garanterer alle funktionssystemer en bred samfundsmæssig accepteret nutid, der også er 

bekendt for individer, og som disse systemer kan gå ud fra, når det drejer sig om selektion af en systemspecifik 

fortid og om fastlæggelse af de fremtidsforventninger, der er vigtige for systemet” (Luhmann om 

massemediernes rolle overfor andre sociale systemer) (Luhmann 2002:124) 
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3.2.3 Bedre Bank inviterer til netværk 

I Bedre Bank ændres Danske Banks iagttagelser af kunden, og kunden dukker nu op både som 

kunden og som en del af Danske Bank. Kunden kan i denne strategi ses som en del af Danske 

Banks beslutningskommunikation, fordi Bedre Bank tiltaget så at sige er besluttet på 

baggrund af tilkendegivelser, som Danske Banks kunder gav udtryk for i Mening. Kundens 

mening bliver dermed beslutningspræmis for Danske Banks beslutninger. Som nævnt i 

analysestrategien afsnit 2.2.3 så genskaber en organisation sig gennem beslutninger, og 

beslutninger bruges af organisationen til at skabe et før og et efter. Beslutninger træffes for at 

mindske uvished, som Luhmann kalder for Uncertainty absorption (Luhmann 2003:45, Seidl 

og Becker 2006:27), hvilket betyder, at beslutninger bruges til at minimere organisationens 

beslutningsmuligheder.  

 

”..der finder usikkerhedsabsorption sted, når beslutninger accepters som 

beslutningspræmisser og lægges til grund for yderligere beslutningstagen” (Luhmann 

2003:45)  

 

Sættes dette i forhold til Danske Bank, så kan Bedre Bank ses som et forsøg fra bankens side 

på at minimere deres beslutningsmuligheder, netop ved at bruge kundernes mening som 

præmis for udformningen af strategien. Dermed inviterer Danske Bank sine kunder til at blive 

en del af banken, da organisationen ikke kan benytte sig af præmisser, der ligger udenfor 

organisationen selv. Derfor får kunden i strategien en dobbeltrolle i Bedre Bank, da kunden 

optræder både som kunde, der er en del af Danske Banks omverden, men også en fiktiv 

beslutningstager
82

, hvis meninger danner beslutningspræmis for Danske Banks beslutninger 

og dermed som en del af banken. Denne dobbelthed kommer også til udtryk i 

kommunikationen, hvor Danske Bank først giver udtryk for, at strategien er inspireret og ikke 

besluttet af bankens kunder og herefter opfordrer kunderne til at involvere sig i banken og i 

fællesskab skabe løsninger. Dermed skabes der altså både en fælles relation mellem kunde og 

bank samtidig med, at begge parter bliver hinandens omverdener. Men hvordan kan dette 

iagttages systemteoretisk, der jo netop siger, at der skal være en klar forskelssætning mellem 
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 Seidl og Becker taler om den fiktive beslutningstager:”The decision maker in this sense is a central 

organizational fiction. This fiction usually takes the form of an attribute of motives to the decision.” (Seidl og 

Becker 2006:29) 
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system og omverden, og at iagttagelsen opløses, hvis iagttagelsens markerede og umarkerede 

side er ens. Desuden: hvad er det for en form for organisering, der dukker op når kunden 

tilskrives dobbelt? Luhmanns teori kommer til kort her, og derfor må svaret søges andetsteds. 

Svaret kunne være i Günther Teubners iagttagelse af netværk, der kan ses som en ny form for 

socialt system, der dukker frem i interorganisatorisk samarbejde, hvor netværket muliggør 

samarbejde mod noget fælles, uden at det bliver nødt til at opgive selvfremstillingen som 

selvstændig aktør. Teubner definerer netværket således:    

 

“neither by formal membership nor by reciprocal exchange but by a specific presumption of 

trust which is based on recognizable interests, on repeated interaction and on observation by 

third parties” (Teubner, 2002:5) 

 

Teubner påstår, at netværk har sin egen logik. De lukker sig omkring deres egen operation, 

hvilket er elementært og opstår ud fra en dobbelt social tilskrivning af handlinger. Det 

betyder, at enhver kommunikation indenfor et netværk på samme tid er tilskrevet en 

partikulær organisation samt netværket som helhed (Teubner, 1993:9). Iagttager man Danske 

Banks forhold til deres kunde gennem denne optik, bliver samarbejde mellem kunde og bank 

til et netværk, hvor Danske Bank stadig er Danske Bank og kunden stadig kunden, men når de 

mødes og bliver hinandens sparringspartnere, opstår der et netværk, hvis formål er at skabe en 

bedre bank. Dermed bliver det muligt for Danske Bank både at iagttage kunden som en del af 

bankens omverden og samtidig som en del af banken uden at være en del af banken, fordi 

banken ikke definerer sig selv som kunde. Dermed forbliver Danske Banks egen 

selvbeskrivelse intakt, selvom kunden lukkes ind og bruges som beslutningspræmis for, 

hvordan Danske Bank bliver en bedre bank. Der sker således en dobbelt tilskrivning
83

 i 

kommunikationen, hvor Danske Bank og kunden tilskriver noget eget og noget fælles. Det 

skal dog pointeres her, at denne proces reelt kun kan blive realiseret, hvis begge parter knytter 

an til det fælles. Det vil sige, at hvis kunden ikke ønsker at blive sparringspartner for banken, 

så brydes det fælles i netværket. Det betyder ikke, at kunden dermed ikke kan bruge banken, 

men her vil det være et spørgsmål om, at kunden strukturelt kobler sig til Danske Banks 

kommunikation, men ikke italesætter noget fælles. Dermed handler det for Danske Bank om 
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 En dobbelttilskrivning kan ses som en operation, der både kan tilskrives som en del af netværket og som en del 

af et selvstændigt organisationssystem (La Cour 2008:26). 
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kontinuerligt at genskabe det fælles sammen med kunden for dermed at reproducere 

netværkets egen logik om en bedre bank.  

 

Det kan dermed konkluderes, at Danske Bank dukker op på forskellig måde gennem deres 

strategiskifte. Fra en økonomisk optik i Gør det du er bedst til - det gør vi til et medie, der 

administrerer selektion af information i en selvskabt offentlighed i Mening til en organisation, 

der søger at imødegå deres kunders holdninger til banken gennem inddragelse og netværk. 

Dermed kan det endvidere konkluderes, at der kommer flere lag på Danske Banks egen 

selvbeskrivelse igennem processen. Dette betyder ikke, at Danske Bank ikke stadig er drevet 

efter en økonomisk kodning, da en bank er en pengevirksomhed og dermed vil en banks 

formål for forretning altid være drevet af penge. Men Danske Bank må, for at kunne tjene 

penge, også være i stand til at kommunikere differentieret og skifte selvbeskrivelse. Slutteligt 

konkluderes det, at Danske Bank gennem sine strategivalg tilbyder forskellige 

selvbeskrivelser for at kunne imødekomme kundens forventninger, og i denne proces kommer 

kunden tættere på at være en del af Danske Bank.    

 

Jeg har nu i min analyse fundet ud af, hvordan Danske Bank iagttager sine kunder og sig selv 

gennem de tre strategier ”Gør det du er bedst til – det gør vi, Mening og Bedre Bank. Med 

den viden er det nu blevet tid til at træde tilbage og diskutere, hvilke forudsætninger analysens 

resultater giver Danske Bank i forbindelse med at kunne genetablere tilliden mellem banken 

og deres kunder.  
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4. Diskussion 

Den første analyse viste, at Danske Bank gennem de tre strategier langsomt skiftede sin 

iagttagelse af deres kunder ud, fra en figur, der primært var i bankens omverden til en figur, 

der også var en del af banken selv. Anden delanalyse viste, hvordan man igennem Danske 

Banks beslutningskommunikation kunne se, hvordan Danske Banks selvbeskrivelse fik flere 

lag ved valget af forskellige strategier. Baggrunden for, at Danske Bank måtte ændre sin 

strategi til at starte med, skyldes, at banken fremstod utroværdig i offentligheden, og ændring 

af strategien skulle ses som et forsøg på igen at genskabe tillid omkring banken. 

Men hvorfor er det vigtigt, at kunderne har tillid til Danske Bank? Hvad opnår Danske Bank 

egentlig ved sit strategiskifte, når det belyses ud fra et spørgsmål om tillid? Dette kapitel vil 

med afsæt i analysens resultater diskutere, hvordan strategiskiftet kan ses i forhold til 

genoprettelse af tillid, hvilke præmisser for tillid der skabes, og hvilke mulighedsbetingelser 

disse præmisser giver for Danske Banks fremtidige kommunikation. Men først er det 

interessant at se på, hvad tillid egentlig er, hvad tillid bruges til og hvorfor tillid spiller en 

rolle i moderne selskabsledelse. 

 

4.1 Det handler om Tillid 

Både indenfor systemteorien og andre perspektiver er der igennem årerne blevet teoretiseret 

over begrebet tillid og givet forskellige bud på begrebets anvendelse. Det neoinstitutionelle 

perspektiv betragter tillid igennem skabelse af legitimitet ved brug af isomorfier (Nielsen og 

Valentin 2003). Luhmann introducerede sine betragtninger om tillidsbegrebet med bogen 

Tillid – en mekanisme til reduktion af social kompleksitet
84

, der udkom i 1968, hvor han 

karakteriserede tillid som en af de usynlige grundpiller, der holder sammen på samfundet. 

 

”Tillid i bredeste forstand som tiltro til egne forventninger er en elementær kendsgerning i 

det sociale liv. Mennesket kan ganske vist i mange situationer vælge, om det vil udvise tillid i 

bestemte henseender eller ej. Uden tillid kunne det imidlertid ikke forlade sin seng om 

morgen.” (Luhmann, 1999:31) 

 

Tillid handler altså om forventninger til en bestemt hændelses udfald eller nærmere sagt 

positive forventninger, da begrebet er normativt ladet (Thyssen, 2003:27). Hvad der er 
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 Org titel Vertrauen – Ein Mechanismus der Reduktion sosialer Komplexität  
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tillidsfuld for mig er ikke nødvendigvis tillidsfuld for dig. Tillidens modpol er mistillid, og det 

er først gennem mistillid, at tillid kvalificerer sig. Luhmann udfordrer tillid/mistillid ved at 

sætte håb som tillidens modbegreb. Forskellen tillid/håb skal forstås parallelt med en anden af 

Luhmanns forskelle nemlig risiko/fare. Risiko er noget, man selv tager, og dermed må man 

have tillid til, at det går godt. Fare er noget andre pådrager en, og derfor må man håbe på det 

bedste (Vallentin, 2001:117). 

 

”Et tilfælde af tillid foreligger kun, når den tillidsfulde forventning giver det ønskedes udslag 

som følge af en beslutning – ellers handler det om rent og skært håb” (Luhmann 1999: 60) 

 

Tillid handler altså om de forventninger, vi har til hver gang vi træffer et valg, og dermed 

udsætter os selv for risikoen for at blive skuffet. Tillid er noget, vi støtter os til, og det 

element, der gør det nemmere for os at kunne håndtere risiko. Tillid virker således 

kompleksitetsreducerende i forhold til risici, fordi tilliden bliver troen på succes frem for 

fiasko. Hvorfor er tillid så vigtig i moderne selskabsledelse?  

 

”Virksomheder bliver ikke længere kun bedømt ud fra deres produktion og effektivitet. Deres 

omdømme bliver vigtigere og vigtigere…[..]..”Når virksomhederne ikke længere udelukkende 

kan orientere sig mod bundlinien og de økonomiske kalkuler, men også må forholde sig til 

deres omverden – det bredere samfund – så bliver tillid et tema.”(Wenneberg, 2003:85-86) 

 

Tillid bliver det element, som virksomheder må forholde sig til i samfundet, når 

virksomheden ikke kun bliver målt på sin økonomiske formåen men også på, hvordan 

virksomheden optræder i samfundet og dermed offentligheden. Tilliden bliver det 

virksomheden skal stå på mål for. 

 

”For organisationen er det selvbeskrivelsens troværdighed og tillidsværdighed og dermed 

dens image og omdømme, det drejer sig om. Lever organisationen med sine handlinger op til 

de mål og krav, den har sat for sig selv og dermed forpligter sig på” (Vallentin, 2001:125) 

 

Virksomheder må forpligte sig på at forpligte sig (Vallentin, 2001:125). Den måde, 

organisation forpligter sig på, er igennem de forventninger, som organisationen 

kommunikerer. Det er ud fra disse forventninger, at tilliden skal opnås. Man kunne også kalde 
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disse forventninger for tillidens præmisser, da forventninger sætter rammerne for, hvad 

tilliden handler om.  

Efter nu at have opsummeret og diskuteret, hvad tillid handler om, og hvorfor det er 

interessant at tale om tillid i forhold til moderne selskabsledelse, vil jeg med udgangspunkt i 

netop tilliden se på, hvilke præmisser der er på spil, når Danske Bank skifter strategi og 

dermed forsøger at genskabe tillid. 

 

4.2 Præmisser og mulighedsbetingelser for tillid gennem de tre strategier 

Analysen fandt frem til, at Danske Bank i sin kommunikation tilbød forskellige 

selvbeskrivelser i hver af de tre strategier. 

Kommunikation bag Gør det du er bedst til - det gør vi handlede, som analysen også kom 

frem til, primært om Danske Banks evne til at være en god finansiel partner, der altid var klar 

med løsninger på økonomiske spørgsmål samt var en garant for kompetent rådgivning inden 

for det finansielle område. Denne forventning giver god mening set i forhold til Danske 

Banks historie, der blev skitseret i specialets indledning afsnit 1.3, der fortalte om, hvordan 

Danske Bank tidligere var indbegrebet af økonomisk kompetence og stabilitet, og det er i 

virkeligheden denne historiske dimension, som danner grundlaget for Gør det du er bedst til - 

det gør vi, giver ret til at postulere, at Danske Bank gør det, den er bedst til, nemlig at være 

den bedste finansielle rådgiver. Heri ligger også præmissen for den tillid og for de 

forventninger, som Danske Bank stiller til sig selv i denne strategi, som er at levere 

økonomisk viden og sikre deres kunder den bedste finansielle rådgivning. I denne 

sammenhæng bliver tillid lig med økonomisk stabilitet og mistillid lig med økonomisk 

ustabilitet.  

 

Netop derfor kommer Danske Bank ud i en tillidskrise i forbindelse med finanskrisen, fordi 

de ikke længere overholder deres egen tillidspræmis, og dermed bliver der skabt mistillid til 

Danske Banks egne forventninger til sig selv. Derfor opstår der et forventningstomrum for 

Danske Bank, hvor de ønsker at opnå tillid, men ikke kan opnå den tillid ud fra de 

forventninger, som banken har sat for sig selv.  

 

”Det er langt vanskeligere at bevæge sig fra mistillid til tillid, end det er at bevæge sig fra 

tillid til mistillid, og det skyldes, at mistillid har en indbygget blindhed over for tillid som 
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positiv mulighed, men tillid opererer med mistillid som et tilstedeværende negativt 

modbillede” (Vallentin 2003:119) 

 

Dette citat kan give svaret på, hvorfor Danske Bank vælger at skifte strategi og dermed ændre 

sine egne forventninger til sig selv netop fordi, at har man først bragt sig i mistillidsposition, 

så kan det være svært så at sige at komme over på en tillidsposition i forhold til de tidligere 

forventninger. Derfor kan det være proaktivt for Danske Bank at sætte nye forventninger til 

banken, som kan virke tillidsfulde, forventninger som ikke skaber forventninger om 

økonomiske kompetence.  

 

Mening kan her ses som søgen på alternative forventninger fra Danske Banks side. Ved at 

opstille en minioffentlighed, hvor kunden/danskerne kan ytre deres mening, vinder Danske 

Bank to ting: 1: At kunder/danskere kan komme af med deres frustrationer i et lukket forum, 

der er kontrolleret af Danske Bank. 2: At få et indblik i, hvordan offentligheden iagttager 

banken og dermed få et fingerpeg om, hvilke forventninger offentligheden har til en banks 

troværdighed. Mening giver således Danske Bank nogle forudsætninger for at kunne 

fremsætte nye forventninger. Men Mening sætter også nogle nye præmisser for åbenhed, 

dialog og interaktion fra Danske Banks side. Derfor virker det ikke særligt tillidsfuldt, at 

Danske Bank kun svarer på under halvdelen af indlæggene på Mening websitet.        

 

Danske Banks samlede svar kommer i Bedre Bank, hvor de tre værdier Ansvar, Nærvær og 

Gennemsigtighed, igen sætter nye tillidspræmisser. Som analysen kom frem til, prøver 

Danske Bank i denne strategi at komme deres kunders ønsker og meninger i møde ved at 

sætte nye forventninger til forholdet mellem banken og kunden. Bedre Bank søger, som 

analysen kom frem til, at skabe et netværk, banken og kunderne kan sparre med hinanden i, 

og de tre værdier kan her ses som dette netværks tillidspræmisser. Det vil være disse værdier, 

som Danske Bank vil blive målt på, hvis kunden engagerer sig i det netværk, banken tilbyder. 

Mistillid vil derfor opstå, hvis Danske Bank er ansvarsløs, uigennemsigtig og fraværende.   

Som sidste del af analysen kom frem til, giver strategierne Danske Banks selvbeskrivelse flere 

lag, der sammen gør sig gældende for, hvilke forventninger Danske Bank skal leve op til for 

at fremstå troværdig. Dermed opstår der en række muligheder i strategiernes forskelligheder, 

der muliggør, at Danske Bank kan spille på flere strenge i deres kommunikation. Strategiernes 

forskelligheder sætter dog også nogle betingelser, da de hver for sig sætter nogle bestemte 



79 

 

forventninger til, hvad der er kommunikationens formål, og hvad der er troværdig 

kommunikation. Danske Bank håndterer derved tillidskrisen over for deres kunder ved at 

sætte nye forventninger til, hvordan en troværdig bank skal handle og går væk fra et budskab 

om at gøre det du er bedst til, til et budskab om, at de bedste løsninger finder vi i fællesskab. 
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5. Konklusion 

Specialet undersøgte Danske Banks håndtering af tillidskrisen, som banken oplevede i starten 

af finanskrisen i relation til deres kunder.  

 

Hovedkonklusionen på specialet er, at Danske Bank, for at kunne håndtere krisen og 

genskabe et troværdigt forhold til sine kunder, har ændret sine iagttagelser af kunden og af sig 

selv. Danske Bank er gået fra at være primært en klassisk finansiel institution, hvor kunden 

var en størrelse, der eksisterede i organisationens omverden og kunne købe Danske Banks 

ydelser eller lade være, til at gå i dialog med kunden og skabe et netværk, hvor kunden skal 

inddrages og være en sparringspartner, der skal hjælpe med til at sikre Danske Banks 

troværdighed som en Bedre Bank. Da Danske Bank i denne proces har benyttet sig af flere 

forskellige strategier, så kom specialet frem til, at banken dermed også skabte flere præmisser 

for, hvordan tillid skabes i forhold til kunden, og disse forskellige præmisser gav bankens 

fremtidige kommunikation nogle nye mulighedsbetingelser til, hvordan banken opnår en 

troværdig status. 

 

I sin undersøgelse gik specialet ind og fokuserede på, hvilket billede Danske Bank tegnede af 

sine kunder og af sig selv gennem de tre strategier ” Gør det du er bedst til - det gør vi” ” 

Mening” og Bedre Bank, og afslutningsvis blev det diskuteret, hvilke præmisser for tillid de 

tre strategier hver satte op, og hvilke muligheder dette gav Danske Bank for at kunne skabe 

troværdighed i deres fremtidige kommunikation. 

For at kunne undersøge, hvilket billede Danske Bank tegner af deres kunder og af sig selv i de 

tre strategier, benyttede specialet sig analysestrategisk af Niklas Luhmanns systemteori. For at 

besvare spørgsmålene i systemteoretiske termer blev specialets to undersøgelsesspørgsmål 

omformuleret til: Hvordan iagttager Danske Bank deres kunder i de tre strategier? og 

Hvordan iagttager Danske Bank sig selv i hver strategi? Disse to spørgsmål blev 

hovedspørgsmål for hver deres delanalyse.  

 

Specialets svar på, hvordan Danske Bank iagttager sine kunder, blev fundet med 

udgangspunkt i Luhmanns semantiske analyse, der handler om at finde aktualiseret mening. 

Den semantiske analyse kom frem til, at Danske Bank iagttager deres kunder forskelligt 

gennem de tre strategier. I ”Gør det du er bedst til – det gør vi” var kunden en figur, der 

eksisterede i Danske Banks omverden, og som Danske Bank brugte til at differentiere sig fra 
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sin egen selvbeskrivelse. Specialet kan konkludere, at kunden i denne strategi blev iagttaget 

som kunde, når kunden valgte at knytte an til Danske Banks egen beskrivelse af, hvordan en 

kunde i Danske Bank så ud. I Mening strategien kom kundens mening i fokus, og dette kom 

til udtryk gennem videoklip og skriftlige indlæg. Kunderne fremstod i denne strategi langt 

mere realistiske end i den forrige strategi, og kunderne definerede her i høj grad sig selv. 

Specialet kan dog konkludere, at det i denne strategi var vanskeligt at se, om Danske Bank 

reelt havde ændret sin iagttagelse af kunden, eller om Mening blot viste kundens egen 

iagttagelse af sig selv. Derfor blev det heller ikke helt klart, om der mellem første og anden 

strategi skete et semantisk brud. Dette blev dog klart i den tredje strategi Bedre Bank, hvor 

specialet konkluderede, at Danske Bank ændrede sin iagttagelse af kunden. I Bedre Bank blev 

kunden en sparringspartner for Danske Bank, der gennem sparring med banken skal hjælpe 

Danske Bank til at blive en bedre bank. Dermed åbnede Danske Bank op for at invitere 

kunden til at blive en del af banken. Hermed kan det konkluderes, at Danske Bank ikke 

længere kun ser sin kunde som en del af Danske Banks omverden, men også ser kunden som 

en del af banken selv.  Dermed kan det også konkluderes, at Danske Banks iagttagelse af 

deres kunde ændres over de tre strategier, og at der mellem først og tredje strategi sker et 

semantisk brud på, hvordan Danske Bank vælger at meningsudfylde begrebet kunde. 

 

Specialets anden delanalyse handlede om, hvordan Danske Bank iagttager sig selv med særlig 

fokus på, hvem der optræder som medlemmer af organisationen gennem de tre strategier. Her 

kom analysen overordnet frem til, gennem de tre strategier blev kunden en del af Danske 

Bank selv. Det skete set ud fra en systemteoretisk betragtning, fordi kundens meninger fik lov 

til at danne beslutningspræmis for Danske Banks fremtidige strategi og handling. Desuden 

blev kunden indbudt til at danne en form for netværk med Danske Bank, hvor kunden kan 

give banken input til fremtidige handlinger. Dermed blev kunden en del af Danske Banks 

beslutningskommunikation og en del af Danske Bank. Danske Bank gik således fra at 

definere kunden som en figur, som banken differentierede sig fra og som optrådte som en del 

af bankens omverden, til at være en sparringpartner, hvis holdninger kunne bruges til at skabe 

præmisserne for, at Danske Bank blev en bedre bank. Analysen kom her frem til, at selvom 

kunden kunne iagttages som en, hvis beslutninger dannede beslutningspræmis for Danske 

Banks beslutninger, så forblev kunden også stadig en figur, der eksisterede i Danske Banks 

omverden. Her kom Luhmanns systemteoretiske tilgang til kort, da denne ikke kunne give et 

klart svar på, hvordan kunden både kunne inkluderes og ekskluderes fra systemet. Banken 
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søgte kunden og differentierede sig så at sige fra kunden på en og samme tid. Denne form for 

organisering gav systemteoriens organisationsbegreb udfordringer.  

Løsningen på denne problematik fandt analysen ved inddrage Günter Teubners tilgang til 

netværksteori, der kan ses som en videreudvikling af Luhmanns egen systemteori. Denne ser 

netværket som en ny form for socialt system, hvor to systemer kan orientere sig mod noget 

fælles samtidig med, at de er hinandens omverden.  

 

Analysen kom frem til, at der i processen, hvor kunden blev inddraget i Danske Bank, også 

sker en transformation af Danske Bank selv, der gav flere lag til organisationens egen 

selvbeskrivelse. Danske Bank gik fra at være en primært økonomisk funderet virksomhed i 

”Gør det du er bedst til - det gør vi, til også at være en form for medie, der administrerer en 

minioffentlighed i Mening strategien og til en del af et netværk i Bedre Bank, hvor banken 

samarbejder med deres kunder. Dermed kan det konkluderes, at Danske Bank dukker 

forskelligt op i de tre strategier, og det konkluderes, at de tre strategier giver hvert deres 

billede af Danske Bank og dermed sætter forskellige forventninger til, hvad  troværdighed 

handler om. Dette forhold dannede rammerne for specialets afsluttende diskussion. 

 

Afslutningsvis diskuterede specialet med udgangspunkt i sine to delanalyser, hvilke 

præmisser for tillid, hver af de tre strategier satte, og hvordan dette påvirkede Danske Banks 

fremtidige kommunikationsmuligheder for at skabe troværdighed om banken. I denne 

diskussion kom specialet frem til, at hver strategi satte forskellige præmisser for, hvad der er 

tillidsfuldt, og hvad der skaber mistillid. I Gør det du er bedst til- det gør vi handler tillid om 

økonomisk stabilitet. Her opstår mistillid, da Danske Bank ikke længere kunne leve op til at 

levere økonomisk stabilitet. I Mening handler tillid om at udtrykke meninger frit i 

offentligheden. Her blev mistillid skabt gennem censur og manglende besvarelse på 

indlæggene. I Bedre Bank opnås tillid gennem involvering og mistillid gennem udelukkelse.   

 

Hermed kan det konkluderes, at selvom Danske Banks hensigt var, at en ændring af strategien 

skulle genskabe tilliden til banken, så har strategiændringen kompliceret opnåelsen af tillid, 

netop fordi tillid er noget forskelligt i hver af de tre strategier. Derfor konkluderer specialet, at 

Danske Bank står overfor en udfordring i forhold til deres fremtidige kommunikation, fordi de 

via de tre strategier har sat forskellige forventninger op for, hvad tillid til en bank handler om. 

Dermed må Danske Bank i sin fremtidige kommunikation hele tiden sørge for, at 
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kommunikationen evner at stå på mål for alle tre præmisser, da banken selv har skabt 

forventninger herom.  

 

5.1 Perspektivering. 

Efter at havde afsluttet mine undersøgelser og færdiggjort dette speciale, er der dukket en 

masse nye spørgsmål op, der åbner op for undersøgelser og analyser af banker og 

virksomheders håndtering af kriser og begrebet tillid. 

Er der i virkeligheden ved at ske et paradigmeskift i, hvordan vi lader os påvirke, når det 

gælder vores tillid til virksomheden? Er vi blevet så mættet på fine ord og store 

kommunikationsprogrammer, at vi ikke bider på undskyldninger og ”kom lad os blive 

involveret” handlinger. Ønsker vi i stedet for mere handling end snak? Var det i virkeligheden 

bedre for Dansk Bank, at de begyndte at koncentrere sig mere om at gøre det, de burde være 

bedst til for at skabe en troværdighed om banken? 

Et andet af hovedtemaerne i min diskussion handlede om, hvad der sker, når en virksomhed 

som Danske Bank fremstiller minioffentligheder for at kunne imødekomme eller forebygge 

kritik fra stakeholdere, herunder deres egne kunder. Dette område er, som jeg også påpegede i 

min diskussion, et forholdsvis nyt område indenfor den række af værktøjer, som 

organisationen kan bruge til sin krisekommunikation. Men hvad sker, der når det bliver 

virksomheden, der dikterer, hvordan offentligheden skal være? I Danske Banks ” Mening” 

strategi var det jo tydeligt, at kriterierne eller adgangskravene for at kunne deltage i Danske 

Banks offentlighed var krav sat af banken selv. Dette sætter selvfølgelig også nye krav til 

vores demokrati, og hvilke nye krav stiller det til vores opfattelse af offentligheden? 

 

Afslutningsvis åbner specialet også op for en diskussion af i hvor høj grad virksomheder er 

bevidste om det hav af forventninger, virksomheden sætter for sig selv, hver gang ledelsen 

skifter kurs og søsætter nye strategier og slogans samt hvilke mulighedsbetingelser 

strategiskift giver for virksomhedens troværdighed.  
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Bilag 5: Statistik bilag 

 

Statistik bilag over Mening kampagnen 
 

    

Videoklip 
Antal videoklip  

pr. kategori 
Antal besvarede 

videoklip pr. kategori 
Antal besvarede 

videoklip pr. kategori i % 

        

Ansvaret 10 1 10,0 

Et større perspektiv 22 0 0,0 

Grådighed 10 1 10,0 

Dansk Bank 7 1 14,3 

Tillid 10 1 10,0 

Fremtiden 11 1 9,1 

Konsekvenserne 23 3 13,0 

Medierne 5 1 20,0 

Forbrug 10 0 0,0 

        

Samlet antal 108 9 8,3 

    

Indlæg Antal indlæg i alt 
Danske Banks  
egne indlæg Kunders indlæg 

        

Ansvaret 277 2 275 

Et større perspektiv 130 2 128 

Grådighed 300 1 299 

Dansk Bank 534 4 530 

Tillid 494 1 493 

Fremtiden 181 2 179 

Konsekvenserne 87 2 85 

Medierne 34 0 34 

Forbrug 34 0 34 

        

Antal samlet indlæg 2.071 14 2.057 
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Indlæg besvaret  
af Danske Bank 

Besvarede indlæg  
af Danske Bank 

Besvarede indlæg  
af Danske Bank i % 

       
 Ansvaret 69 25,1% 
 Et større perspektiv 22 17,2% 
 Grådighed 101 33,8% 
 Dansk Bank 304 57,4% 
 Tillid 164 33,3% 
 Fremtiden 50 27,9% 
 Konsekvenserne 17 20,0% 
 Medierne 8 23,5% 
 Forbrug 5 14,7% 
       
 Antal samlet indlæg 740 36,0% 
 

    

Videoklip og indlæg ialt 
Antal videoklip 
og indlæg i alt 

      
  Ansvaret 287 
  Et større perspektiv 152 
  Grådighed 310 
  Dansk Bank 541 
  Tillid 504 
  Fremtiden 192 
  Konsekvenserne 110 
  Medierne 39 
  Forbrug 44 
      
  Antal samlet indlæg  

og videoklip i alt 2.179 
  

    Danske Bank's besvarelser i 
alt 749 

  

    Svarprocent i alt 34,4% 
   

 

 


