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Deutsches Resümee 

Kampagnenbank – Eine kritische Diskursanalyse der Danske Bank-

Kampagne „New Standards“  

Im Winter 2012 hat Danske Bank ihre Kampagne „New Standards“ gestartet. Die Kampagne wurde beson-

ders von den privaten Verbrauchern in Dänemark schlecht aufgenommen. In der darauffolgenden Zeit lan-

dete die Bank in einem Mediensturm, der parallel mit heftiger Kritik in den sozialen Medien stattfand. Das 

Image der Danske Bank stürzte infolgedessen auf die niedrigsten Platzierungen in der Geschichte der Bank 

ab. Diese Arbeit beschäftigt sich damit, die Ursachen der schlechten Aufnahme zu analysieren und wird 

durch die folgende Fragestellung behandelt:  

Welche sprachlichen, kommunikativen und gesellschaftlichen Phänomene kön-

nen New Standards‘ schlechten Empfang bei den dänischen Verbrauchen auf 

dem dänischen Markt erklären?   

Die Phänomene werden aus einer sozialkonstruktivistischen Perspektive analysieret, und Norman Fairc-

loughs dreidimensionales Modell bildet die theoretische Basis der Analyse. Das Modell gliedert den Begriff 

Diskurs in drei Stufen, bei der jede Stufe die Möglichkeit bietet, die Phänomene in der Fragestellung zu 

untersuchen. Zudem werden unterwegs weitere relevante Theorien insbesondere linguistische Begriffe mit 

einbezogen.  

Gegenstand der Analyse sind sechs Anzeigen, die eine zentrale Rolle in der Kampagne spielten. Die Analyse 

zeigt, dass der fehlende Erfolg der Kampagne auf mehrere mögliche Phänomene beruht. Ein zentraler 

Punkt auf der Sprachebene ist, dass die übergeordnete Absicht der Anzeigen nicht deutlich genug zum Aus-

druck gekommen ist. Dies geht unter anderem aus dem sprachlichem Fokus auf die Gegenwart und Zukunft 

hervor, während die Empfänger der Kampagne auf frühere Handlungen der Bank fokussieren.  

Bei einem Vergleich zwischen den New Standards-Anzeigen und Anzeigen von früheren Kampagnen der 

Bank, tritt der Diskurs, der in New Standards verwendet wird, als eine alternative Weise zu kommunizieren 

hervor. Der Diskurs wird als ein Veränderungsdiskurs festgestellt und beinhaltet mehrere problematische 

Aspekte, wenn es darum geht als Botschaft durchzudringen. Der Veränderungsdiskurs ist unter anderem 

komplex und schwierig aus einem traditionellen Kontext, wo Verkauf im Zentrum steht, zu entschlüsseln.  

Die Anzeigen werden auch von dem Misstrauen, das Verbraucher gegenüber Marketing haben, herausge-

fordert. Das Marketing wird als Disziplin vorgeworfen, dass es die Verbraucher ohne Rücksicht auf das 

Thema und den Inhalt zu nehmen überzeugen will. Damit können die Verbraucher Danske Bank beschuldi-

gen, dass die Kampagne demokratische Prozesse unterminiert und die dominierende Position der Danske 

Bank in der Gesellschaft erhält.  

Abschließend wird der Legitimitätsbegriff in die Analyse der gesellschaftlichen Phänomene mit einbezogen. 

Dieser Teil der Analyse zeigt, dass die Gesellschaft die Verbraucher immer mehr als Opfer der Entscheidun-

gen und Handlungen der Unternehmen sieht. Hier rückt die Finanzkrise wieder in den Vordergrund und die 

Weise, wie Danske Bank ihr Verhältnis zu der Finanzkrise kommuniziert, wird zum Problem für die Legitimi-

tät der Bank. Eine durchgehende Schlussfolgerung ist deshalb, dass die Bemühung den Fokus auf die Fi-

nanzkrise herunterzuspielen, eine zentrale Ursache des fehlenden Erfolgs der Kampagne ist. 
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1 Emnevalg 
Den 15. november 2012 lancerede Danske Bank kampagnen New Standards i ni nordeuropæiske lande.  

Især i Danmark blev den dårligt modtaget. En rapport udarbejdet af analysebureauet Empira, der speciali-

serer sig i sociale medier, viser, at Danske Bank var genstand for 73 procent af alle debatindlæg, der om-

handlede de største, danske banker i perioden 1. september 2012 til 31. marts 20131. Rapporten konklude-

rer, at diskussionerne, der handlede om Danske Bank, generelt var negative. På Danske Banks egen Face-

book-side blev en længere debat påbegyndt fem dage efter lanceringen. Et særdeles kritisk indlæg fik over 

10.000 medløbere og 375 kommentarer inden for to dage, og de tilstødende opslag afspejlede i overvejen-

de grad utilfredshed og uforståenhed over for kampagnen (Jørgensen, 2012).  

Debatten trivedes også i de traditionelle danske medier. Alene i de landsdækkende, danske dagblade blev 

New Standards i samme periode, som den rapporten omhandler, omdrejningspunktet i mindst 311 artikler 

svarende til over 44 artikler om måneden2. I november 2012 trak Danske Bank et kampagnebillede tilbage, 

der var en reference til den bankkritiske bevægelse Occupy Wall Street, som reaktion på kritik af brugen af 

billederne i kampagnen, og i særdeleshed dette billede (Ritzaus Bureau, 2012). Den 19. november mødte 

Danske Bank bevægelsen for at diskutere kritikken, og den efterfølgende dag fik bankens ordførende direk-

tør, Eivind Kolding, optaget en kronik i politikken, hvor han undskyldte for bankens medansvar for finanskri-

sen. Indrømmelserne gik bl.a. på fejlinvesteringer i Irland, komplicerede finansielle produkter, en lidt for 

lempelig kreditgodkendelse på udlån, og at New Standards-kampagnen på nogle områder havde været 

upassende og uklar.  

Hvordan kunne en bankkampagne skabe så meget opstandelse? Var det selve budskabet, kampagnens vi-

suelle udformning, bankens historie eller noget helt fjerde? Hen over vinteren blev det klart, at listen over 

mulige årsager til kampagnens hårde medfart var både lang og indviklet. Jeg oplevede som kommunikati-

onskonsulent i Nordania, en division i Danske Bank-koncernen, at banken arbejdede hårdt på efterfølgende 

at udbrede kendskabet til og forståelsen for kampagnen blandt medarbejderne. Jeg fik det indtryk, at ban-

ken havde lanceret en kampagne, som selv medarbejderne i koncernen ikke helt forstod. I marts 2013 be-

søgte Camilla Dahl, chef for Corporate Branding i Danske Bank, Nordania for at fortælle om strategien bag 

og resultatet af kampagnen. Ifølge hende skulle den dårlige modtagelse primært findes i bankens position 

som den største finansielle virksomhed på det danske marked. Positionen gjorde, at banken uvægerligt blev 

synonym med finanskrisen.  

Camilla Dahl medgav imidlertid samtidig, at New Standards var bankens mindst vellykkede kampagne no-

gen sinde, og at det kom bag på hende og hendes kolleger, at den havde fået en så hård medfart. Jeg kunne 

derfor ikke lade være med at undre mig over, hvorfor den havde slået fejl i dette omfang.  

                                                           
1
 Undersøgelsen er udarbejdet med Infomedias analyseredskab Whitevector og sammenligner Danske Bank, Nordea, 

Lån og Spar, Nykredit Bank, Sydbank og Jyske Bank. I undersøgelsen indgår både blogs, fora og større sociale medier, 
og dataindsamlingen er foregået med ”overordnede søgeord” (Mortensen & Madsen, 2013: 3ff).  
2
 Søgningen er foretaget via Infomedia på de landsdækkende dagblade ud fra søgeordene ’Danske Bank New Stan-

dards’. 
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1.1 Problemformulering 
Som det kan udledes af det foregående, var årsagerne til kampagnens dårlige modtagelse øjensynligt en 

kombination af flere fænomener. I arbejdet med at afgøre denne opgaves analytiske fokus har jeg derfor 

taget udgangspunkt i min interesse for de dele af kampagnen, der vedrør kommunikationssituationen. Her 

er afsender, kontekst og modtager omdrejningspunkterne. Samtidig er det min overbevisning, at den stør-

ste analytiske gevinst må ligge i en analyse af kommunikationen, da en kampagne først og fremmest er et 

kommunikativt produkt. Jeg ønsker imidlertid ikke at give afkald på at beskæftige mig med den tilsynela-

dende komplekse kontekst, som omgiver kampagnens modtagelse. Mit mål er derfor at bevare muligheden 

for at analysere de sproglige og kommunikative fænomener i samspil med bredere, kontekstuelle fænome-

ner. I bestræbelserne på at forene en sådan tilgang til modtager, budskab, afsender og kontekst har jeg 

formuleret følgende problemformulering for opgaven:  

 

Besvarelsen af problemformuleringen er centreret omkring de dele af kampagnen, der ikke var vellykkede. 

For at præcisere disse dele vil jeg derfor som optakt til analysen uddybe Danske Banks strategi og kampag-

nens forløb i et baggrundsafsnit. I det følgende kapitel vil jeg forklare, hvordan jeg har udvalgt og sammen-

sat forskellige teorier inden for diskursanalysen på en måde, der skaber de rette betingelser til at svare på 

problemformuleringen. Derefter præsenterer jeg den metodiske tilgang og brugen af empiri. Jeg begynder 

med et afsnit om min videnskabsteoretiske forståelse for at fastlægge rammerne om min erkendelsesinte-

resse.  

  

Hvilke sproglige, kommunikative og samfundsmæssige fænomener kan forklare Dan-

ske Banks imagekampagne New Standards’ modtagelse på det danske marked blandt 

private forbrugere?  
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2 Teori  
Min overordnede indgang til New Standards er, at der eksisterer flere fænomener, som kan være årsag til 

kampagnens dårlige modtagelse. Jeg tror ikke, at årsagerne er endegyldige eller gensidigt udelukkende, 

men foranderlige. Jeg søger altså ikke sikker og sand viden om virkeligheden ”derude”, men er mere inte-

resseret i at anvise mulige sammenhænge i den måde, New Standards er blevet modtaget på. Det er ikke 

sammenhænge, der lader sig måle, sådan som det ellers er tilfældet inden for den positivistiske tradition 

(Herslund, 2004b: 26). Derimod betragter jeg fænomenerne som komplekse, menneskeskabte konstruktio-

ner. Det betyder, at jeg vil udforske, hvordan lanceringen og modtagelsen af kampagnen er blevet til i af-

sendernes og modtagernes bevidsthed. 

Dette syn på virkeligheden gælder udelukkende sociale fænomener. På dette terræn bryder jeg med de 

ontologisk realistiske positioner, der opererer med ideen om bagvedliggende kausale kræfter, der får ting 

til at ske efter naturlovenes principper. Den fysiske verden derimod, som de sociale fænomener indgår i, 

betragter jeg som håndfast og virkelig, uafhængigt af vores erkendelse af den. Dermed er det min overbe-

visning, at genstandsfeltet for min undersøgelse i høj grad er med til at afgøre den videnskabsteoretiske 

retning: Min erkendelsesinteresse konstituerer genstandsfeltet for analysen, og genstandsfeltet konstitue-

rer erkendelsesinteressen i én og samme bevægelse. Studerer jeg f.eks. løbende vands retning, er jeg villig 

til at acceptere en høj grad af statisk struktur eller naturlove, der dikterer udfaldet. Studerer jeg derimod 

kommunikation mellem mennesker – f.eks. via en kampagne – bliver det sværere at godtage en given ad-

færd som den sande helhed. Fysiske objekter er der, men vi tillægger dem en funktion og et navn gennem 

sproget. Vi giver dem en ontologisk subjektiv egenskab. Det samme gælder menneskers sociale interaktion 

og kommunikation samt resultatet heraf, dvs. sociale institutioner. De er der, de har konsekvenser og funk-

tioner i samfundet, men de er konstrueret af menneskers sociale og diskursive formåen.   

Kort sagt kan man sige, at jeg betragter den sociale virkelighed som en kvalitet knyttet til fysiske fænome-

ner, der eksisterer uafhængigt af vores egen erkendelse af dem. Det er med andre ord den socialkonstruk-

tivistiske position, der danner rammen for denne opgave og den anvendte teori.   

2.1 Anvendt teori  
I dette afsnit vil jeg præsentere mit valg af kritisk diskursanalyse som anvendt teori i opgaven. Først gen-

nemgås nogle centrale diskursteoretiske begreber med fokus på de aspekter, der gør diskursteorien særligt 

relevant i forhold til min erkendelsesinteresse og videnskabsteoretiske forståelse. Dernæst præsenterer jeg 

Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og hans tredimensionelle model, der fungerer som overordnet 

analyseredskab gennem hele analysekapitlet. Jeg runder af med at gennemgå, hvordan jeg vil integrere 

forskelle i socialkonstruktivismen og den kritiske diskursanalyse, så de kan danne en fælles klangbund for 

opgaven.  

2.1.1 Diskursteoriens ontologi og epistemologi 

Diskursteori spænder fra videnskabsteorier til konkrete analysemetoder. Som videnskabsteori deler de 

fleste tilgange dog hovedtrækkene i socialkonstruktivismens ontologiske og epistemologiske præmisser 

(Hansen: 2012, 236).  

Diskursteoretikere er som udgangspunkt enige om, at vores måder at tale om og forstå verden på former 

vores opfattelse af den. Det betyder, at den epistemologiske dimension har forrang i forhold til den ontolo-

giske, fordi vores måder at erkende virkeligheden på er med til at konstruere vores syn på og viden om den. 
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Som Hansen beskriver det: ”Der er ikke noget dybere positivt eller substantielt ontologisk lag, der afgør, 

hvad tingene egentlig er” (ibid.). Denne position genkendes hos de to fremtrædende diskursteoretikere 

Laclau og Mouffe, der har introduceret en skelnen mellem væren og eksistens (Hansen, 2012: 268). Lige-

som i socialkonstruktivismen, eksisterer den fysiske verden uden for den betydning, vi tillægger den. Det er 

dog først i det øjeblik, vi udvikler systemer til at beskrive den fysiske verden med, at vi kan klassificere og 

forstå den. På den måde får ting en væren for os. Som eksempel eksisterer en palme uanset, om vi er der til 

at se den eller ej. Men i modsætning til f.eks. en sten er palmen kun en plante og en palme for os, fordi vi 

har udviklet biologiske og botaniske begreber til at klassificere og forstå den med.  

2.1.2 Hvad er en diskurs? 

Når grundtanken i diskursteorien er, at betydninger, forståelser og viden er relative, er det måske ikke så 

overraskende, at der blandt diskursteoretikere findes forskellige definitioner på selve ordet diskurs. Jørgen-

sen og Phillips har dog udarbejdet en enkel definition, som jeg finder anvendelig: ”En diskurs er en bestemt 

måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på” (1999: 9).  

Som definitionen påpeger, hænger diskursbegrebet altså nøje sammen med sproget (Jørgensen & Phillips, 

1999: 17). Oprindelsen til dette afsæt findes i strukturalismen og Ferdinand de Saussures skel mellem lan-

gue og parole, dvs. sprogsystemer og sprogbrug (ibid.). Saussure mente, at sprog bestod af disse to dimen-

sioner, hvor sprogbrugen udgjorde forskellige og varierende manifestationer, mens sprogsystemet var en 

fast struktur af betydning. Det var altså denne struktur, der skulle være genstand for sprogvidenskabelig 

analyse og ikke sprogbrugen, da den var sporadisk og fejlbehæftet. Studiet af sprogsystemet blev suppleret 

af Sassures ide om, at ord er tegn, der via betydningsforskelle differentierer sig fra hinanden. Her er poin-

ten, at det er relationen til andre tegn, der medfører, at vi forstår forskellen mellem tegnene. Sproget er 

med andre ord ikke en naturlig afspejling af virkeligheden, og sammenhængen mellem tegnet, dvs. det ord, 

vi udtaler, og den genstand, det beskriver, er fuldstændig arbitrær.  

Diskursbegrebet bunder i den strukturalistiske opfattelse, at sproget er et system, der ikke er bestemt af 

den virkelighed, det refererer til. Men diskursbegrebet tager sit egentlige afsæt i poststrukturalismen, der 

gør op med Saussures ide om sprogsystemet, langue, som en fast og uforanderlig struktur. På den måde 

forbliver betydningerne i langue ganske vist forskellige fra hinanden, men tegnenes betydning kan ændre 

sig over tid og i forhold til de tegn, de står i relation til. Denne mulighed for forandring skaber poststruktu-

ralisterne, fordi de opbløder skellet mellem langue og parole (Jørgensen & Phillips: 1999: 20). Mens sprog-

brugen er afhængig af sprogsystemet, er sprogbrugen samtidig med til at forme og forandre betydningerne 

i sprogsystemet. Derfor, siger Jørgensen og Phillips, skal vedligeholdelsen og forandringen af mønstrene 

søges i de konkrete kontekster, hvor sproget sættes i spil (1999: 21). Det er en væsentlig observation, da 

kampagnen kan tænkes at udgøre et tilfælde af sprogbrug, hvor en diskurs artikuleres.  

2.1.3 Diskursteoriens kernebegreber 

Diskursteorien har mange bidragsydere, og det begrebsapparat, man vælger at anvende, afhænger at den 

teoretiker, man referer til. Blandt de forfattere, man hyppigt støder på, kan bl.a. nævnes Marx, Althusser, 

Gramsci, Foucault, Laclau og Mouffe. Med udgangspunkt i Laclau og Mouffes arbejde har Jørgens og Phillips 

imidlertid organiseret de vigtigste begreber sådan, at de kan anvendes som redskaber i en konkret diskurs-

analyse (1999: 36ff). Herunder vil jeg kort gennemgå udvalgte af de mest centrale begreber, der finder an-

vendelse senere i denne opgave.  
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En diskurs opstår i tråd med den poststrukturalistiske ånd ved, at ord, her kaldet tegn, sættes i relation til 

hinanden. Når man kommunikerer via tegn, fokuserer man altså på nogle enkelte tegn, som sammenkæ-

des. Derfor er skabelsen af en diskurs en reduktion af betydningsmuligheder, fordi man forsøger at stoppe 

tegnenes flertydighed og glidning i forhold til hinanden og skabe en entydighed.  

Diskursteorien sætter fokus på sandheder og forestillinger. Derfor er personer og institutioner en central 

analysegenstand for diskursteorien. Dette har den tilfælles med socialkonstruktivismen. I diskursteorien er 

en person hele tiden genstand for flere modstridende diskurser; personen er overdetermineret. Derfor skal 

han – i det omfang det er muligt – beslutte sig for, hvilken diskurs han vil tilslutte sig. Denne proces er iden-

titetsskabende, fordi den sætter lighedstegn mellem diskursens betydninger og personen. Med denne for-

ståelse bliver personen altså et medium for diskursen og kulturen. Ligesom diskurserne er identiteter altså 

kontingente – dvs. mulige, men ikke nødvendige.  

Betingelserne for gruppedannelse og identitetsdannelse er ens (Jørgensen og Phillips, 1999: 56). Grupper 

opstår som en samling af homogene identiteter, hvor flere personer holder deres egen identitet op imod 

modstridende identiteter og samtidig ignorerer interne forskelle i gruppen. I samme bevægelse finder re-

præsentationen sted. Her repræsenterer en eller flere personer gruppen, hvilket er med til at konstituere 

gruppen. Det betyder, at gruppen først betragtes som gruppe i det øjeblik, der er nogen, der taler på vegne 

af den.  

Udgangspunktet er altså, at vi som mennesker er i stand til at registrere diskurser og ideologier uanset, om 

vi er bevidste om dem eller ej. Men vi er som diskursive individer ofte underlagt stærke begrænsninger, 

som ikke stammer fra det diskursive niveau, men fra strukturelle forhold såsom klasse, køn og etnicitet. 

Derfor er sprogbrugen en social aktivitet, hvor der kæmpes om de måder, vi artikulerer vores samfund på. 

Når én diskurs har vundet kampen om at blive den fremherskende, eksisterer en tilstand af hegemoni. Som 

eksempel kan nævnes opfattelsen af, at global opvarmning er reel og forårsaget af menneskers stigende 

CO2-udledning. Hegemoni er altså en tilstand, hvor en given diskurs forekommer så selvfølgelig, at vi ikke 

længere tænker på den som en holdning, men som en sandhed. Men hegemonien og dens betydning er 

ligesom dens delelementer, tegnene, kun midlertidig og tilsyneladende.  

Antagonisme er den konflikt, der kan opstå mellem diskurserne. Antagonismen kan opløses via en hege-

monisk intervention, der fastlåser en diskurs som den dominerende. På et tidspunkt vil hegemonien dog 

igen blive genstand for antagonisme, hvorved hegemonien kan risikere at blive dekonstrueret. Derfor kan 

man betragte diskursanalysen som en dekonstruktion i sig selv, da man undersøger de strukturer, der ud-

gør vores naturlige forståelser (Jørgensen & Phillips, 1999: 61). Endelig låner Jørgensen og Phillips begrebet 

diskursorden fra Faircloughs kritiske diskursanalyse. Begrebet betegner den slagmark, hvor kampen mellem 

diskurserne udspiller sig: ”Diskursorden betegner så et socialt rum, hvor forskellige diskurser delvist dækker 

det samme terræn, som de konkurrerer om at indholdsudfylde på hver deres måde” (1999: 69). Men selv-

om navnet finder anvendelse i begge lejre, adskiller Fairclough sig markant fra Laclau og Mouffe i sin dis-

kursanalytiske tilgang, som jeg vil illustrere nedenfor.  

2.1.4 Kritisk diskursanalyse 

Som det er nævnt indledningsvist, er det den kritiske diskursanalyse og nærmere bestemt Norman 

Faircloughs model, der anvendes som overordnet teori-apparat i den foreliggende opgave. Overordnet set 
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er retningen en gren af diskursteorien, men som navnet antyder, er der en række punkter, hvor kritisk dis-

kursanalyse adskiller sig fra diskursteorien og socialkonstruktivismen.  

Selv bekender Fairclough sig til den videnskabsteoretiske position, der hedder kritisk realisme (Fairclough et 

el., 2004: 4). Dette kan bl.a. konstateres i hans politiske fokus og søgen efter bagvedliggende kausale kræf-

ter. Her har ontologien forrang, og målet er derfor at finde ind til tingenes essens. Derfor er en korrekt be-

skrivelse af verden i teorien også mulig på trods af, at kritiske realister erkender, at viden er socialt frem-

bragt og ikke er neutrale refleksioner af verden (Buch-Hansen & Nielsen, 2012: 285). Kritisk realisme aner-

kender altså betydningen af diskurser, men reducerer ikke den sociale verden til en diskursiv konstruktion, 

idet den giver plads for strukturer, kausalitet og dybde.  

Endvidere stræber kritisk realisme i modsætning til socialkonstruktivismen ikke efter at være deskriptiv og 

holdningsneutral. Samfundsvidenskaberne bør være kritiske over for det, de studerer, og på det grundlag 

opfordre til intervention i samfundsmekanismer, der udbreder falske forestillinger (Buch-Hansen & Nielsen, 

2012: 296ff). Denne holdning stammer fra den tætte forbindelse til marxismen (ibid.), og de fleste teoreti-

kere inden for kritisk realisme skriver sig også ind i en venstrefløjstradition (ibid.). Det er ligeledes tilfældet 

med Fairclough, hvis forskning bunder i et kritisk, venstreorienteret ideal, bl.a. udtrykt igennem hans poli-

tisk orienterede fokus på dominans- og magtrelationer (Fairclough, 1995b: 130).  

På det analytiske niveau er der ligeledes visse præmisser, som gør kritisk diskursanalyse til en særskilt ret-

ning. Her identificerer Jørgensen og Phillips fem fælles træk (1999: 73-76):  

1. Sociale og kulturelle processer er kun delvist diskursive – det antages herved, at der er samfunds-

mæssige fænomener, der reproduceres og forandres af andre mekanismer end sprog og diskurser. 

2. Diskurs er både konstituerende og konstitueret – dvs. at diskurs både former sociale praksisser og 

formes af sociale praksisser, der som nævnt ikke udelukkende er diskursive.  

3. Sprogbrug skal analyseres empirisk i den sociale sammenhæng – retningen lægger altså mere vægt 

på empirisk analyse end på det teoretisk høje abstraktionsniveau, der kendetegner diskursteorien.  

4. Diskurs er ideologisk – diskursive praksisser er med til at skabe ulige magtforhold mellem sociale 

grupper. Disse effekter er ideologiske. Det kritiske perspektiv består derfor i at afsløre den diskursi-

ve praksis’ rolle i opretholdelsen af ulige magtforhold.  

5. Forskningen er politisk kritisk – i den forbindelse stiller kritiske diskursanalytikere sig på de under-

trykte sociale gruppers side.  

Fairclough trækker altså i modsætning til diskursteoretikerne en grænse mellem diskursive og ikke diskursi-

ve praksisser. Men som det fremgår af de to første punkter, er forholdet mellem diskurser og ikke-

diskursive praksisser altid dialektisk; de påvirker hinanden. Herved tilskriver Fairclough sproget en multi-

funktionalitet. Dette syn er inspireret af Michael Hallidays tre komponenter, der ifølge Fairclough altid ind-

går i mundtlig og skriftlig sprogbrug. Komponenterne omfatter  

 den ideationelle komponent – dvs. det vi taler om 

 den interpersonelle komponent – dvs. kommunikationssituationen mellem afsender og modtager 

samt  

 den tekstuelle komponent, som er måden, hvorpå vi strukturer en tekst – dvs. skriftligt eller talt 

sprog (Fairclough, 1995b: 131).  
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Denne multifunktion, udtrykt via de tre komponenter, gør sproget konstituerende for hhv. sociale identite-

ter, relationer og videns- og betydningssystemer. Identiteter omfatter de måder, hvorpå sociale identiteter 

bygges op i diskurser. Relationer drejer sig om, hvordan relationer mellem diskursdeltagere iscenesættes 

og forhandles. Endelig betegner videns- og betydningssystemer måder, hvorpå tekster giver betydning til 

verden og dens processer, enheder og relationer. Egentlig er identiteter og relationer begge konstitueret af 

den interpersonelle komponent, mens den ideationelle komponent konstituerer videns- og betydningssy-

stemer. Men den tekstuelle komponent er lige så betydningsfuld, hvorfor den også indgår på Faircloughs 

liste over konstituerende sprogfunktioner (Fairclough, 1992: 64).  

Endelig er det værd at bemærke, at Faircloughs diskursbegreb inkluderer andre typer af semiotisk aktivitet 

end talt og skrevet sprog. Det vil sige billeder, film, video, diagrammer og nonverbal kommunikation 

(Fairclough, 1995: 54). Herigennem kommer både det dialektiske perspektiv og hans kritiske fokus på magt 

og dominansrelationer til udtryk, fordi han ser tegnenes betydning som motiveret af sociale og ikke-

diskursive aktiviteter (Fairclough, 1992: 74f). Hvad angår diskursordenerne, opererer Fairclough med tre 

elementer: diskurstyper, genrer og diskurser. Disse elementer skal dog ses i samspillet med den diskursive 

begivenhed, som de er en del af. Dette illustrer Fairclough med sin tredimensionelle model.  

2.1.4.1 Norman Faircloughs tredimensionelle model 

En diskurs opstår ved mundtlig eller skriftlig sprogbrug, også kaldet en kommunikativ begivenhed. Hver 

kommunikativ begivenhed har tre dimensioner. Den er en mundtlig eller skriftlig tekst, den er et tilfælde af 

diskursiv praksis, som involverer produktion og fortolkning af tekst, og den er en form for social praksis. 

Elementerne i Faircloughs model er illustreret i figur 1.  

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionelle diskursmodel. Her med frie, uddybende tilføjelser til de tre niveauer (Fairclough, 1995: 73). 

Modellen gør den kommunikative begivenhed og diskursen niveauopdelt. Men grænserne mellem lagene 

er flydende, idet hvert lag påvirker og påvirkes af de to andre. Eksempelvis giver afsenderens intention tek-

sten en bestemt lingvistisk opbygning, som former både produktion og konsumption af teksten – hvor pro-

duktionen betegner tekstens tilblivelse og konsumptionen det øjeblik, hvor den bliver læst af modtageren. 

Det er imidlertid kun gennem diskursiv praksis, hvor folk bruger sprog til at producere og konsumere tek-

ster, at teksterne opstår. Samtidig er afsenderes intention formet af den sociale praksis, som er en genspej-
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ling af sociale aktiviteter i samfundet. Det gør den diskursive praksis til bindeled mellem teksterne og den 

sociale praksis.  

Over for den kommunikative begivenhed står diskursordenen, hvor diskurserne kæmper mod hinanden. 

Diskursordenen er summen af genrer og diskurser (1992: 76). Selv definerer Fairclough en diskurs som 

”sproget anvendt til at repræsentere en given social praksis fra et bestemt synspunkt” (1995: 56). Tager vi 

f.eks. et begreb som ’de svage’ i samfundet, kan man forestille sig både en person med socialistisk og en 

person med konservativ baggrund tale om denne sociale gruppe, men med forskelle i, hvilken betydning de 

tillægger gruppen via sproget. En genre derimod skal forstås i mere traditionel forstand: ”A genre, by con-

trast, is a use of language associated with and constituting part of some particular social practice, such as 

interviewing people (interview genre) or advertising commodities (advertising genre)” (ibid.).   

En kritisk diskursanalyse består derfor i at analysere interaktionen mellem den kommunikative begivenhed 

og diskursordenens elementer. Sagt på en anden måde handler det om at afsløre en sammenhæng mellem 

konkret sprogbrug og social, samfundsmæssig praksis. Dette undersøger man ved at analysere partikulære 

tilfælde af sprogbrug eller den kommunikative begivenhed som en del af diskursordenen. Derfor er det 

netop i den kreative sprogbrug, man kan afsløre samfundsmæssig forandring, fordi genrer og diskurser 

blandes og anvendes på nye måder. Fairclough understreger i den forbindelse sammenhængen mellem 

lagene i sin model ved at argumentere for, at ”one would expect a complex and creative discourse practice 

where the sociocultural practice is fluid, unstable and shifting, and a conventional discourse practice where 

the sociocultural practice is relatively fixed and stable” (Fairclough, 1995: 60). Alle praksisser er altså 

genstand for forandring, selvom man som regel kan forvente, at genrer optræder i bestemte kombinationer 

med diskurser: ”For instance, party political broadcast is a genre which predictably draws upon economic 

discourse, discourse of law and order and educational discourse, but not, for instance, on the discourses of 

science, cookery or craft (e.g. knitting)” (Fairclough, 1995: 66). Det betyder også, at alle diskurser ikke er 

lige kandidater til sociale praksisser og domæner. En akademisk diskurs vil have sværere ved at slå igennem 

i medierne end en diskurs, der blander populær mediediskurs med den akademiske (Jørgensen & Phillips, 

1999: 85f). Derfor bør man undersøge relationerne mellem de sociale institutioner og de diskursordener, 

som knytter sig til dem (ibid.). 

2.1.4.2 Kritisk diskursanalyse i praksis 

Faircloughs analyse har sit empiriske afsæt i den tredimensionelle model af den kommunikative begiven-

hed. Her anvises en række værktøjer på alle tre niveauer. På første niveau, teksten, foreslås lingvistiske 

redskaber organiseret under fire overskrifter: ordvalg, grammatik, kohæsion og tekststruktur. Kohæsion 

handler om, hvordan helsætninger og ledsætninger forbindes, og tekststruktur bl.a. om informationsrække-

følge og argumentativ sammenhæng. Disse er især beskrivende redskaber. Men i overgangen til analysen af 

den diskursive praksis inddrages også de mere fortolkende redskaber; talehandlinger og intertekstualitet. 

Listen er langtfra et facit, og Fairclough nævner flere lingvistiske redskaber, som man kan udvælge, når man 

sammensætter sin analyse (Fairclough, 1995: 57; Fairclough, 1992: 76f). Blandt andre nævnes semantiske 

felter, modalitet, metaforer og andre semiotiske begreber. Essensen er, at de lingvistiske redskaber er med 

til at afsløre, hvordan identiteter, relationer og videns- og betydningssystemer konstitueres og konstituerer 

teksten.  

Den diskursive praksis dækker produktions-, distributions- og konsumptionsprocesser. En avisartikel f.eks. 

skal igennem forskellige processer, praksisser og personer, før den bliver distribueret og konsumeret på 
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forskellige måder, hvilket afspejles i teksten. Nogle tekster distribueres via flere kanaler, andre via få. Nogle 

nærlæses, andre skimmes. Produktionen og distributionen afspejles i konsumptionen og omvendt. Til at 

identificere forandringer i diskursive praksisser er intertekstualitet en grundlæggende egenskab. Inter-

tekstualitet betyder, at tekster indeholder fragmenter fra andre teksters produktion, distribution og kon-

sumption. Dette begreb udbygger Fairclough til interdiskursivitet, som betyder, at teksten konstitueres ud 

fra kendte elementer i diskursordenen. Formålet er her at undersøge, hvilke genrer og diskurser der blev 

trukket på, da teksten blev produceret, og hvilke spor af dem der er i teksterne. I denne fase bliver det altså 

aktuelt at se på spørgsmålet om, hvordan den kommunikative begivenhed trækker på diskursordenen via 

konventionel eller kreativ sprogbrug.   

Endelig er der den sociale praksis, der rækker ud over diskursens konstituering. Derfor skal dette lag under-

søges med andre redskaber end de sproglige, såsom sociologisk teori. Her skelner Fairclough overordnet 

mellem økonomiske, politiske og kulturelle praksisser (1995: 62). Analysen kan involvere den specifikke 

situationelle kontekst, konteksten af institutionelle praksisser eller bredere samfundsmæssige og kulturelle 

rammer. Her, i det dialektiske felt, skal artikulationen af diskursordener og diskursive hegemonier findes.  

2.2 Sammensætning af teoretiske analyseredskaber 
Faircloughs opdeling af diskurs i tre niveauer giver altså mulighed for at integrere de forskellige perspekti-

ver, jeg har formuleret i problemformuleringen, og som jeg ønsker at undersøge. Det er hovedårsagen til, 

at modellen er valgt til opgaven. Der er imidlertid forskelle i mit socialkonstruktivistiske synspunkt og det 

syn, Faircloughs model bygger på. Når jeg undersøger som socialkonstruktivist, antager jeg ikke, at jeg kan 

definere én korrekt måde at anskue verden på, hvorfor det ikke er formålet at analysere mig frem til den. 

Derfor analyserer jeg i modsætning til den kritiske realisme og -diskursanalyse ikke ud fra et normativt ide-

al. Konsekvensen er, at opgaven ser bort fra Faircloughs ideologibegreb, fordi det implicerer, at der findes 

en sandhed bag om det, som folk siger. I det store hele er opgaven derfor deskriptiv og ikke-kritisk. Men 

den har en frigørende funktion, da den anskueliggør, at indlejrede forestillinger om virkeligheden kunne 

have set anderledes ud. Ved at vise, at vores opfattelser er konstruerede, er det opgavens formål at sætte 

spørgsmålstegn ved den viden, der tages for givet, og åbne op for nye perspektiver. Konkret betyder det for 

opgaven, at målet er at kunne indbyde til dialog om årsagerne til udfaldet af kampagnen. Det medfører, at 

jeg anlægger en kritisk vinkel, idet jeg analyserer og vurderer kampagnens modtagelse ud fra de succeskri-

terier, som kampagnen bygger på. Det afgørende er dog, at jeg gør det uden at tage stilling til, hvorvidt 

succeskriterierne i sig selv er rigtige eller forkerte.  

Socialkonstruktivismen, den kritiske realisme og diskursteorien forenes imidlertid i forståelsen af viden som 

noget socialt og konstrueret. Derved ligger interessen, uanset hvilket sigte man har, på den proces, hvor-

igennem viden produceres. Det inkluderer den magt og de interesser, der er på spil i kampene om ”sand-

hederne”, samt udfaldet og konsekvenserne af kampene. I modsætning til Faircloughs kritiske synsvinkel, 

gør analysens deskriptive tilgang dog, at jeg betragter disse elementer upartisk. Jeg forholder mig dog kri-

tisk til Faircloughs dialektiske syn på sociale praksisser. Jeg tror, at sociale praksisser og institutioner er dis-

kursivt konstitueret og kunne se anderledes ud. Denne dikotomi behøver dog ikke besværliggøre brugen af 

Faircloughs tredimensionelle model, da jeg stadig ser det som en analytisk force at dele diskursen op i ni-

veauer. Det gør modellen til et stærkt redskab i dekonstruktion af fænomener, hvilket som sagt er et vigtigt 

argument for, hvorfor jeg har valgt den som overordnet teori.  
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I og med, at jeg betragter den sociale virkelighed som diskursivt konstitueret, kommer jeg en af de største 

svagheder ved både diskursteorien og Faircloughs analyse til livs: Diskursbegrebet. Hvordan kan man inden 

for sprogbrug vurdere, hvornår noget er en diskurs, og hvornår det ikke er en diskurs? Netop disse tvivls-

spørgsmål kommer jeg ud over ved ikke at drage denne grænse. Men der findes inden for Faircloughs til-

gang ingen retningslinjer for, hvordan man analytisk kan identificere og afgrænse en diskurs. Her foreslår 

Jørgensen og Phillips en løsning, som jeg vil benytte mig af i analysen. Ifølge dem skal man se diskurs som et 

analytisk begreb, man som forsker lægger ned over virkeligheden for at skabe en ramme for sin undersø-

gelse (1999: 149). Det gør man ved at argumentere for den afgrænsning, man drager mellem diskurserne, i 

forhold til opgavens valg af metode og empiri.  
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3 Metode og empiri 
Som det fremgår af problemformuleringen, arbejder jeg ikke ud fra en hypotese om diskursive forandrin-

ger. Udgangspunktet er en antagelse om, at kampagnens budskab blev dårligt modtaget, og det er det, jeg 

ønsker at undersøge induktivt i håbet om at kunne formulere en samlet antagelse om hvorfor. Det behøver 

ikke udelukke muligheden for at undersøge diskursive forandringer, men undersøgelsen får en mere åben 

tilgang, der giver lige så meget plads for andre elementer.  

Analysen centrerer sig om seks helsidesannoncer, der tilsammen udgjorde langt hovedparten af alt trykt 

reklamemateriale for New Standards. Jeg har valgt disse seks annoncer, da de spiller en central rolle i kam-

pagnen. Derudover er det – som jeg vil illustrere i næste kapitel – afsenders intention, at de skal udtrykke 

både den overordnede fortælling for strategien og principperne bag produkterne. I tabel 1 nedenfor ses 

annoncerne. Tekstafsnittene til annoncerne følger i tabel 2. Annoncerne og tekstafsnittene er navngivet 

efter tallene i kolonnerne og bogstaverne i rækkerne.  

De seks annoncer imødegår i samspil med den induktive tilgang to generelle problemer ved Faircloughs 

lingvistiske analyse. Det første problem er, at kravet til detaljegraden i den lingvistiske analyse reducerer 

materialets omfang betragteligt. For det andet medfører det reducerede analysemateriale, at det bliver 

sværere at afsløre ændringer i diskursordenen og den sociale praksis. Derfor udgør kampagnens seks an-

noncer et passende empirisk grundlag, da de kun indeholder korte tekstsekvenser. Det andet problem imø-

degås af den induktive tilgang, fordi diskursive forandringer ikke nødvendigvis har forrang i denne analyse.  

Tekstanalysen indledes med en kort semiotisk beskrivelse. Beskrivelsen er berettiget af billedernes centrale 

rolle for kampagnens visuelle udformning, men det er tekstafsnittene, der er genstand for analyse. Denne 

beslutning baserer sig dels på behovet for afgrænsning, dels på min overbevisning om, at teksten udtrykker 

afsenderes intention mere eksplicit, end billederne gør det. Jeg har endvidere valgt at strukturere tekstana-

lysen ud fra Hallidays tre komponenter, der som nævnt er helt centrale for Faircloughs analysetilgang. I 

stedet for at analysere hver annonce enkeltvist, udvælger jeg altså eksempler, der efter min overbevisning 

giver et retvisende billede af de sproglige elementer, annonceteksterne er bygget op omkring. Denne til-

gang har jeg valgt på baggrund af annoncernes meget ensartede opbygning.  
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Tabel 1 - Kampagnen udtrykt i seks helsidesannoncer. Kilde: Corporate Branding, Danske Bank. 
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A 
 

Så du det her 
komme? 
Verden er uforudsigelig. Internationale 
markeder ændrer sig konstant i takt 
med nye tendenser, der kommer og 
går. Det er vigtigere end nogensinde 
at kunne gribe muligheden, når den er 
der – men også at kunne forudse og 
minimere potentielle risici. Derfor 
introducerer vi nye standarder for, 
hvordan vi hjælper vores kunder med 
at træffe de rigtige finansielle beslutninger 
– også dem, der rækker langt 
ud over landets grænser. Læs mere på 
newstandards.dk. 

Hvis virksomheden ikke 
har nogen grænser, hvorfor skulle banken 
så? 
Den globaliserede verden er bogstaveligt 
talt grænseløs. Og det er vigtigt at 
kunne agere, når og hvor mulighederne 
opstår. Derfor introducerer vi nye 
standarder for, hvordan vi hjælper 
virksomheder, der opererer internationalt. 
Vi har etableret en ny kundeorienteret 
organisation, der går på tværs af 
markeder. Simpelthen fordi det gør os i 
stand til at reagere hurtigere og mere 
fleksibelt på efterspørgsel i markedet. 
Læs mere på newstandards.dk 

 
 
 
 
 
 
 
B 

Her er den nye 
It-generation 
Tag ikke fejl. Bedsteforældre kan blive 
mindst lige så gode til ny teknologi som 
deres børnebørn. Men nogle har aldrig 
brugt internettet, pengeautomater – eller 
for den sags skyld kreditkort. Så for 
at give den ældre generation de samme 
muligheder som alle andre, introducerer 
vi nye standarder for træning og 
hjælpeværktøjer. Læs mere på 
newstandards.dk 

Svært ved at se, hvorfor 
banker skal tjene penge? 
Finanskrisen har lært os, at banker 
skal være væsentligt bedre forretninger. 
Ikke blot mere profitable, men også 
mere solide. Fordi bankvirksomhed nu 
engang er et omdrejningspunkt for al 
anden virksomhed i samfundet. Uden 
stærke banker kan resten af økonomien 
ikke udvikle sig. Derfor introducerer 
vi nye standarder for, hvordan vi kan 
styrke vores forretning og skabe bedre 
resultater for os selv, vores kunder – og 
samfundet som helhed. Læs mere på 
newstandards.dk 

 
 
 
 
 
 
 
C 

Vi har skabt et 
monster 
Der er ingen tvivl om, at de næste 
generationer bliver digitale. Og allerede 
i dag bruger mange kunder vores 
digitale og mobile løsninger i stedet for 
de traditionelle filialer. Flere og flere 
transaktioner håndteres online eller via 
en app. Derfor skal vi til at sige farvel til 
den gammeldags bankfilial. Og goddag 
til nye standarder for, hvor og hvordan 
du vil møde Danske Bank i fremtiden. 
Den korte version er, at vi flytter fra 
gadehjørnet til din baglomme. Den lidt 
længere version kan du finde på 
newstandards.dk 

Kan sorte sko 
sættes sammen med 
røde tal? 
Den finansielle verden er kompleks. Og 
forståelse for økonomi bliver nødvendig 
for de kommende generationer. På 
lidt længere sigt kan det få konsekvenser 
– ikke bare for de unges egen situation, 
men for hele samfundets økonomi. 
Derfor indfører vi nye standarder for 
den rolle, en bank skal spille i uddannelse 
og undervisning af børn og unge. 
Læs mere om vores online programmer 
for børn, unge, deres forældre og 
lærere på newstandards.dk 

Tabel 2 - Tekstafsnittene tilhørende annoncerne i tabel 1. 
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Analysen af den diskursive og sociale praksis er slået sammen, men følger i videst muligt omfang rækkeføl-

gen fra diskursiv til social praksis. Sammenlægning skyldes de to niveauers tætte påvirkning af hinanden 

samtidig med, at afsnittene i modsætning til tekstanalysen markerer analysekapitlets fokus på diskurs. Der-

for ønsker jeg indledningsvist at identificere selve diskursen. Det vil jeg bl.a. gøre ved at optegne en fælles-

nævner for det ordvalg, der kendetegner annoncerne. Dernæst vil jeg undersøge, om diskursen er beva-

rende eller forandrende for Danske Banks eksterne kommunikation. Her vil jeg anvende Faircloughs begreb 

interdiskursivitet og inddrage to annoncer fra Danske Banks tidligere kampagner.  

Fokus ligger på den interpersonelle og den ideationelle komponent, da de er konstituerende for hhv. identi-

tets- og gruppedannelse samt videns- og betydningssystemer. Derfor inddrages en af de allermest omtalte 

kommentarer blandt de kritiske kommentarer på Danske Banks egen facebook-side. Facebook-

kommentarerne er ifølge Mark Namensen, afdelingsdirektør for Advice og Products i Danske Bank, primært 

afgivet af private ikke-kunder og kunder på det danske marked3. Som det vil fremgå af det efterfølgende 

kapitel, er det hos den gruppe af forbrugere, kampagnen fejlede mest. Kundegruppen er vigtig for banken, 

da over halvdelen af koncernens indtjening stammer herfra. Kommentaren skal være med til at afdække 

konsumptionen af annoncerne og give et empirisk grundlag for de teoretiske udledninger, jeg kan opnå 

med analysemodellen. Jeg ser kommentaren som egnet ud fra anskuelsen om, at konstruktionen af sociale 

identiteter, relationer og videns- og betydningssystemer også konstitueres via sociale medier og derved kan 

tydeliggøres dér i praksis. Endelig er debatten på de sociale medier interessant for konsumptionen, da den 

var fødested for den omfattende kritik af kampagnen.  

Diskursteoriens begreber for gruppe- og identitetsdannelse finder også kort anvendelse. Herved ønsker jeg 

at imødegå Faircloughs svage inddragelse af gruppe- og identitetsdannelse, der er ledsaget af en ringe op-

mærksomhed på konsumptionen af tekster (Jørgensen & Phillips, 1999: 102). Det skal give mig et bedre 

redskab til at argumentere for forbindelserne mellem bredere kulturelle og sociale udviklinger og forbru-

gernes holdninger udtrykt i kommentarerne. Endelig vil jeg analysere diskursen som hegemoniske og anta-

gonistiske interventioner og sammenholde den kommunikative begivenhed med diskursordenen.  

I overgangen til analysen af den sociale praksis fokuserer jeg på kombinationen af genre og diskurs ud fra et 

brandingmæssigt og etisk perspektiv. Perspektiverne er væsentlige, fordi de kan bidrage til en forståelse af 

den mistillid, forbrugerne som udgangspunkt er udstyret med, når de bliver præsenteret for annoncerne. 

Dette tema videreføres hen mod analysens afslutning, der omhandler Danske Banks position som virksom-

hed i samfundet. Her arbejder jeg med begrebet legitimitet. Anvendelsen af legitimitetsbegrebet tager sit 

afsæt i Susanne Holmstrøms definition på seks centrale tendenser, der præger virksomheders legitimitet i 

det senmoderne samfund. Udover, at Holmstrøms samfundsmæssige fokus gør teorien velegnet for den 

sociale praksis, baserer den sig på en socialkonstruktivistisk anskuelse (2013: 11). En helt central pointe er 

derfor, at legitimiteten i samfundet er under forandring, hvilket vil sige, at vores opfattelse af, hvad der er 

legitimt, ændrer sig over tid.  

Som det fremgår, åbner Fairclough op for en udvælgelse af lingvistiske redskaber og teoretiske indfalds-

vinkler, der er tilpasset opgavens analytiske fokus. Jeg vil derfor redegøre mere uddybende for mine kon-

krete valg, som de finder anvendelse undervejs i analysen. Hvad angår Holmstrøms teori, sigter jeg ligele-

                                                           
3
 Som fremlagt under et foredrag i Nordania i januar 2013.  
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des ikke på en udtømmende fremstilling men på en selektiv diskussion af, hvilke tendenser der kan bidrage 

til forståelsen af kampagnens modtagelse.  

3.1 Det kvalitative interview 
I begyndelsen af arbejdet med opgaven udførte jeg et interview med Ann-Louise Rosen4, der er strategisk 

marketing planner i afdelingen Corporate Branding i Danske Bank. Formålet var først og fremmest at få 

indsigt i kampagnen via en person, der havde faglig indsigt i dens forløb. Derved kunne hun bidrage til listen 

over fænomener, jeg måske ikke havde overvejet, hvorved jeg fik et bredere blik for, hvad jeg ville under-

søge. Interviewet har derfor primært spillet en rolle for processen forud for analysen. Men for analysen 

betyder det også, at jeg kan holde konsumptionen af kampagnen op imod de tanker, afsenderne har inve-

steret i den.  

Interviewet er en hybrid mellem Andersens tre kategorier af kvalitative interviews; informantinterviewet, 

det åbne interview og det delvist strukturerede interview (2008: 167f). Fra det konstruktivistiske synspunkt 

er Ann-Louise Rosens forståelser og opfattelser interessante for mig. Her nærmer jeg mig Kvales beskrivelse 

af interviewet som ”beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på fortolkninger af meningen 

med de beskrevne fænomener” (2008: 41). Men ligesom under det delvist strukturerede interview går jeg 

frem efter en interviewguide. Det gør jeg samtidig med, at jeg befinder mig i den helt indledende fase, 

hvorfor jeg hovedsageligt søger faktuelle informationer, jeg ikke har adgang til andre steder. For transskrip-

tionen betyder det, at jeg ikke har medtaget pauser, gentagelser og tonefald. Disse elementer er mest an-

vendelige i lingvistiske analyser og psykologiske fortolkninger (Kvale, 2008: 166), hvor især sidstnævnte 

lægger sig op ad en mere hermeneutisk tilgang. Transskriptionen er altså en mere eller mindre ordret over-

førsel af interviewet med enkelte rettelser i de tilfælde, hvor f.eks. udtalen var uklar. Denne fremgangsmå-

de giver efter min mening de mest anvendelige resultater i forhold til interviewets formål.  

3.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser  
Som socialkonstruktivist skal man forholde sig til sine forforståelser, da de spiller en rolle for den måde, vi 

erkender virkeligheden på (Pedersen, 2012b: 201). Jeg er derfor ikke fritaget fra de virkelighedsforestillin-

ger, der florerer i samfundet og de institutioner, hvor jeg færdes. Det særlige ved min situation er, at jeg 

både er kunde og ansat i Danske Bank samtidig med, at jeg forsøger at betragte banken og kampagnen 

objektivt som forsker. Her kunne man frembringe det kritikpunkt, at jeg som ansat er farvet af en bestemt 

viden, så jeg vil ræsonnere til bankens fordel, da det må være i min egen interesse. Min tilknytning til Dan-

ske Bank og dens over 20.000 medarbejdere er dog begrænset af, at jeg i praksis arbejder i et dattersel-

skab, der udgør en selvstændig virksomhed. Derudover har jeg ikke på noget tidspunkt været involveret i 

kampagnens udformning. Jeg ser det derimod som en fordel, at jeg kan betragte problemstillingen fra de 

perspektiver, som mine forskellige ’identiteter’ bidrager med.  

To akademiske kernebegreber, som socialkonstruktivismen også har indflydelse på, er validitet og reliabili-

tet. Validitet betegner graden af overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de empiriske variab-

ler (Andersen, 2006: 80f). Reliabiliteten angiver, hvor sikkert og præcist man måler det, man måler (ibid). 

Begreberne er imidlertid vanskelige at operere med i en socialkonstruktivistisk analyse på grund af deres 

empiriske og positivistiske forankring (Juul & Pedersen, 2012: 427; Andersen, 2006: 34). Med mit viden-

skabsteoretiske ståsted er pointen, at jeg ikke kan gøre mig forhåbninger om at nå ind til en korrekt beskri-

                                                           
4
 I kildehenvisningerne forkortet ALR. Transskriptionen af interviewet findes i bilag 1.  
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velse af, hvad jeg analyserer, eller de begreber, der indgår i analysen. Teoretiske begreber er altså i sig selv 

diskursivt og historisk konstrueret. Det gælder også min egen forståelse, hvorfor jeg aldrig vil kunne komme 

frem til en sand erkendelse. 

Dog er det min overbevisning, at det er muligt at påvise kausale sammenhænge, men at disse kun er kon-

tingente og specifikke for samtiden. Vurderingen af validiteten og reliabiliteten må derfor bero på en be-

grundelse af min empiris og teoriers relevans i relation til den viden, jeg ønsker at opnå med undersøgel-

sen. I spørgsmålet om f.eks. teoriernes validitet er det således et kriterium, at de i tilstrækkelig grad er i 

overensstemmelse med opgavens ontologiske og epistemologiske syn eller bidrager til dekonstruktionen 

via nye perspektiver i analysen. Med hensyn til min empiri har det været hensigten at argumentere for, 

hvorfor den er tilstrækkelig, relevant og god nok til det formål, jeg ønsker at anvende den til. Målet er at 

bidrage til opgavens gennemsigtighed, da jeg formulerer mig eksplicit om de antagelser og metodiske 

fremgangsmåder, der fører mig frem til mine resultater. Dette er også en af årsagerne til, at Faircloughs 

metode er valgt til opgaven. Netop den lingvistiske analyse giver belæg for de påstande, jeg fremsætter i 

analysen, og de videre konklusioner, jeg udleder om den diskursive og sociale praksis. I bestræbelserne på 

at gøre dette imødegås ligeledes risikoen for at anvise for mange divergerende forklaringer ud fra analyse-

modellens mangfoldige analyseperspektiver.   

3.3 Konklusionens brugbarhed 
Et tungtvejende kritikpunkt i forbindelse med socialkonstruktivismen er, at alle sandheder er lige gode, 

fordi der ikke eksisterer en virkelighed, som er uafhængig af menneskers bestræbelser på at erkende den 

(Pedersen, 2012b: 224). Når jeg imidlertid skriver ovenfor, at jeg kan analysere mig frem til sammenhænge, 

der er kontingente og specifikke for samtiden, mener jeg derved, at analysens konklusioner må antages for 

at være de mest plausible netop nu. Jørgensen og Phillips udtrykker det sådan, at ”selvom viden og identi-

teter altid i princippet er kontingente, er de i konkrete situationer altid relativt fastlåste. De konkrete situa-

tioner udstikker meget begrænsede rammer for, hvilke identiteter et individ kan påtage sig, og hvilke ud-

sagn der accepteres som meningsfulde” (1999: 14). Det vil sige, at jeg betragter de årsagsforklaringer, jeg 

når frem til, som udtryk for et givet perspektiv betinget af bl.a. den historiske udvikling og den tilstand, 

samfundet befinder sig i på tidspunktet for analysen. Endelig må et kvalitetskriterium være, at der er skabt 

meningsfuld ny viden, så analysens resultater kan danne baggrund for en dialog om, hvordan bestemte 

måder at se og handle på er blevet de ’rigtige’, og hvilke konsekvenser det har haft.  
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4 Baggrunden for New Standards 
Hensigten med dette kapitel er at give en introduktion til Danske Bank og New Standards som strategi og 

kampagne. Kapitlet fungerer også som en gennemgang af kampagnens forløb, der skal illustrere, hvad jeg 

har udvalgt til analysen og hvorfor. Det bør nævnes, at gennemgangen lægger op til, at der kan være man-

ge mekanismer og fænomener af både diskursiv og ikke-diskursiv karakter, som er skyld i kampagnens 

modtagelse. Men som jeg indledte teoriafsnittet med, er det min overbevisning, at genstandsfeltet for ana-

lysen i høj grad dikterer den videnskabsteoretiske tilgang, hvilket i analysens tilfælde er sprog, kommunika-

tion og diskurs. 

4.1 Danmarks største finansielle koncern 
Danske Bank er Danmarks største finansielle virksomhed målt på bl.a. balance, omsætning og markedsan-

dele. Koncernen beskæftiger over 20.000 medarbejdere og driver forretning i 15 lande primært i Nordeu-

ropa. I 2012 var den samlede indtjening før skat 8.568 millioner kroner. De finansielle produkter omfatter 

bl.a. lån, forsikring, pension, leasing og handel med renteprodukter, valuta og aktier. Heraf er hovedparten 

rettet mod de private kunder, der udgør cirka fem millioner (Danske Bank, 2013b: 6ff).  

Den 1. juni 2012 ændrede koncernen struktur, så den opererer ud fra tre overordnede kundesegmenter: 

Personal Banking, Business Banking og Corporates and Institutions. De tre hoveddivisioner spænder over 

samtlige af bankens geografiske markeder5 og har erstattet den tidligere, decentrale struktur med selv-

stændige, landeopdelte brands. I forbindelse med organisationsændringen er flere af hovedsædefunktio-

nerne flyttet til de nye forretningsenheder, mens medarbejderantallet i 2012 er reduceret med cirka 1.000. 

Som en central del af ændringen anvender alle bankaktiviteter i både ind- og udland inden udgangen af 

2013 Danske Bank-navnet for at afspejle den nye ét-brand-struktur (ibid.).  

4.2 New Standards som strategi 
New Standards som koncernstrategi skal ifølge Ann-Louise Rosen ses som en reaktion på den udvikling, 

banken og det finansielle marked har været igennem fra 2008 til 2012 (ALR, spm. 3ff). Indtil 2008 havde 

Danske Bank positioneret sig som en af de mest kompetente og troværdige banker i Danmark med et 

uhjulpet kendskab6 på 80 procent på det danske marked. Banken mistede imidlertid sin position og opleve-

de en nedgang i markedsværdien fra 158 mia. kroner den 30. juni 2007 til 41 mia. den 30. januar 2009. Æn-

dringen i samfundsøkonomien gik især ud over de største finansielle institutioner på de vestlige markeder. 

F.eks. oplevede den globale Citibank et fald i markedsværdien på 91 procent fra 1.407 mia. kroner til 128 

mia. kroner i samme periode, mens The Royal Bank Of Scotland Group, RBS, oplevede et fald på 97 procent 

i markedsværdi. Af den årsag mener Ann-Louise Rosen, at Danske Banks markante nedgang i markedsværdi 

i forhold til sine danske konkurrenter først og fremmest skal findes i bankens størrelse på det danske mar-

ked (ALR, spm. 9).  

Nedgangen kom bl.a. til udtryk i Berlingske Nyhedsmagasins imageanalyse, hvor Danske Bank indtog en 

137.-plads i 2008 ud af 140 virksomheder i modsætning til en placering som nummer seks året før. Det var 

det største imagefald registreret i undersøgelsens 20 års levetid (Bach, 2011: 8). Igennem 2009 til 2011 

lancerede Danske Bank flere kampagner og tiltag, der skulle vende udviklingen. Bl.a. blev netbank til iPhone 

lanceret, Realkredit Danmark markedsførte særlige renteprodukter, mens filialerne i en periode i 2010 skif-

                                                           
5
 De forskellige lande, Danske Bank opererer i.  

6
 At forbrugere uden hjælp kan nævne Danske Bank inden for kategorierne finansiering og bankvirksomhed. 
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tede til gule filialskilte for at markedsføre banken som en billig udbyder under den såkaldte Gul-kampagne. 

I 2011 udkom banken med en ny beskrivelse af det ønskede brand og lancerede en ny kampagne – Stå 

stærkere. Den skulle demonstrere, at man var tæt på kunderne, og kommunikere, hvad banken kunne til-

byde. Selvom både Gul-kampagnen og Stå stærkere-kampagnen ikke havde direkte negative effekter, lyk-

kedes det dog aldrig at genetablere den tabte tillid, og i 2012 indtog Danske bank den næst-dårligste place-

ring i den årlige imageanalyse i forhold til resten af den danske, finansielle sektor.   

Med Eivind Koldings tiltræden som ordførende direktør i februar 2012 blev New Standards, der er bankens 

strategi frem til 2015, formuleret. Den erklærede mission var at sætte nye standarder for finansielle ser-

vices. Visionen var at blive kundernes mest betroede finansielle partner (Danske Bank, 2013b: 6). Delmåle-

ne for visionen var at bringe banken op på en top to-placering i kundetilfredshed blandt de prioriterede 

segmenter samt at opnå en egenkapitalforrentning på 12 procent7. Det skulle placere koncernen i top tre 

blandt de nordiske aktører, Danske Bank normalt sammenligner sig med. Disse er bl.a. DnB, SEB, Nordea, 

Svenska Handelsbanken og Swedbank (Danske Bank, 2013c: 1). Målsætningerne skulle hjælpe banken med 

at opnå sit ønske om at hæve ratingbureauernes vurderinger med ét niveau. Midlerne til at opnå den øge-

de egenkapitalforrentning bestod bl.a. af at bringe omkostningerne ned via medarbejderafgang og at mind-

ske tabene på udlån særligt i Irland. Dertil kom en forventning om en stigning på 2 procentpoint i det gene-

relle renteniveau.  

New Standards blev et svar på ændrede markedsbetingelser og den ændrede kundeadfærd, som finanskri-

sen medførte eller var en konsekvens af (Danske Bank, 2013b: 6). Danske Bank forklarede det således på sin 

hjemmeside: 

Verden har forandret sig. Uforudsigeligheden på de finansielle markeder, den øgede globalisering 

samt et øget fokus på energi og bæredygtighed indeholder udfordringer, som ingen kan ignorere. 

Samtidig har den teknologiske udvikling forenet verden i et netværk, hvor vores økonomi kan ad-

ministreres med vores fingerspidser. Dette er ikke bare en midlertidig udvikling. Det er en ny nor-

mal (Danske Bank, 2013a). 

Med den nye normal som omdrejningspunkt skulle strategien udspille sig gennem fire fokusområder (Dan-

ske Bank, 2013a):  

 Rådgivning og finansielle løsninger 

Den nye normal er et støt faldende antal kassetransaktioner i løbet af de seneste par år. Samtidig 

forlader flere landområderne, og behovet for specialiseret rådgivning stiger. De nye standarder er 

at nedlægge en stor del af de traditionelle filialer og bygge cirka 80 store rådgivningscentre på 

tværs af markeder, hvor banken samler rådgivningen.  

 Interaktion med kunderne 

Globalisering er den nye normal. Banken tror på, at globaliseringen medfører mindre og mindre 

forskel på, hvad forbrugere i Nordeuropa efterspørger. Den centrale struktur og branding afspejler 

dermed i højere grad de specifikke kundegrupper og ikke de individuelle markeder. Her spiller digi-

tale løsninger også en vigtig rolle for de nye standarder. 

 

                                                           
7
 Dette tal er siden nedjusteret til 9 procent. 
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 Gennemsigtighed og finansiel styrke  

Usikkerheden på de finansielle markeder skal imødegås af nye standarder for at drive sund forret-

ning. Det indebærer en højere soliditetsgrad og egenkapitalforrentning. Midlet er en større grad af 

segmentering, så banken anvender sine ressourcer på de kunder, der har et større og mere stabilt 

engagement i banken. I den proces skal der skabes yderligere gennemsigtighed omkring prisstruk-

turer og renter, så det bliver mere tydeligt, hvad det koster at være kunde.  

 Ansvarlighed 

Som reaktion på anklagerne om de danske bankers bidrag til finanskrisen vil Danske Bank arbejde 

for den finansielle stabilitet over for sine kunder og i samfundet generelt. Derfor har banken bl.a. 

lanceret en række spil om privatøkonomi, der har til formål at uddanne børn og unge i fire forskelli-

ge aldersgrupper.  

4.3 New Standards som kampagne 
Danske Bank lancerede kampagnen New Standards den 15. november 2012 i ni lande. Kampagnen havde 

tre strategiske indholdsniveauer (Bilag 2: 25):  

1. New Normal – perspektiv 

Det overordnede niveau, der sætter rammerne for fortællingen.  

2. New Standards – principper 

Et strategisk niveau, der præsenterer de nye principper for, hvordan banken vil differentiere sig. 

3. New Standards – produkter 

Et taktisk niveau, der præsenterer, hvilke produkter og services banken tilbyder sine kunder. 

Kampagnen blev hovedsageligt eksekveret gennem fire udvalgte markedsføringskanaler, der hver havde en 

primær funktion i forhold til de tre indholdsniveauer – med de trykte annoncer som hovedkanal. Første 

niveau, fortællingen, introduceres gennem TV og udendørsbannere og skal skabe interessen for en videre 

uddybning af budskabet. Uddybningen ligger i andet niveau – de seks annoncer i tabel 1. Annoncerne skal 

drive læseren videre til hjemmesiden, der beskriver tredje niveau – de nye produkter. På den måde skal 

markedsføringskanalerne udgøre et spor, der skal føre modtageren fra interessevækning til uddybning til 

forståelse. Det er derfor afgørende, at modtageren selv tager initiativ til at følge sporet til dørs for at forstå 

kampagnens fulde budskab. 

Trods det brede udvalg af kanaler og medier bygger New Standards på en strammere segmentering end 

Danske Banks tidligere marketingkampagner har gjort (ALR, spm. 4). Kampagnen retter sig både mod er-

hvervs- og privatkunder men med en overvægt på erhvervskunderne. Især på de geografiske markeder 

ønsker banken i samspil med navneskiftet at positionere sig som en større nordisk bank. På det private 

marked er de prioriterede segmenter personer med en husstandsindkomst på over 700.000 kroner om 

året. På tidspunktet for lanceringen er det hensigten, at New Standards umiddelbart efter skal følges op af 

endnu en kampagne, der går mere i dybden med de konkrete nye standarder for at vise, hvad banken står 

for (ALR, spm. 13). Imidlertid blev det besluttet, at markedet ikke var klar til en sådan opfølgning.  

4.3.1 Kampagnens modtagelse 

New Standards havde som kampagne tre overordnede mål for 1) hvor mange modtagere, der kunne huske, 

at de har set kampagnen 2) hvor mange der kunne forstå budskabet og 3) se sammenhængen med Danske 

Bank.  
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Figur 2 viser Danske Banks evaluering af kampagnen med de private forbrugere øverst og erhvervssegmen-

tet nederst. Vurderingen er foretaget på baggrund af, hvad der er gennemsnittet for lignende kampagner 

på det finansielle marked. Både mål og vurdering er udarbejdet af et analyseinstitut, der har anvendt for-

skellige metoder i målingen af hhv. erhvervs- og privatkundernes meninger. Figur 3 viser resultaterne i de 

segmenter og lande, hvor undersøgelsen er udført. Den røde farve indikerer, at der er behov for optime-

ring, den gule, at der er potentiale for optimering og den grønne, at der ikke er behov for optimering8. Pa-

rametrene er gentaget i figurteksten.   

 

Figur 2 - Evaluering af kampagnen. Kilde: Danske Bank, Corporate Branding. 
Aided Ad Recall:   Kan man huske, at man har set kampagnen? 
Message recall out of Aided Recall:   Kan man forstå kampagnen? 
Mess +Brand recall out of Aided Recall:   Hvor tydelig er sammenhængen til Danske Bank? 

Evalueringen antyder, at kampagnen generelt er blevet modtaget og forstået bedre af erhvervskunderne 

end af privatkunderne. Det tyder på, at målsætningen om at rette kampagnen primært mod erhvervsmar-

kedet er lykkedes, men at den manglende forståelse hos de private modtagere har været utilsigtet høj. 

Ifølge Ann-Louise Rosen er det et problem, fordi en stor del af modtagerne misforstod kampagnen (ALR, 

spm. 10).  

Evalueringen indeholder også en vurdering af kampagnen på en række mere specifikke parametre. Denne 

vurdering fremgår af figur 5.  

                                                           
8
 Grænseværdierne for farveskemaerne er ikke tilgængelige. N.A. betyder, at undersøgelsen ikke er udført eller var 

utilstrækkelig til at danne grundlag for en vurdering. I begge segmenter indgår personer, som ikke er kunder i Danske 
Bank. 
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Figur 3 - Drivere for evaluering. Kilde: Danske Bank, Corporate Branding.  

Identification  - målgruppen kan identificere sig med personer eller beskeder i kampagnen. 
Relevans  - kampagnen er relevant i forhold til målgruppens valg af bank. 
Suitability  - kampagnen passer godt på den eksisterende opfattelse af Danske Bank. 
Credibility  - det, kampagnen siger om Danske Bank, er troværdigt. 
Involvement  - målgruppen bliver inddraget i budskabet. 
Uniqueness  - kampagnen er anderledes end andre kampagner i de finansielle sektor. 
Motivation  - Kampagnen forsøger at forbedre relationen mellem forbrugerne  og brandet. 

Målingen viser, at kampagnen har haft størst succes i Finland og Nordirland. Danmark, Sverige og Norge er 

eksponenter for de dårligste målinger i begge segmenter. Suitability er den parameter, der scorer lavest, 

mens kun Motivation og Uniqueness opnår en tilfredsstillende score i den private målgruppe. Betragter 

man udelukkende de ’grønne’ resultater som tilfredsstillende, er succesraten på begge segmenter 29,3 

procent. For evalueringen på de overordnede KPI’er er succesraten 66,6 procent.  

4.3.2 Øvrig kritik 

Som beskrevet indledningsvist i opgaven oplevede kampagnen massiv kritik på de sociale medier. Den blev 

ledsaget af en dokumentar, som Danmarks Radio viste på tidspunktet for lanceringen af kampagnen. Pro-

grammet gennemgik i tre afsnit sit syn på, hvad der forårsagede den danske finanskrise. Her blev især Dan-

ske Banks aktiviteter fremhævet. Kritikken fik nyt liv, da banken annoncerede sine første nye standarder. 

Disse var lukning af en række filialer og kassefunktioner samt bekendtgørelsen om, at bankens nye kunde-

program kom til at indeholde gebyrer for privatkunder med et engagement på under 700.000 kroner i ban-
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ken. Aktiviteterne genkendes i strategiens fire hovedområder, men medførte debat og kritik på de sociale 

medier, som det er illustreret i figur 4. 

 

Figur 4 - Diskussioner i de sociale medier sep. 2012 til marts 2013 (Mortensen & Madsen, 2013: 6) 

New Standards fortsatte som strategi, men blev hurtigt stoppet som kampagne. I maj 2013 udkom Berling-

skes Nyhedsmagasin med sin årlige undersøgelse, der viste en tilbagegang på 21 pladser for Danske Bank. 

Dette var til trods for, at den finansielle sektor i samme periode havde forbedret sit image. I samme måned 

udkom Reputation Institute med sin analyse. Her blev Danske Bank eksponent for den største tilbagegang i 

analysens historie. Danske Bank indtog den dårligste placering overhovedet blandt de 40 virksomheder, der 

indgår i imageanalysen. Den 16. september 2013 blev bankens ordførende direktør, Eivind Kolding, fyret.   

4.4 Opsummering  
Modtagelsen af New Standards som kampagne kan være påvirket af mange faktorer:  

 Debatten i de traditionelle og sociale medier 

 Finanskrisens betydning for kundernes syn på banker 

 Egne bankaktiviteter 

- Fejlinvesteringer, Stein Bagger-sagen, bankpakke-kritikken, Cibor-sagen, lempelig kreditgodke-

delse, fyringer og inkonsistent ekstern kommunikation i form af markedsføringstiltag, kompli-

cerede produkter og sen undskyldning fra Eivind Kolding.  

 Kampagnens budskab 

- Evalueringen på de individuelle parametre viser, at budskabet var for kompliceret. Erhvervs-

målgruppens evne til at afkode det kunne også indikere, at man skulle have en særlig forståelse 

for at opfatte budskabet med afsenders ønskede forståelse. Spørgsmålet er, hvori denne mis-

forståelse og diskrepans ligger. Dette fremgår ikke af bankens egne konklusioner om, hvordan 

hverken kunder, pressen, de sociale medier og medarbejdere forstod budskabet.  

 Den strategiske eksekvering 

- Forskelle i koncernstrategien og marketingstrategien, bl.a. i segmenteringen af målgruppen og 

den ønskede positionering. Herunder at en foregående og selvstændig navneskiftkampagne 

samt en kampagne, der umiddelbart skulle have fulgt New Standards, udeblev (ALR, spm. 2). 

Derudover kompliceredes forståelsen af budskabet sandsynligvis af markedsføringskanalernes 

samspil som et ’spor’. De nye standarder, der skulle følge kampagnen, kom for sent og i form af 

filiallukninger, kasselukninger og gebyrer i det nye kundeprogram. Den interne forståelse af 

kampagnen var ikke ordentligt implementeret forud for lanceringen. Endelig kan strategien i sig 

selv have været for kompleks til at kommunikere på en fyldestgørende måde (ALR, spm. 7).  
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 Ressourcer  

- Kampagnen blev sammen med bureauet Mensch gennemført på kort tid af kun fire personer i 

Corporate Branding (ALR, spm. 20). Den manglende indsats for at skabe intern forståelse for 

kampagnen, dens formål og budskab, kan også være årsag til, at den ikke slog tilstrækkeligt 

igennem udadtil. 

 Ét-brand-ideen  

- Brandingen er baseret på en forudsætning om, at globaliseringen medfører mindre og mindre 

forskel på forbrugernes efterspørgsel og derved, at kundernes ensartede behov for finansielle 

produkter også kan overføres til deres kulturelle opfattelse af en strategi som New Standards.  

 Bankens position 

- Bankens associeres til finanskrisen pga. dens samfundsmæssige rolle, historie og størrelse.  

Listen er på ingen måder udtømmende. Derudover er der overlap mellem kategorierne, og man må forsøge 

at skelne mellem, hvad der er reaktioner på hhv. strategien og kampagnen. Gennemgangen viser dog de 

mange fænomener, som må være med i overvejelserne om, hvorfor New Standards fejlede. Samtidig bliver 

det tydeligt, hvorfor man må drage en analytisk grænse.  
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5 Analyse 

5.1 Tekstanalyse 
Dette afsnit er struktureret omkring Hallidays tre komponenter. Udgangspunktet er som nævnt ikke at fin-

de frem til diskursive forandringer. Formålet er derimod først og fremmest at afklare, om der er sammen-

hæng i teksterne, og om man kan forstå dem i forhold til strategien. Derfor indleder jeg analysen med at 

undersøge teksterne ud fra den tekstuelle komponent. Her anvender jeg primært tekstlingvistikkens begre-

ber, der fokuserer på teksters interne sammenhæng og eksterne funktion.  

Dernæst går jeg videre til den interpersonelle komponent. Formålet er at undersøge, hvordan annoncerne 

er konstituerende for forholdet mellem afsender og modtager, og fastslå den overordnede hensigt med 

annoncerne. Endelig runder jeg af med en analyse ud fra den ideationelle komponent. Centrum for den 

ideationelle analyse er selve grundtanken eller ideen, der kommunikeres. Denne komponent udgør derfor 

sidste led i tekstanalysen, da den opererer med de redskaber, der også finder anvendelse på analysens 

efterfølgende og mere fortolkende trin, diskursiv praksis.   

5.1.1 Annoncernes opbygning 

Som det fremgår af tabel 1 i kapitel 3, består annoncerne som helhed af et helsides billede og en tekstse-

kvens i nederste højre hjørne. Teksten er opdelt i en overskrift og en brødtekst. Under brødteksten ses 

Danske Banks logo med sloganet ’New Standards’. Logoet kan som semiotisk tegn ikke betragtes entydigt. 

Hvis man uden videre erkender forbindelsen mellem det og Danske Bank, kan logoet betragtes som et så-

kaldt indeks. Det fungerer for de fleste dog nok som en ikon på samme måde som figuren af en stiliseret 

mand på døren til herretoilettet. Her er logoet en billedlig gengivelse af det, det henviser til. Endelig er det 

ikke utænkeligt, at visse modtagere vil betragte logoet som symbol, dvs. at de kan tænkes at associere det 

med hvad som helst. I alle tilfælde må det formodes, at langt hovedparten af modtagerne er bekendt med 

Danske Bank og derfor uden videre vil afkode logoet og annoncen som henvisende hertil.  

I 1A ses en breakdancer på et offentligt sted, hvor der i baggrunden hænger et portrætbillede af den tidli-

gere kinesiske diktator og kommunist Mao Zedong. Her kunne man forestille sig, at det er kommunismen 

og kapitalismen eller Kina og USA, der stilles over for hinanden. Det forudsættes derfor, at man er i stand til 

at afkode sammenhængen mellem breakdance og vestlige værdier såsom kapitalisme. I 2B ses en sivhytte i 

et ørkenlignende område. Foran hytten er der et solcelle-anlæg. Mens solcelleanlægget repræsenterer et 

teknologisk højt niveau, symboliserer sivhytten det modsatte. Det kan derfor tænkes at skulle virke interes-

sevækkende, når de optræder sammen. Som semiotiske tegn må de to annoncers billeder altså siges at 

have et indhold, der kontrasterer hinanden. Denne kontrast, der er udtrykt symbolsk, finder i de øvrige 

annoncer sted i samspillet mellem billederne og overskriften: I 1B ses tre ældre kvinder i badedragt med 

overskriften Her er den nye it-generation. I 1C er kontrasten ligeså eksplicit. Her ses en ung pige med en 

iPad og overskriften Vi har skabt et monster. I 2C sidder en ung kvinde på gulvet omringet af sko og tøj med 

overskriften Kan sorte sko sættes sammen med røde tal? Røde tal kan her forstås som underskud på et 

regnskab, mens sorte sko refererer til (over)forbrug. Endelig er der 2B, som blev trukket tilbage fra kam-

pagnen efter pres fra Occupy Wall Street-bevægelsen. Annoncen viser en ung mand med en dollarseddel 

tapet til munden. Billedet er en efterligning af et autentisk foto fra bevægelsen, der begyndte i USA. Over-

skriften er en direkte henvisning til bevægelsen og dens kamp for at ændre den finansielle sektor, hvis fo-

kus på profit den betragter som årsag til finanskrisen: Svært ved at se, hvorfor banker skal tjene penge?  
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5.1.2 Strategiens tydelighed  

De fire fokusområder beskrevet i afsnit 4.2 er alle repræsenteret i annoncerne. I 2A fremstår sammenhæn-

gen mellem Den globaliserede verden og Danske Banks nye organisation, der går på tværs af kundemarke-

der, tydeligt. Her er det ’interaktion med kunderne’, der er i fokus. Det samme er gældende i 1A, der beto-

ner omlægningen af rådgivningskanalerne. I 1B og 2C genkendes fokuspunktet ’ansvarlighed’ ved bankens 

involvering i at uddanne unge og ældre og derigennem bidrage til finansiel forståelse og stabilitet. 1C beto-

nes punktet ’rådgivning og finansielle løsninger’ ved at fremhæve digitaliseringen som den nye normal og 

introducere de organisatoriske forandringer, der vedrører lukningen af filialer. Endelig genkendes ’gennem-

sigtighed og finansiel styrke’ i 2B. Her betones hensigten om yderligere gennemsigtighed omkring prisstruk-

turer og renter. 

Det er naturligvis kun i kraft af kendskabet til bankens strategi, man kan genkende annoncernes sammen-

hæng med de fire strategiske fokuspunkter. Derudover udtrykkes de nye standarder, der præsenteres i 

annoncerne kun på det principielle niveau. Det er altså svært at gennemskue de konkrete produkter, der 

gemmer sig bag standarderne, men det er heller ikke hensigten, at modtagerne skal have denne afklaring i 

annoncerne. Det skyldes naturligvis, at man ønsker at drive læseren videre til hjemmesiden, hvor man præ-

senterer produkterne, hvilket også impliceres i tekstens afsluttende opfordring. I forhold til det strategiske 

indholdsniveau må annoncerne derfor siges at kommunikere strategien tilfredsstillende, da de sætter sce-

nen for den nye normal og løfter sløret for, hvordan banken vil imødegå den. Risikoen ved denne løsning er, 

som det tidligere er nævnt, at man som modtager ikke får mulighed for at afkode det samlede budskab 

alene via annoncerne.  

5.1.3 Tekstuel sammenhæng 

I dette afsnit vil jeg give en introduktion til nogle af de meste centrale begreber inden for tekstlingvistikken 

for derefter at vende min opmærksomhed mod annoncernes tekstafsnit. 

Tilblivelsen af en tekst er populært sagt mulig, fordi man udvælger og sammensætter ord på en konventio-

nel måde. I sætningen Kent slog græsset, kan Kent f.eks. erstattes af han, lærlingen, svenskeren osv. men 

ikke af katten. Her er der tale om en lodret udvælgelse af ord, der kan substituere hinanden. Men der skal 

også være sammenhæng på sætningsniveau. Efterfølges sætningen f.eks. af det havde vokset i flere uger, 

viser denne sætning tilbage til den forrige ved hjælp af det, der refererer til græsset. Tilsammen skaber den 

lodrette udvælgelse af ord og den vandrette sammensætning altså en sammenhæng, som gør, at teksten 

giver mening for os. Havde man f.eks. skrevet de havde vokset i flere uger, ville det ikke umiddelbart være 

muligt at afkode, hvem de var, og hvad de havde med græsslåning at gøre. 

Med eksemplet ovenfor betegnes græsset som antecedent og det som anafor. De to størrelser har en lig-

hedsrelation, fordi de refererer til samme ting eller entitet. Denne relation kaldes for fuld koreference. 

Anaforen genoptager altså en kendt størrelse, antecedenten, fra den foregående sætning. Denne skelnen 

mellem gammel og ny information, der løber gennem en tekst og giver den sammenhæng ved hjælp af 

antecedenter og anaforer betegnes overordnet som tema og rema. Sammenhængen mellem tema og rema 

kan markeres mere eller mindre direkte. I ovenstående eksempel kunne man f.eks. have anvendt en såkaldt 

konnektor og skrevet Kent slog græsset, fordi det havde vokset i flere uger. Ved hjælp af den kausale kon-

nektor fordi bliver årsag-virkning-forbindelsen tydeligere. Konnektorer skaber derfor en logisk retning i 

teksten. Når vi dog regner forbindelsen og retningen ud uden en sådan konnektor, skyldes det, at vi er i 

stand til at foretage en kobling mellem, at græs er så langt, når det har vokset i nogle uger, at det bør slås. 
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Denne kobling kaldes også inferens. Det betyder, at jo mere afsender antager, at modtager ved om emnet i 

forvejen, desto mere kan afsender overlade til inferensprocessen mellem ny og gammel information.  

Endelig kan afsender sætte scenen og guide læseren fra sætning til sætning ved hjælp af såkaldte mentale 

rum. Man kunne eksempelvis udbygge og ændre ovenstående sætning på følgende måde: Kent slog græs-

set foran sit nordjyske sommerhus. Mon det havde vokset i flere uger? Her bevæges man først som betrag-

ter af scenen derefter ind i hovedpersonens tankestrøm ved hjælp af adverbiet mon og sætningens æn-

dring til et spørgsmål. Vi bliver med andre ord involveret i Kents vurdering af virkeligheden.  

Med denne korte introduktion til nogle af tekstlingvistikkens mest centrale begreber vil jeg gå videre til 

selve annonceteksten. Teksten bliver modtagerens naturlige næste fokuspunkt efter at have stiftet be-

kendtskab med billedet og overskriften, der med sin interessevækkende egenskab tildeler brødteksten en 

forklarende eller uddybende funktion. Brødteksten kan inddeles i tre afsnit, hvor hvert ord markeret med 

fed i det nedenstående eksempel fra 2A markerer et nyt afsnit.  

Hvis virksomheden ikke har nogen grænser, hvorfor skulle banken så? 

Den globaliserede verden er bogstaveligt talt grænseløs. Og det er vigtigt at kunne 

agere, når og hvor mulighederne opstår. Derfor introducerer vi nye standarder for, 

hvordan vi hjælper virksomheder, der opererer internationalt. Vi har etableret en 

ny kundeorienteret organisation, der går på tværs af markeder. Simpelthen fordi 

det gør os i stand til at reagere hurtigere og mere fleksibelt på efterspørgsel i mar-

kedet. Læs mere på newstandards.dk. 

Teksten er tilfældigt udvalgt, da den repræsenterer denne overordnede opbygning i annonceteksterne. 

Første afsnit er en præsentation af et element af den nye normal. Dette ses i første sætning, hvor globalise-

ring anslås. Den additive konnektor og i den efterfølgende sætning underbygger betydningen og indholdet i 

globaliseringen. I 1A og 1B anvendes den adversative konnektor men. Konnektoren indikerer et modsæt-

ningsfyldt indhold, men anvendes her som et additivt element, da man som modtager netop får understre-

get det kontrastive element, man indledningsvist blev introduceret til. Første afsnit leder på denne måde 

op til andet afsnit, der indledes med den forklarende konnektor Derfor. Kun i 1B er derfor erstattet af så 

for, der har samme funktion. Herved er den logiske overgang skabt til det indhold, der i afsnit 2 beskriver 

principperne bag de nye standarder – dvs. modsvaret til den nye normal. Indholdet i dette afsnit, afsnit 2, 

kan altså ses som en konsekvens af det foregående afsnit. Endelig rundes teksten af med afsnit 3, som er en 

opfordring om at læse mere på newstandards.dk. Tekstopbygningen er illustreret i tabel 3:  

 

 

 

 

 

Afsnit Teksteksempel Tekstuel funktion 

Overskrift Så du det her 
komme? 

Involvering i afsenders tanker, 
interessevækkende. 

Afsnit 1 Verden er uforudsi-
gelig. 

Indledning. Afsenders syn på 
virkeligheden fremsættes.  

Afsnit 2 Derfor introducerer 
vi nye standarder… 

Forklaring. De nye standarder 
præsenteres.  

Afsnit 3 Læs mere på 
newstandards.dk 

Opfordring. 

Tabel 3 - Annonceteksterne opbygning 
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Det er karakteristisk for teksten, at den består af mange korte helsætninger uden ledsætninger samt ellip-

ser9, og at helsætningerne indeholder få anaforer med koreferentiel relation. I nogle tilfælde indgår sæt-

ningerne i en såkaldt delvis koreferentiel relation, hvor anaforen udtrykker en delmængde i forhold til an-

tecedenten. Det er tilfældet i 1C, hvor app kan forstås som en del af digitale og mobile løsninger. Derud-

over kan visse inferenser betragtes som associative relationer, hvor anaforen står i indirekte relation til 

antecedenten og kun forstås via den generelle vidensramme, modtageren er i besiddelse af. 

De korte helsætninger begynder især i første afsnit ofte med den additive konnektor og, der normalt for-

binder to helsætninger med et komma. Denne atypiske måde at indlede en sætning på kan være et stilistisk 

valg, der giver hver ytring mere tyngde på grund af den korte, fremsættende form. Men netop på grund af 

denne opdeling, får og en anden funktion: I 2A står der Den globaliserede verden er bogstaveligt talt græn-

seløs. Og det er vigtigt at kunne agere, når og hvor mulighederne opstår. Her kunne anden sætning være 

indledt med Derfor er det vigtigt (…). Man kunne også have genoptaget verden i enkel, koreferentiel anafor: 

Den kræver, at vi kan agere (…). I stedet introduceres vi til nye størrelser i hver sætning, der understreger 

en form for konsekvens af den foregående. Og får altså en forklarende eller kausal funktion. Denne sam-

menhæng opstår, fordi vi infererer, at evnen til at kunne agere må foregå i den globaliserede verden. Den 

kobling kan vi foretage alene på baggrund af vores viden og forventning om, at den efterfølgende sætning i 

en tekst normalt har indhold, der peger tilbage på den foregående. Manglen på koreferentielle anaforer 

indikerer altså en mindre markeret måde at skabe logisk sammenhæng i teksten på. Det kræver et andet 

engagement af læseren og fastholder ham måske derfor i teksten.  

Trods det høje krav om inferensarbejde hos modtageren er teksterne bygget op omkring et stringent in-

formationsniveau, der skaber sammenhæng fra billedniveau gennem tekst til logo. Første tekstafsnit viser 

tilbage til den kontrast, der blev introduceret mellem billede og overskrift, ved at understrege elementet af 

forandring og uforudsigelighed, som i sig selv udgør en modpol til, hvordan vi er vant til, tingene har været 

eller bør være. Dette afsnit fungerer som mentalt rum, der sætter scenen og giver os en fornemmelse af, at 

handling er påkrævet. Man kan sige, at der er en form for spænding eller problem, som skal løses. Derved 

bygges der ikke kun bro mellem første og andet afsnit; der anvises med tilbagevirkende kraft en sammen-

hæng mellem ny normal og nye standarder allerede på billedniveau. I 1C f.eks., der viser den lille pige med 

en iPad, hjælper første afsnit os med at inferere, at iPad’en både er et symbol på den nye normal og de nye 

standarder. Det vil sige, at allerede inden forklaringen følger i andet afsnit, har man som modtager fået en 

hjælpende hånd til at drage en forbindelse mellem ny normal og nye standarder på billedniveau, som kan 

formodes at være det første, man lagde mærke til, da man blev præsenteret for annoncen. Herved opløses 

spændingen mellem billedet og ordet monster i overskriften, fordi det kontrastive element nedtones af 

vores forståelse for sammenhængen. Derfor bliver næste afsnit, begrundelsen for de nye standarder, en 

næsten forløsende eller i hvert fald tekstuelt selvsigende konklusion.  

Pointen er, at annoncerne er svære at have indvendinger imod, fordi sammenhængen først og fremmest 

forekommer på tekstuelt og ikke indholdsmæssigt niveau. Det sker bl.a. med hjælp fra konnektorer, der 

guider modtageren og skaber en fornemmelse af sammenhæng. Men indholdet forbliver mere subtilt og 

kræver mere af modtageren, hvis man skal have den fulde forståelse. Derfor kunne man argumentere for, 

                                                           
9
 Sætninger, hvor syntaktiske led er udeladt.  
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at der i modtagerens bevidsthed opstår en diskrepans, fordi han bliver præsenteret for en tekstuelt selvsi-

gende konklusion, hvis indhold ikke bliver opfuldt tilfredsstillende. Her er det ikke utænkeligt, at diskrepan-

sen ansporer til irritation, fordi det ikke er muligt at danne sig et over blik over, hvad diskrepansen bunder i.   

5.1.4 Interpersonel sammenhæng 

På dette sted bliver det relevant at sætte fokus på, hvilken betydning annoncerne kan tænkes at have for 

forholdet mellem afsender og modtager. Her vil jeg anvende pragmatikkens begreber, der på det overord-

nede niveau inddeler ytringer i fem forskellige såkaldte talehandlingstyper. Først vil jeg undersøge over-

skrifterne og de tre tekstafsnit hver for sig. Derefter vil jeg argumentere for, hvorfor det er kompliceret at 

bestemme annoncernes makroakt, dvs. overordnede talehandling.  

Talehandlingstyper kategoriserer ytringer efter afsenders intention (Bülow-Møller, 2006: 210). Indlednings-

vist kan man konstatere, at fire ud af seks annoncer har et spørgsmål i overskriften. Denne type kaldes for 

et direktiv. Her forsøger afsender at få modtager til at gøre noget. I dette tilfælde må det formodes, at di-

rektivet skal bidrage til den interessevækkende funktion, fordi modtager bliver bedt om at tage stilling til 

den dikotomi, han præsenteres for. Det mentale rum er som nævnt afsenders overvejelser. Herefter bevæ-

ger vi os væk fra afsenders tankegang og ud som betragtere af den scene, billedet sætter. Nu bliver modta-

geren præsenteret for den nye normal, der fremsættes som en form for statement. Med denne type, kal-

det assertiv, tager afsenderen ansvar for sandheden i sit udsagn ved at hævde, fortælle, konkludere eller 

beskrive. Hernæst følger forklaringen eller løsningen, de nye standarder i afsnit 2. Igen kunne man argu-

mentere for, at der er tale om et assertiv, når Danske Bank som afsender konkluderer og fortæller, at den 

introducerer nye standarder. Sidste afsnit er en opfordring, hvilket grammatisk fremgår af verbets impera-

tivform. Endnu en gang har vi at gøre med et direktiv.  

Placeringen af afsnittene i disse kategorier er imidlertid ikke så kategorisk som ovenstående gennemgang 

giver indtryk af. I første afsnit bliver man som sagt præsenteret for et assertiv. Det specielle ved et assertiv 

er, at det i modsætning til de øvrige talehandlinger kan verificeres eller falsificeres (ibid.). Forestiller man 

sig f.eks. en situation, hvor afsender og modtager er til stede samtidig foran et hus, og den ene konstaterer, 

at huset har en skorsten, må man formode, at de to hurtigt vil kunne nå til enighed om, hvorvidt det er 

sandt eller falsk. I annoncerne er indholdet dog mere komplekst. F.eks. står der i 1A: Verden er uforudsige-

lig. Internationale markeder ændrer sig konstant i takt med nye tendenser, der kommer og går. Her er det 

ikke usandsynligt, at modtager vil have en anden virkelighedsopfattelse. Samtidig er det ikke muligt for 

modtageren at diskutere eller forhandle med afsenderen om sandhedsværdien i denne kommunikationssi-

tuation.  

Når det ikke er muligt at afgøre sandhedsværdien af et assertiv, kan talehandlingen være udtryk for afsen-

ders psykiske tilstand – et såkaldt ekspressiv. I tekstens første afsnit ville det betyde, at afsender tilkendegi-

ver en holdning om, at verden har forandret sig, frem for blot at konstatere det. En dybere psykisk tilstand 

er svær at afkode, og det er sandsynligvis heller ikke formålet med annoncen. Men formen er så fremsæt-

tende, at man må holde sig til det assertive perspektiv. Kombinationen af det assertive indhold og den 

manglende sandhedspræmis peger derfor på deklarativet som mulighed. Med denne talehandling ændrer 

afsender på virkeligheden ved f.eks. at erklære noget. Når det sker, asserterer man samtidig, fordi man i 

erklæringen af en ny virkelighed hævder, at der eksisterer en tidligere version. Er det tilfældet, erklærer 

Danske Bank verden for forandret. For denne talehandling gælder imidlertid den præmis, at afsender skal 
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være udrustet med autoritet til at foretage en sådan erklæring, ellers er talehandlingen ikke trådt i kraft. 

Spørgsmålet er, om man som modtager opfatter Danske Bank som udstyret med denne autoritet.  

5.1.4.1 Præsuppositioner og modalitet 

Når der konkluderes og hævdes, præsupponerer man. Præsuppositioner kan forekomme i flere afskygnin-

ger og betyder, at man implicit hævder, at noget er tilfældet. Her er et assertiv den mest direkte måde at 

præsupponere på. F.eks. i eksemplet med skorstenen bygger hele assertivet på, at man antager, at der er 

en skorsten, og at den anden person er i stand til at se den. Men præsuppositionen forekommer ofte på et 

mere subtilt niveau, som det er tilfældet, når man f.eks. stiller et spørgsmål, og når man benytter sig af 

ledsætninger. Her har man mulighed for at tage stilling til spørgsmålet, men kun på de sandhedspræmisser, 

som spørgsmålet bygger på. Det samme gælder ledsætninger, hvis indhold impliceres i helsætningen. I 2b 

står der f.eks. Svært ved at se, hvorfor banker skal tjene penge? Her præsupponeres det i ledsætningen, at 

banker skal tjene (mange) penge, uanset om man svarer ja eller nej til spørgsmålet. Det samme er tilfældet 

i 2A: Hvis virksomheden ikke har nogen grænser, hvorfor skulle banken så? I dette eksempel bliver man som 

modtager involveret i en problemstilling. Men det præsupponeres, at virksomheden ikke har nogen græn-

ser, og at banken derimod har eller har haft det. Det er elementer, som man kun indirekte tager hensyn til, 

fordi det er forholdet mellem dem, og ikke sandhedsværdien af dem, man skal tage stilling til.  

På samme måde som overskriften er præsupponerende, er første afsnit det, når man betragter det som 

deklarativ. Det skyldes, at overgangen til en ny virkelighed præsupponerer eksistensen af en tidligere. Det 

gælder også, selv om man udelukkende betragter dette afsnit som assertiv. I så fald ligger det præsuppone-

rende element i bankens kategoriske måde at udtrykke sig på om virkeligheden. Konsekvensen er i begge 

tilfælde, at banken som afsender forpligter sig på sandheden af det, den siger. Dette vækker også resonans 

i den gennemgående indikative modus. Verbernes modus udtrykker forskellige former for sandhedsbetin-

gelser og/eller afsenders syn på et givet sagforhold (Jensen, 2006: 153), såsom skelnen mellem f.eks. indi-

kativ og imperativ i eksemplerne ’Maja lukkede vinduet’ og ’luk vinduet’. Den assertive facon kan altså gen-

kendes i verbernes indikative modus, der tilskriver ytringerne en sandhedsværdi.  

Denne kategoriske udtryksform er dog ikke nødvendig. Danske Bank kunne i stedet modificere indholdet og 

tage forbehold for den situation, der beskrives. Det sker imidlertid ikke, hvilket fremgår af den udprægede 

mangel på modale elementer såsom modalverber og modale adverbier. Kun i 1B og 2C anvendes modal-

verbet kan i sætningerne Bedsteforældre kan blive mindst lige så gode til ny teknologi som deres børnebørn 

og På lidt længere sigt kan det få konsekvenser – ikke bare for de unges egen situation, men for hele sam-

fundets økonomi. Ved hjælp af modalverbet beskriver banken en sandsynlighed for situationen, som man 

betinget af samfundets indretning og sociale normer må forvente kan blive til virkelighed. Kan markerer 

ikke entydigt denne såkaldt deontiske modalitet og kan også beskrive afsenders egen vurdering af sagsfor-

holdet. Men den assertive medtekst giver modaliteten et skub i den normative, deontiske retning. Derved 

forbliver teksten i den fremsættende tone, da der trækkes på generelle slutningsregler eller viden, som 

afsender forudsætter, modtager er i besiddelse af. Årsagen til, at de modale udtryk er nedtonet, skyldes 

højst sandsynligt, at begrundelsen for lanceringen af de nye standarder kan få mere medhold, hvis den ikke 

bunder i forhold, som afsender kun vurderer som eventuelle. Danske Bank forhøjer imidlertid risikoen for 

irritation hos modtageren, fordi indholdet præsenteres som sandt og kategorisk, uden at modtager har 

mulighed for at forhandle om sandhedsværdien.  
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5.1.4.2 Brug af tempus 

Verbernes tempus er først og fremmest præsens. Med denne tempus skildrer annoncerne en nuværende 

tilstand. Men tilstanden, der som nævnt indeholder en form for forandring, kontrast og spænding, kan kun 

eksistere som resultat af en handling eller tidligere tilstand, der er årsag til den nuværende. Herved kunne 

man argumentere for, at det assertive og præsupponerende indhold underbygges, da det er svært at be-

nægte eller modsætte sig noget, der har fundet sted – altså årsagen til den nuværende situation. Det frem-

går mere præcist af 2B, hvor der anvendes perfektum; Finanskrisen har lært os. Derved må den nuværende 

tilstand i endnu højere grad ses som noget, der begyndte i fortiden og har betydning for nutiden.   

Præsensformen avendes også på dansk til at danne futurum: Internationale markeder ændrer sig konstant i 

takt med nye tendenser (…). I denne sætning fra 1A får man en fornemmelse af, at tilstanden også vedrører 

en udvikling, der kan føre til en ny tilstand. Derudover kan man argumentere for, at sætningerne med mo-

dalverbet kan, medfører futurum, da der er tale om sandsynligheden for en forestående situation. Endelig 

anvendes verbet bliver to steder. Dette markerer ligeledes futurum, som f.eks. i 1C og 2C: Der er ingen tvivl 

om, at de næste generationer bliver digitale. Og forståelse for økonomi bliver nødvendig for de kommende 

generationer. I begge tilfælde, hvor bliver findes, anvendes ordet imidlertid til at understrege en konse-

kvens af den nuværende tilstand, som vi bliver præsenteret for i den foregående eller efterfølgende sæt-

ning. Vi bibeholder altså opmærksomheden på den nye normal som en tilstand, der eksisterer som resulta-

tet af en handling, der kun impliceres. Men situationen må i kraft af præsensbrugen kombineret med mo-

dale elementer og futurumbrug ses som endnu ikke afsluttet. Hermed får man en fornemmelse af, at situa-

tionen har konsekvenser også for fremtiden, hvorigennem den holdningsmæssige og erklærende form be-

tones. 

Tempusmæssigt er det altså handlingen, der har forårsaget den nuværende tilstand, og som har konse-

kvenser for fremtiden, der nedtones som en form for præsupposition. Derfor er dette forhold kun implicit, 

og faren bliver, at det kan tænkes at optage modtageren mere, end det er tilfældet med afsenderes tilsyne-

ladende nedprioritering af sagsforholdet. Man kunne også sige, at risikoen er, at modtageren ønsker at 

sætte fokus på fortiden, mens afsender ønsker at se fremad.  

I andet afsnit mangler assertivet ligesom i det første afsnit sandhedspræmissen. I hvert fald er det tvivl-

somt, om modtager vil kunne verificere tilstedeværelsen af ’nye standarder’. Tekstuelt er der tale om en 

konklusion, men Danske Bank konkluderer ikke kun. Banken binder sig til en fremtidig handling, fordi den 

fremsætter et løfte om at introducere nye standarder. Denne talehandling kaldes et kommissiv og under-

streges af afsnittets logiske sideordning i forhold til første afsnit. På den måde kommer indholdet til at ved-

røre fremtiden. Der er altså tale om en proces, der er i gang, eller også vil modtager kunne forvente at se 

nye standarder – hvilket i kraft af præsensbrugen må formodes at være inden for kort tid. Her underbygges 

altså påstanden om, at den sene lancering af de nye standarder i forhold til kampagnens lancering kan have 

haft en betydning for kampagnens manglende vellykkethed.  

5.1.4.3 Makroakten 

På baggrund af de forrige afsnit kan man altså vælge at betragte første og andet afsnit som hhv. et deklara-

tiv og et kommissiv med assertiv kvalitet. Modtageren bliver introduceret til en erklæring om en ændret 

verden og et løfte om at handle i forhold til den – begge præsenteret på kategorisk facon. Sagt på en anden 

måde fremstår forholdet mellem den nye normal og de nye standarder også sammenhængende som tale-

handlinger. Der er imidlertid mange talehandlinger at holde styr på. Det behøver ikke være et problem, når 
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man skal identificere annoncernes overordnede talehandling, deres makroakt, eftersom flere forskellige 

talehandlinger kan have hver sin funktion i bidraget til makroakten (Lundquist, 2006: 248). Samlet set er 

det assertive indhold så gennemgående, at man kan betragte annoncerne som et assertiv, der har til formål 

at fortælle og beskrive noget. Dette er faktisk hensigten. Som det er beskrevet i afsnit 4.3, er annoncernes 

strategiske indholdsniveau at præsentere principperne for de nye standarder, hvorigennem banken vil diffe-

rentiere sig. Dermed er afsenders intention lykkedes. 

I afkodningen af makroakten inddrages imidlertid konteksten, og det er her, annoncerne bliver komplekse. I 

kraft af annoncernes opbygning som annoncer, kunne man argumentere for, at modtager afkoder budska-

bet ud fra konteksten ’salg’. Jeg vil hævde, at dette i sidste ende er formålet med kampagner, og at man 

som modtager også vil afkode den sådan. Da salg altid inkluderer en modydelse, må der derfor være en 

forventning om et udbytte for læseren, dvs. et tilbud, som i sidste ende skal animere til, at man som for-

bruger vælger Danske Bank. Det er ikke tydeligt, hvad dette udbytte er, og det kan virke forvirrende eller 

flertydigt, fordi denne forventning ikke bliver indfriet.  

Flertydigheden kan være intenderet, fordi man netop ønsker at sende modtager videre til hjemmesiden og 

uddybningen. Hvis det er tilfældet, bliver den overordnede hensigt direktiv – en opfordring til at gøre no-

get. Man kan f.eks. se første afsnit som en indirekte sproghandling, her som et direktiv, der skal tilskynde til 

handling ved at sætte en dramatisk scene. Men afsender stiller kravet om handling til sig selv, hvilket frem-

går af andet afsnit, der er løsningen og svaret på den nye normal i første afsnit. Selve opfordringen til mod-

tageren fremgår kun eksplicit af sidste afsnit, og man kan spørge, om det er tilstrækkeligt til, at modtager 

opfanger Danske Banks overordnet direktive intention, eller om det virker for uklart. Virker det uklart, ten-

derer man som modtager til at fokusere på første og andet afsnits fremsættende form, uden at frustratio-

nen over flertydigheden i talehandlinger resulterer i afsenders ønskede handling hos modtageren. Også på 

det interpersonelle niveau ser det altså ud til, at man som læser kan risikere at blive ’afsporet’, fordi man 

skal forholde sig til flere forskellige, modsatrettede talehandlinger, der i samspil med konteksten ikke frem-

bringer en tydelig makroakt hen mod slutningen.  

5.1.5 Ideationel sammenhæng 

I dette afsnit vil jeg undersøge, hvordan annoncerne er konstituerende for viden og betydning mellem af-

sender og modtager. Jeg bibeholder altså det relationelle fokus, men sigter på at sammenkæde det med en 

analyse af teksternes betydning. Derfor er det især semantikken og dens fokus på, hvordan vi ved hjælp af 

sproget giver mening til virkeligheden omkring os, der finder anvendelse. Da jeg går induktivt til værks, 

inddrager jeg som ovenfor enkelte begreber fra morfologien og her også syntaksen for bedre at kunne for-

klare de mindre betydningsbærende elementer. 

Som det nu står klart, var hensigten med annoncerne bl.a. at kommunikere ideen eller forestillingen om 

’den nye normal’. Her er der tale om den nye situation, finanskrisen var et udtryk for. Men som jeg kom ind 

på i gennemgangen af tempusbrugen, er spørgsmålet, hvor meget banken gør ud af at forklare denne rela-

tion. Ud fra et ideationelt perspektiv kan man spørge, i hvor høj grad denne relation mellem finanskrise og 

ny normal forudsættes som kendt hos modtageren. Dernæst er spørgsmålet, hvordan banken italesætter 

sin egen rolle i forhold til finanskrisen. Disse spørgsmål vil jeg gennemgå trinvist i de følgende afsnit. 
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5.1.5.1 Finanskrisen og den nye normal 

Annoncerne introducerer ikke modtageren til selve begrebet ’ny normal’. Dens kendetegn bliver imidlertid 

forklaret i afsnit 1, der i gennemsnit udgør lidt over halvdelen af første og andet afsnit tilsammen. Ud fra 

konteksten ’salg’ ville det derfor virke mere hensigtsmæssigt at prioritere pladsen til de nye standarder i 

andet afsnit. Når der ikke er prioriteret på denne måde, kan det begrundes med, at hver enkelt annonce 

skal kommunikere et kendetegn ved den nye normal, der fungerer som begrundelse for den specifikke nye 

standard, der slås til lyd for. Men hvis man som afsender antog, at modtager havde samme forståelse af 

finanskrisen som en selv, kunne man nøjes med at nævne den eksplicit og overdrage endnu mere til infe-

rensprocessen – det vil sige, at man kun i mindre omfang behøvede at uddybe den nye normal som årsag til 

lanceringen af de nye standarder.  

Man kan altså antage, at Danske Bank forudsætter, at modtageren ikke nødvendigvis har samme syn på 

finanskrisen som banken selv. Kigger man imidlertid på den grammatiske brug, kan man udlede, at det net-

op ikke er tilfældet. På dansk tilpasser afsenderen teksten til den viden, som han forudsætter modtager er i 

besiddelse af (Durst-Andersen, 2011: 132). Derfor ligger ansvaret for kommunikationens vellykkethed på 

afsenders skuldre. Man har et ansvar for at udtrykke sig kort og koncist med fokus på det nye i meddelel-

sen, hvor allerede kendt information vil virke redundant. Her bliver brugen af bestemte og ubestemte artik-

ler centrale redskaber, der skaber distinktionen mellem gammel og ny information (ibid.). Ved brugen af 

bestemte artikler viser afsender, at der er tale om en størrelse, der er kendt af både afsender og modtager. 

Demonstrative og possessive pronominer såsom den, det og vores etablerer ligeledes en sådan ’definit be-

skrivelse’ og har derfor samme funktion (Herslund & Smith, 2006: 122). Derfor har definitte beskrivelser 

den egenskab, at de indfører en præsupposition. Durst-Andersen anvender eksemplet jeg læste bogen i går 

til at demonstrere, hvordan bogen refererer til en kendt størrelse mellem afsender og modtager (2011: 

134). Her præsupponerer afsender altså, at der findes en bestemt bog, og at modtager har kendskab til 

bogen. I modsætning hertil er en bog i eksemplet jeg læste en bog i går kun kendt af afsender. Afsender 

signalerer i hvert fald, at han ikke mener, at modtager ved, hvilken bog afsender taler om. I annoncerne 

anvendes brugen af finitte beskrivelser hyppigt og især indledningsvist:  

Verden er uforudsigelig. Den finansielle verden er kompleks. Den globaliserede 

verden er bogstaveligt talt grænseløs.  

Eksemplerne fra 1A, 2C og 2A stammer alle fra første sætning. Som modtager betyder det, at man via bru-

gen af bestemte former bliver præsenteret for et krav om konsensus i synet på finanskrisen. Det forudsæt-

tes altså, at man er med på, hvad der tales om. Danske Bank præsupponerer eksistensen af den finansielle 

og globaliserede verden, men får samtidig tilføjet attributter i kraft af subjektsprædikaterne kompleks og 

grænseløs. Attributterne fungerer som rema – det vil sige nye informationer. Danske Bank ’maskerer’ på 

denne måde nye informationer som kendt viden ved at indlede med en grammatisk brug, der signalerer en 

kendt størrelse. Det kan være forklaringen på det pladsmæssigt store behov for at forklare den nye normal 

kombineret med finitte beskrivelser, der samtidig indikerer fælles forståelse.  

I de samme tre annoncer følger derefter en uddybning af attributterne: Internationale markeder ændrer 

sig; det er vigtigt at kunne agere, når og hvor mulighederne opstår; forståelse for økonomi bliver nødvendig 

for de kommende generationer. I disse efterfølgende sætninger og de øvrige, der følger i første afsnit, skif-

ter beskrivelsen til primært at anvende ubestemte former og flertalsformer. Betragter man pluralis som 

den grammatiske måde at omdanne noget heterogent til noget homogent på, som det er tilfældet inden 
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for den grammatiske semantik (Herslund & Smith, 2006: 111), får teksten nu tilføjet en ny dimension: Ved 

anvendelsen af ubestemt flertalsform såsom internationale markeder, nye tendenser, potentielle risici, kon-

sekvenser, banker, forretninger, kunder osv. løftes skildringen af den nye normal op på et homogent, gene-

risk niveau. Dermed bliver beskrivelsen mere alment gældende, fordi vi ikke længere betragter specifikke, 

heterogene størrelser, men generelle tendenser. Denne grammatiske fremlægning er ikke mindst i tråd 

med den assertive kvalitet, som afsnittet som helhed har. Man kan derfor sige, at afsender med den gram-

matiske brug markerer en argumentativ retning i teksten. Brugen af bestemt form signalerer en fælles vi-

den, mens brugen af ubestemte flertalsformer signalerer, at det er generelle tendenser, der tales om. Der-

med virker det umiddelbart selvmodsigende for modtageren at modsætte sig den kendte størrelse, der 

introduceres indledningsvist og efterfølgende gives belæg for som generel viden.     

Modtageren står dog tilbage med et paradoks. Paradokset består i, at den nye normal fremlægges som 

kendt viden, men at der samtidig er prioriteret relativt meget plads til at uddybe og forklare den. Forklarin-

gen er som nævnt, at Danske Bank anvender grammatiske former til at introducere nye informationer som 

kendt viden. Problemet er, at modtageren også på det ideationelle niveau risikerer at opleve det som en 

form for diskrepans, der er inkorporeret – i betydningen integreret og skjult via sproget. Modtageren regi-

strerer den altså sandsynligvis kun på et ubevidst niveau. Men man registrerer den ikke desto mindre, og da 

ansvaret for kommunikationens vellykkethed ligger på afsenders skuldre, er det derfor naturligt at rette sin 

frustration mod banken, der er afsender på annoncerne.  

5.1.5.2 Bankens rolle i forhold til finanskrisen 

Det bringer mig videre til spørgsmålet om, hvordan banken italesætter sin egen rolle i forhold til finanskri-

sen. Her vil jeg se på ytringerne fra syntaktisk og propositionelt perspektiv – jeg vil med andre ord undersø-

ge, hvem der gør noget eller er noget.  

Når man betragter en sætning syntaktisk, kigger man grundlæggende efter subjekt, verbal, objekter, prædi-

kater og adverbialled. Leddene anvendes som redskaber til at beskrive, hvordan ord kan føjes sammen til 

grammatisk velformede sætninger. I sætningen Ib fik Ole til at blive i London, giver sætningen således me-

ning, fordi den følger den gængse ledkombination; subjekt, verbal, objekt, adverbial. I verballeddet findes 

verbets diatese. Her skelner man primært mellem aktiv, passiv og medium. I en aktiv diatese udgår hand-

lingen fra subjektet − f.eks. i sætningen jeg bruger min iPad. I den passive diatese derimod udsættes sub-

jektet for en påvirkning − f.eks. i sætningen iPaden bruges af mig. Medium udtrykker en mellemting: Dren-

gene slås. Derudover kan medium udtrykkes ved et refleksivt verbum, såsom vaske sig og forandre sig.  

Betragter man en sætning som proposition, er man interesseret i at undersøge den betydning, sætningens 

led får. Derfor giver man leddene en række roller. Hovedrollerne, så at sige, er Agent, Patient, Recipient, 

Experient og Location. Som navnene antyder, er Agent den, der gør noget, mens patient er den, der bliver 

gjort noget ved. Recipient modtager noget, Experient oplever noget og Location er stedet, hvor det foregår. 

I eksemplet Julie gav Marie cyklen er det altså Julie, der er Agent. Hun giver Marie, der er Recipient, Cyklen, 

som er Patient.  

At afgrænse rollerne på denne måde er dog ikke altid en helt simpel affære (Herslund og Smith, 2006: 114). 

F.eks. er grænserne ofte flydende, særligt mellem Experient, Recipient og Location, der alle modtager eller 

rummer noget. Afgrænsningen af roller beror altså på verbernes og nominernes semantiske kvalitet. F.eks. 

nævner Herslund og Smith følgende eksempler som problematiske (2006: 116):  
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Peter solgte Lisbeth sin cykel.  

Lisbeth er sur. 

I første eksempel er Lisbeth svær at afgrænse, da verbet sælge inkluderer en aktiv modydelse. Det er en 

egenskab, man normalt ville tilskrive rollen Agent, der her tilhører Peter. I andet eksempel betegner sub-

jektsprædikatet sur en kvalitet ved Lisbeth mere end en egentlig rolle, fordi subjektsprædikatet, sur, sætter 

lighedstegn mellem Lisbeth og sur. Netop subjektsprædikater optræder i første afsnit i 10 sætninger ud af 

cirka 18, hvis man tæller ledsætninger og ellipser med. På den måde tilskrives den nye normal visse kvalite-

ter ved hjælp af syntaktisk indikation af lighed. Dette fremgår af følgende udpluk:  

Verden er uforudsigelig. Den globaliserede verden er bogstaveligt talt grænseløs. 

Den finansielle verden er kompleks. Forståelse for økonomi bliver nødvendig for de 

kommende generationer. De næste generationer bliver digitale.  

Som rolle må subjekterne først og fremmest betragtes som Agent. Men jeg vil argumentere for, at rollen 

Agent i kraft af subjektsprædikaterne i disse sætninger får tilskrevet en kvalitet, der trækker den over mod 

de træk, der kendetegner Patienten og til dels Experienten. På den måde er verden, tendenser, bedstefor-

ældre, de næste generationer, mange kunder, og forståelse for økonomi ikke de aktive, skabende kræfter, 

men også modtagere af de handlinger og sanseindtryk, subjektsprædikaterne indeholder. Dette ses også i 

den refleksive konstruktion i 1A: Internationale markeder ændrer sig. I dette eksempel må Internationale 

markeder i kraft af diatesen medium kunne ses som både Agent og Patient.  

Et af de mest klare eksempler på agens, det vil sige en tydelig Agent, findes i 2B, der indledes med følgende 

sætning: Finanskrisen har lært os, at banker skal være væsentligt bedre forretninger. Her optræder Finans-

krisen som Agent, mens os kan ses som Experient. I ledsætningen optræder banker som Agent. Forholdet 

mellem de to sætninger indikerer, at banker skal være bedre forretninger som resultat af finanskrisen. Den 

nye normal er altså kendetegnet ved, at den skabes og formes af faktorer, der ikke udspringer af bankens 

aktiviteter. Her er Finanskrisen årsag til den nye normals kendetegn – nemlig at banker skal være solide og 

profitable. Det er ikke bankernes manglende soliditet og profitabilitet, der er årsag til finanskrisen.  

Således konstituerer banken en ’ansvarsfralæggende’ position i forholdet til finanskrisen ved at tilskrive den 

nye normals kendetegn en aktiv rolle. Et andet eksempel, der viser dette, er den føromtalte kontrast, der 

gennemsyrer annoncerne. Netop ved at præsentere modtageren for en ny dikotomi, understreges det, 

hvor vanskeligt det var at gennemskue finanskrisen, fordi den ene pol i dikotomien udgør en modsætning til 

den måde, vi som samfund, herunder banken, er vant til, at tingene fungerer på. Omvendt lægger banken 

heller ikke det fulde ansvar for finanskrisen over på andres skuldre eller på finanskrisen selv. Ved at placere 

flere roller i grænselandet mellem Agent, Patient og Experient bliver forandringen, som har ført til den nye 

normal, en udefrakommende kraft. På den måde får annoncerne en mere midtersøgende position i 

spørgsmålet om, hvad der var årsag til finanskrisen.  

I forhold til modtagerne er både den ansvarsfralæggende og midtersøgende position problematiske. Ved at 

lægge ansvaret fra sig, siger det sig selv, at man med kendskab til kritikken af Danske Banks rolle i forhold til 

finanskrisen ansporer til provokation hos visse læsere. Vælger man den midtersøgende position, bliver for-

holdet uklart, hvilket kan virke som et forsøg på at dække over eller bortforklare. Med denne position kan 

man i yderste instans tilføje endnu en kvalitet til første afsnits ekspressive karakter i form af en undskyld-
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ning. Undskyldningen er imidlertid på ingen måder fuldbyrdet eller direkte, hvilket kan virke forvirrende 

eller provokerende.  

5.1.5.2.1 Deiksis 

Et sidste redskab, jeg vil inddrage for at understrege, at det er svært at identificere, hvordan banken itale-

sætter sin egen rolle i forhold til finanskrisen, er deiksis. Deiksis, der opererer mest inden for den interper-

sonelle komponent, er sproglige elementer, som kun kan identificeres via konteksten. Man skelner mellem 

personlig, temporal og lokal deiksis (Bülow-Møller, 2006: 200f). Siger nogen f.eks. du skal bære den derover 

om en time, er det nødvendigt, at man er til stede for at forstå, hvem der tales til (personlig), hvorhen der 

menes (lokal), og hvornår det skal foregå (temporal).  

Som udgangspunkt kan man identificere cirka 16 tilfælde af personlig deiksis i annoncerne, der ud over to 

tilfælde af du består udelukkende af de personlige pronominer vi/os. Vi findes især i indledningen af andet 

afsnit, der ofte begynder med Derfor introducerer vi nye standarder for, hvordan vi (…). Her er det i kraft af 

tekstens argumentative retning og logoets ikonicitet forståeligt, at Danske Bank som afsender refererer til 

sig selv. I 1C stiller banken sig selv og læseren over for hinanden via du, så det også er klart, at der er forskel 

på os og du, afsender og modtager.  

I 2B derimod finder vi den nævnte Experient os i første sætning Finanskrisen har lært os (…).  Spørgsmålet 

er nu, hvem os refererer til. Som udgangspunkt modstilles os Finanskrisen, eftersom banken fraskriver sin 

medvirken til finanskrisen. Det åbner op for to muligheder. Enten er os banken, eller også er det samfundet 

som helhed. Første mulighed understreger afstanden mellem finanskrisen og banken, men indeholder sam-

tidig det ekspressive udtryk, undskyldningen. Dette skyldes den implicitte tilkendegivelse af, at banken er 

’blevet klogere’. Denne mulighed er risikobetonet, fordi den indebærer en erkendelse af, at man var sen til 

at handle på de forandringer, finanskrisen indebar. Anden mulighed placerer banken og kunderne i samme 

gruppe. Denne forståelse er heller ikke befordrende for forsoningen hos de kunder, der netop bygger deres 

utilfredshed på skellet mellem dem selv og banken, hvor sidstnævnte ses i lighedstegn med finanskrisen. 

Samme mulige grupperinger kunne man udlede af vi i 1C: Derfor skal vi til at sige farvel til den gammeldags 

bankfilial.  

Der findes også andre eksempler på, at Danske Bank sætter et skel mellem sig selv og finanskrisen. Via pla-

ceringen af possessive pronominer såsom vores eller jeres, løftes finanskrisens aktører op på et samfunds-

mæssigt niveau og væk fra bankens aktiviteter. F.eks. vælger banken i 1C at skrive Og allerede i dag bruger 

mange kunder vores digitale og mobile løsninger. Mange kunder er en generel betegnelse, der først får et 

tilhørsforhold til banken via vores løsninger. På den måde bliver de mange kunders ændrede adfærd en 

almen udvikling, og forbindelsen til, at det skulle have noget med banken at gøre, nedtones. Man kunne 

f.eks. argumentere for, at tilhørsforholdet er svagere, end hvis vores havde været foranstillet kunder på 

denne måde: Og allerede i dag bruger mange af vores kunder (vores) digitale og mobile løsninger.  

I 2B står der Fordi bankvirksomhed nu engang er et omdrejningspunkt for al anden virksomhed i samfundet. 

Igen er bankvirksomhed en ubestemt betegnelse uden specielt tilhørsforhold til Danske Bank. I 2C er tonen 

den samme: Derfor indfører vi nye standarder for den rolle, en bank skal spille (…). Konsekvensen er, at 

Danske Bank udtaler sig om alle banker og ikke sig selv. Men det er især i logisk, kausal sammenhæng med 

beskrivelsen af finanskrisen. Derved betones bankernes generelle rolle i forhold til finanskrisen – men kun 
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som en naturlig udledning af finanskrisen. Det er altså ikke utænkeligt, at denne stil tolkes som indehol-

dende en vis form for arrogance, fordi Danske Bank 

1. hovedsageligt fralægger sig ansvaret for finanskrisen 

2. udtaler sig konkluderende om bankers samfundsmæssige rolle og  

3. selv påtager sig ansvaret for at introducere nye standarder og løsninger. 

Derved når jeg frem til et af de tvivlsspørgsmål, der manglede afklaring hos chefen for Corporate Branding, 

der aflagde Nordania et besøg i foråret 2013 for at fortælle om udfaldet af New Standards: Er de nye stan-

darder for kunderne eller for banken? Forvirringen opstår netop, fordi banken ikke definerer sin rolle enty-

digt i forhold til finanskrisen samtidig med, at enkelte deiktiske udtryk udvisker grænserne mellem Danske 

Bank og kunderne. I lyset heraf kunne et svar derfor være, at de nye standarder er for begge grupper.  

5.1.6 Deldiskussion  

Som ovenstående gennemgang indikerer, kan man uafhængigt af det diskursive niveau udpege en række 

sproglige fænomener, der kan forklare, hvorfor kampagnen fik en dårlig modtagelse. Flere af fænomener-

ne, som jeg har opsummeret herunder, kan identificeres på tværs af lingvistiske discipliner og Hallidays tre 

komponenter.  

Annoncerne fremlægger Danske Banks syn på den nye normal på en assertiv måde, uden at modtageren 

har mulighed for at forhandle om sandhedsværdien ud fra sit eget synspunkt. Dette fremgår bl.a. af ver-

bernes indikative modus. Den hyppige brug af præsuppositioner og manglen på modale elementer under-

bygger den overordnet assertive kvalitet. Jeg mener ikke, at alle præsupponerende elementer er anvendt 

bevidst manipulatorisk, da præsuppositioner er med til at gøre almindelig kommunikation enklere og mere 

gnidningsfri – ikke mindst fordi man undgår at opregne alle forbehold for ens syn på tingene. Men den gen-

nemgående tilstedeværelse af præsuppositioner på både pragmatisk, semantisk og grammatisk niveau 

vidner om, at anvendelsen overvejende må være tilsigtet og bevidst. Den tekstuelle sammensætning giver 

ligeledes anledning til irritation hos modtageren. Den måde, konnektorer og anaforer er anvendt på, skaber 

en selvsigende form, der ikke ledsages af et indhold, som lever op til den konkluderende facon. Der opstår 

altså flere steder en form for diskrepans i modtagerens bevidsthed. Denne kan være tilsigtet, som det 

sandsynligvis er tilfældet med den jævnlige skildring af kontrast. Kontrasten præsenteres både eksplicit og 

som inkorporeret i teksten. Som eksempel på eksplicit kontrast kan nævnes billede og overskrift, der skal 

slå til lyd for påkrævet handling og retfærdiggøre lanceringen af strategien. Et eksempel på inkorporeret 

kontrast er, at ny information præsenteres som kendt viden via den grammatiske brug. Jeg mener, at den 

inkorporerede kontrast har potentiale for at skabe den største frustration hos modtageren, fordi man er i 

stand til at registrere den uden at kunne begribe den til fulde. Derved risikerer kommunikationen at blive 

mindre vellykket, hvilket på dansk betyder, at det er afsender, der står til ansvar herfor.  

Endelig anviser verbernes diatese og sætningernes opbygning som propositioner, at man i Danske Bank 

enten fralægger sig ansvaret for finanskrisen eller ikke tydeligt kommunikerer sit eget syn på ens forhold til 

den. Denne uklare beskrivelse fremstår ved brugen af personlig deiksis, hvor banken i enkelte tilfælde lige-

stiller sig selv med kunderne. Derudover indikerer tempusbrugen et fremadrettet fokus, hvilket fjerner 

opmærksomheden fra finanskrisen og de tidligere handlinger, der har ført til den. De nævnte fænomener 

indeholder altså alle iboende muligheder for at anspore til irritation. De kan dog ikke alene retfærdiggøre 
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den konfrontation, kampagnen blev mødt med. På dette sted må man inddrage den diskursive praksis og 

kampagnens kontekst.  

5.2 Diskursiv og social praksis 
Dette afsnit vil jeg indlede med en identifikation af selve diskursen. En af de metoder, jeg vil benytte mig af, 

er at undersøge ordvalget. Det skal danne basis for at svare på et af de mest centrale spørgsmål for analy-

sen af den diskursive praksis; om diskursen er bevarende eller forandrende. Her vil jeg inddrage Faircloughs 

forståelse for genrer og interdiskursivitet, hvor sidstnævnte involverer en mindre gennemgang af to annon-

cer fra tidligere kampagner.   

Lad mig for god ordens skyld begynde med at gentage den diskursdefinition, jeg anvender: En diskurs er en 

bestemt måde at tale om og forstå verden (eller et udsnit af verden) på. Heri gemmer sig efter min opfattel-

se den mening, man tillægger fænomener. I denne gennemgang er målet derfor at identificere den mening, 

der tilkendegives. I nedenstående tabel har jeg bestræbt mig på at gøre dette ud fra hver enkelt annonce.  

Annonce Ny normal Nye standarder 

1A Internationalisering 
og uforudsigelighed 

Ny organisation, rådgivning på 
tværs af markeder 

2A Globalisering Ny organisation, rådgivning på 
tværs af markeder 

1B  Ændret kundeadfærd Ansvarlighed og hjælpeværktøjer 

2B Finansiel uro Soliditet og gennemsigtighed 

1C 
 

Ændret kundeadfærd Produktudvikling og nye løsninger 

2C Finansiel uro Ansvarlighed og hjælpeværktøjer 
Tabel 4 -Annoncerne som temaer 

Ud fra denne tabel fremgår meningen som temaer, og det ville derfor være nærliggende at navngive én 

diskurs ud fra hvert tema. Der er dog to faktorer, som taler mod at gøre det. For det første kan man disku-

tere, om det er den nye normal eller de nye standarder, der overvejende udgør den samlede diskurs. I for-

søget på at afgøre dette kunne man slå dem sammen, men problemet er – for det andet – at de samme 

temaer for den nye normal ikke passer på de samme temaer for de nye standarder – som f.eks. i 2B og 2C. 

Derimod søger jeg én overordnet diskurs. Derfor mener jeg, at diskursen skal findes i forholdet mellem 

normalen og standarderne.  

Som den lingvistiske analyse antydede, er konnektorer og tempusbrug med til at markere en form for over-

gang fra én tilstand til en anden. Konnektorer angiver en kausal retning via derfor. Tempusbrugen indikerer 

en nuværende tilstand som konsekvens af noget. Samtidig løfter brugen af futurum sløret for en fremtidig 

situation. Annonceteksten kommunikerer altså en form for overgang. Kigger man nærmere på hovedver-

bernes semantiske værdi i både første og andet afsnit, underbygges dette forhold. Verber kan normalt op-

deles i tre kategorier: Tilstands-, aktivitets- og handlingsverber. Tilstands- og aktivitetsverber omfatter sim-

ple situationer, der kan opfattes som hhv. statiske og dynamiske. F.eks. stå, ligge, være og gå, løbe, spise. 

Handlingsverberne derimod omfatter både en tilstand og en aktivitet. Her er tilstanden nemlig resultatet af 

en aktivitet. Eksempler er sætte, lægge og købe, der alle er aktiviteter, der medfører en tilstand. De tre 

verbaltyper kan desuden opdeles i de to hovedkategorier for en såkaldt indre og ydre virkelighed. Således 

er f.eks. verbet berolige en kvalitet, som betegner handling og tilstand i personens bevidsthed eller indre 
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virkelighed. I annoncerne er handlingsverber den mest hyppige form af de tre. Jeg vil f.eks. argumentere 

for, at følgende er handlingsverber: Etablere, flytte, give, gribe, indføre, introducere, minimere, reagere, 

række, skabe, styrke, udvikle sig, sige farvel, lære og møde. I overensstemmelse med teksternes logiske 

retning og tempusbrugen indicerer verbernes semantiske værdi altså netop en form for overgang, som 

kunne se sådan ud: 

Aktivitet → Tilstand 

Der indgår også tilstandsverber, og de findes især i forbindelse med subjektsprædikaterne. I disse konstruk-

tioner udtrykkes ovennævnte forhold ligeledes. Bedsteforældre kan blive lige så gode som deres børnebørn. 

Banker skal være væsentligt bedre forretninger. Den globaliserede verden er grænseløs. Her tegnes der et 

billede af en kompleks situation, der kræver handling, for at det kan resultere i en ny og bedre situation. På 

den måde får vi tilført endnu et nødvendigt led til ovenstående proces:  

Tilstand → Aktivitet → Ny tilstand 

For nu at vende tilbage til diskursen, kan man altså vælge at se den nye normal som en tilstand og de nye 

standarder som aktivitet. I alle tilfælde fører kombinationen af de to til en ny tilstand. Herfra kan en uende-

lig cirkel af nye tilstande og aktiviteter udspille sig, og det er med udgangspunkt i dette forhold, jeg vælger 

at identificere den overordnede diskurs som en forandringsdiskurs. I midten står altså budskabet om en 

verden i forandring, som er en kæde af handlinger. 

Inden jeg går videre til at vurdere, om forandringsdiskursen afviger fra Danske Banks måde at kommunikere 

på, vil jeg nævne to øjensynlige svagheder ved denne diskurs. For det første opererer diskursen med to 

forskellige modaliteter eller tidszoner. Forandring indebærer jo, at man forandrer sig fra noget til noget 

andet. Forandringen skal med andre ord være begrundet, hvis den skal give mening. Derfor kan man identi-

ficere en latent risikodiskurs i forandringsdiskursen. Det er for det første en svaghed, eftersom risikodiskur-

sen går forud for forandringen, hvilket er med til at gøre indholdet mere komplekst. For det andet udgør 

selve begrundelsen – dvs. risikodiskursen – et paradoks: Hvorfor skulle man forandre sin adfærd, hvis den 

ikke er årsag til den situation, man netop begrunder sin forandring med? Svaret kan selvfølgelig være, at 

situationen i sig selv er skabt af en udefrakommende kraft, der kræver forandringen. Men når den overve-

jende kritik netop går på, at Danske Bank har et stort ansvar for finanskrisen, virker det paradoksalt at æn-

dre adfærd så radikalt, når man samtidig forfægter sin uskyld, som det bl.a. kommer til udtryk i den an-

svarsfralæggende position.   

5.2.1 En forandrende forandringsdiskurs? 

For at afgøre om diskursen i sig selv er bevarende eller forandrende, må jeg forsøge at indhegne de diskur-

ser og genrer, der optegner den diskursorden, Danske Bank som institution benytter sig af. På dette områ-

de er Danske Bank kendetegnet ved at have et væld at eksterne kommunikationskanaler til rådighed, der 

hver især repræsenterer en genre. F.eks. er pressemeddelelsen og tv-interview udtryk for en nyhedsgenre, 

mens rådgivningssituationen kan betegnes som en samtalegenre. Annoncerne vil jeg betegne som en re-

klamegenre. Denne betegnelse udgår ikke mindst fra konteksten ’salg’. En sådan genre, der har reklame-

ring som omdrejningspunkt, er konventionel for kampagner (Frandsen & Johansen, 2008: 212) og antyder 

derfor ikke i sig selv nogen kommunikative afvigelser. Heller ikke ud fra den lidt subtile, kreative sprogbrug 

markeres en tilstrækkelig forskel i kommunikationsformen, da annoncer netop er kendetegnet ved en høj 
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grad af afvekslende udtryksmåder, der skal fungere som virkemidler, der tiltrækker og fastholder modtage-

ren (ibid.).  

Hvis New Standards skal være forandrende, må dette element altså findes i en form for ideationel kreativi-

tet i selve diskursen. Her bliver det relevant at undersøge annoncernes grad af interdiskursivitet for at 

komme spørgsmålet nærmere om, hvilken diskurs en reklamegenre – og særligt en Danske Bank-reklame – 

normalt ville trække på. Jeg har valgt at inddrage annoncer fra Danske Banks såkaldte Gul-kampagne og Stå 

Stærkere-kampagne. Kampagnerne blev lanceret i september 2010 og april 2011, hvilket vil sige, at de lige-

som New Standards begge er lanceret efter finanskrisen og inden for perioden med en imagemæssigt dårlig 

placering. I tabel 5 fremgår eksempler fra disse kampagner.  

  

Som kunde i Danske Bank står du stærkere, når du skal 
træffe vigtige valg i det daglige. Det er et løfte, vi hver 
dag gør alt for at indfri. Vi gør det komplekse enkelt og 
kommunikerer altid åbent og uden omsvøb. Så ved du 
hvor du står, og hvor du kan bevæge dig hen.  
Brug os! 

Forbrugerrådets blad “Tænk Penge” (nr. 7/2010) har for 
fjerde gang udpeget os som en af de billigste for 
privatkunder set over et livsforløb. Danske Bank er i 
september 2010 udpeget som nr. 1 for lejere og nr. 3 for 
ejere. Bestil et møde på 70 123 456, eller læs mere på 
danskebank.dk/billig-bank. 

Tabel 5 - Stå Stærkere-kampage og Gul-kampagne udtrykt i annonceform. 

Bortset fra, at der ikke er anvendt fotografier i disse annoncer, er opbygningen ligesom i New Standards; 

overskrift, brødtekst, opfordring. Hvad der adskiller kampagnerne fra New Standards, findes i teksterne, der 

tager udgangspunkt i en egenskab, som vedrører banken og kommer kunden til gode. Dermed lever de 

begge op til konteksten ’salg’, hvor ydelse og modydelse indgår. I Stå Stærkere-annoncen er det enkel og 

åben kommunikation, der giver kunden en fordel. I Gul-annoncen er det en lav pris. Herved genkendes to 

ud af de fire elementer, der udgør det såkaldte Marketingmiks. Det beskriver de fire grundlæggende ele-

menter, en virksomhed har til rådighed i konkurrencen om kundernes gunst (Jobber og Fahy, 2006: 10). 

Mikset, der også kaldes de fire p’er, indeholder parametrene product, place, price, promotion. Inden for 

serviceydelser tilføjer man yderligere tre parametre; people, physical evidence og process. Mens kampag-

nen i sig selv er et udtryk for promotion, altså markedsføring, trækkes der i Gul-kampagnen på den helt 



 

 40 

grundlæggende egenskab price. I Stå Stærkere-annoncen lægges der vægt på rådgivningen, der indeholder 

parameteret people og til dels også product.  

Jeg vil betegne en diskurs, der trækker på disse parametre, som en salgsdiskurs. Samtidig vil jeg argumen-

tere for, at annoncer som reklamegenre normalt vil trække på denne diskurs. Det synes i hvert fald at være 

tendensen for Danske Bank. New Standards er ikke blottet for disse parametre. Men parametrene anslås 

kun indirekte og skal tolkes ud af forklaringen på forandringen. Konsekvensen er en kommunikativ svaghed, 

der kommer til udtryk på talehandlingsniveau, hvor annoncernes intention bliver uklar, og på diskursni-

veau, hvor indholdet fremstår komplekst. Marketingmiksets parametre er så indgroede i salgsdiskursen, at 

man også som modtager højst sandsynligt vil afkode reklamegenren ud fra denne salgsdiskurs. Den lave 

grad af interdiskursivitet indikerer derfor, at annoncerne ikke er konstitueret ud fra kendte elementer i 

diskursordenen. Forandringsdiskursen vil typisk optræde i forbindelse med en nyhedsgenre, og salgsdiskur-

sen findes normalt i reklamegenren. Samtidig er forandringsdiskursen i sig selv en alternativ diskurs for 

Danske Bank. Med kombinationen af reklamegenre og forandringsdiskurs overskrides derfor bankens nor-

male måder at bruge sproget på, dvs. den diskursive praksis. Således repræsenterer New Standards’ kom-

bination af reklamegenre og forandringsdiskurs en alternativ, forandrende måde at kommunikere på.  

På dette sted i analysen kan man altså udlede tre fænomener, som kan være bidragsydere til den mod-

stand, New Standards blev mødt med:  

1. Diskursens indhold. 

2. Sammensætningen af genre og diskurs. 

3. At det netop er Danske Bank, der gør sig til eksponent for diskursen. 

Som jeg vil demonstrere nedenfor, er fænomenerne gensidigt afhængige af hinanden, hvilket betyder, at 

de ikke bør adskilles i håbet om at udpege ét, der er den selvstændige årsag til kampagnens massive kritik. 

Jeg vil dog for overskuelighedens skyld bestræbe mig på at behandle dem i den nævnte rækkefølge.  

5.2.2 Én diskurs – to grupper  

For at diskursen i sig selv skal have en væsentlig betydning for den modstand, New Standards blev mødt 

med, må den være udtryk for en antagonisme, der udfordrer Danske Banks egen kommunikative sædvane, 

men også samfundets som sådan. Men hvad er det for en hegemoni, Danske Bank udfordrer? Den hold-

ning, der eksisterede omkring tidspunktet for lanceringen af kampagnen, var, at den finansielle sektor var 

årsag til finanskrisen. Grådighed og lempelige kreditvurderinger havde bragt verden i den situation, der 

stod i kontrast til de tidligere år med stabil vækst. Det var den indstilling, som dokumentaren ’Sikke en fest’ 

var eksponent for, og som medierne gav udtryk for. Den nye situation blev betragtet som en afvigelse fra 

den normale tilstand. Det blev en hegemoni, selv adskillige medarbejdere i Danske Bank-koncernen tilslut-

tede sig10. Danske Bank tilskriver med brugen af fremtidsformer og handlingsverber den nye normal denne 

kvalitet af en ’overgangsfase’, men forskellen er, at tilstanden ikke kun er midlertidig, og at fremtidsscena-

rierne tager udgangspunkt i den nye normal og ikke ’den gamle’.  

Denne nuanceforskel giver sig udtryk i selve begrebet ny normal. I ordet normal ligger der netop en forstå-

else af noget, der følger normen. Normen betegner en konstant størrelse – et fikspunkt, der vedrører et 
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 Dette fremgår af det koncernbrede chatforum, Jam, der blev oprettet efter lanceringen for at give medarbejdere 
mulighed for at stille ledelsen spørgsmål om strategien og kampagnen. 
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regelsæt for alment gældende adfærd. Det paradoksale er, at en norm derfor ikke forbindes med noget nyt. 

Ved at kombinere de to ord får man altså noget, der minder om en ændring af tegnenes semiotiske værdi. 

Betydningen af tegnet normal opblødes og får tilført en kvalitet, som indikerer, at det indeholder en hurti-

gere evne til forandring – at dets ideationelle indhold til en vis grad er en illusion. Nøjagtig samme selvmod-

sigende betydning gemmer sig i begrebet nye standarder. Men her er det Danske Bank, der er aktør. Så ved 

at signalere samme semiotiske antagonisme mellem ny normal og nye standarder fortæller banken, at den 

møder verden på verdens præmisser. Signalværdien af de nye standarder er en velorkestreret måde at vise, 

at man tilpasser sig den nye normal. Men ligheden i forholdet mellem de to indeholder et problem: Hvis 

betydningen af ordet normal er en illusion, er der også en risiko for, at standarder er det.  

Ud fra denne betragtning kan forandringsdiskursen og dens skildring af den nye normal betragtes som en 

mindre antagonisme. Dette til trods, og til trods for diskursens kompleksitet, er jeg ikke af den opfattelse, 

at diskursen i sig selv udgør en meget risikofyldt eller konfliktskabende betragtning. Konflikten kan naturlig-

vis opstå ud fra en diskussion af, hvem der har skabt den nye normal, og hvilke konsekvenser det har for 

fremtiden. Men diskursens fokus ligger på en verden i forandring, hvilket som udgangspunkt ikke afviger fra 

kritikernes synspunkt. Så måske er det netop med valget af et synspunkt, der ligner modtagernes, at kon-

flikten får medløb. Det er således ikke utænkeligt, at hvis Danske Bank havde fastholdt en salgsdiskurs i 

annoncerne, ville kampagnen have været mindre udfordret, da salgsdiskursen ville være med til at opret-

holde forbrugernes kritiske forestilling om Danske Bank som profitdrevet institution og bekræfte dem i de 

grupperinger, der deler dem fra banken og finanskrisen. Denne hypotese styrkes, når man betragter den 

kommentar, der er omtalt helt indledningsvist i opgaven. Kommentaren er den uden sidestykke mest popu-

lære blandt kritikerne på Danske Banks facebook-side fra dagene efter lanceringen:  

"A new normal demands new standards", prædiker den med en billedside, der sna-

rere ligner en reklame for Amnesty International, ledsaget af frelste billeder af 

vindmøller, homo-kærlighed og gudhjælpemig også Occupy Wall Street. Hallo, 

bank-typer, vil I have os til at tro, at I nu vil være en slags samfundsgavnlig institu-

tion fremfor en indtjeningsfokuseret forretning? Og tror I, vi allerede har glemt, at 

I som en del af bankvæsenet er en af überskurkene i den situation, verden befinder 

sig i nu? 

I kunne starte med en reklame med sloganet "Tilgiv os", efterfulgt af en markant 

lønnedsættelse til de folk, hvis grådige beslutninger og flossede moral er en væ-

sentlig del af problemet. Det ville være nye standarder, man i det mindste ville 

overveje at tage alvorligt..." 

Ved at kommunikere samme diskurs som forbrugerne positioneres forbrugerne og banken sammen over 

for den nye normal. Men behovet for at differentiere sig fra banken driver den kritiske kunde til at sætte 

ekstra fokus på bankens ansvar over for finanskrisen. Det er dette forhold mellem banken og den nye nor-

mal, som ifølge ham bør være midtpunktet for diskursen, og ikke konstateringen af, at verden har forandret 

sig. Kommentarens afsluttende forslag er, at banken skulle have kommunikeret dens ansvar for finanskri-

sen som en tydelig undskyldning både i ord og handling. Det er sandsynligvis én mulighed at undgå mod-

stand på, men som jeg argumenterer for ovenfor, giver salgsdiskursen samme mulighed – dertil uden at 

kræve en undskyldning i det omfang, der stilles krav om.   
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Sagt med diskursteoriens begreber er det forandringsdiskursens subjektpositioner, der bliver optegnet i 

kommentaren. De over 10.000 personer, der ’liker’ den, vedkender sig positionen som dem, forandringen 

går ud over, hvilket står i kontrast til dem, der har forårsaget forandringen. Dermed er gruppen konstitue-

ret, fordi kommentaren leverer den repræsentation, der er nødvendig for gruppens dannelse. Den hurtige 

tilblivelse af gruppen kan tænkes at være mulig, fordi konsumptionen af reklamegenren er en kollektiv pro-

ces, der giver anledning til en kollektiv tilbageytring, hvilket netop de sociale medier giver rig mulighed for. 

Den overdetermination, som kunden er udsat for i form af flere modstridende diskurser, anskueliggøres 

også i kommentaren, der påpeger fraværet af det, man kunne kalde en ansvarsdiskurs. Den alternative 

fortolkning, som forandringsdiskursen anses som, udelukkes på den måde fra gruppen, der herigennem 

befæster sin identitet. I kombination med tilstedeværelsen af assertive og deklarative udtryk virker det 

også forvirrende, at banken stiller sig på modtagerens side. Det skyldes, at disse talehandlinger placerer 

afsender i en opløftet position over for modtager, da man både konkluderer og erklærer noget for at være 

sandt. Der opstår altså et misforhold, eftersom diskursen signalerer et perspektiv, afsender og modtager 

kan være fælles om, mens hensigten med det sagte signalerer to ujævnbyrdige positioner.    

Disse fænomener kan være årsag til, at forandringsdiskursen betragtet som hegemonisk projekt synes at 

have slået fejl. Den lykkes ikke med at fastlåse sin betydning på tværs af de diskurser, der antagonistisk 

støder sammen i bankens og det øvrige samfunds diskursorden. Betragter man den som et antagonistisk 

forsøg på at provokere og give anledning til debat, kan man sige, at kampagnen er lykkedes men har skudt 

over målet.  

5.2.3 Kombinationen af diskurs og genre 

Som jeg skriver ovenfor, indikerer New Standards en lav grad af interdiskursivitet, hvilket ud fra Faircloughs 

forståelse er tegn på diskursiv forandring. Denne afgørelse beror på reklamegenrens mangel på marke-

tingmiksets parametre og salgsdiskurs. Fraværet af parametrene kan imidlertid forsvares med, at New 

Standards er en imagekampagne. En sådan kampagne fokuserer ikke på de konkrete produkter, men på 

virksomhedens omdømme – det vil sige den opfattelse, forbrugerne har af virksomheden. Bestræbelserne 

på at forbedre omdømmet hører til disciplinen corporate branding, der er en del af markedsføringen. Her 

er målet at bringe selve virksomheden og dens særpræg ind i kampen om at differentiere sig fra sine kon-

kurrenter (Christensen & Morsing, 2008: 35). I det senmoderne samfund ligger brandingens fokus på at 

skabe en klar identitet, der tiltaler forbrugerne i en verden, der er truet af permanent opbrud og høj kom-

pleksitet (Morsing, 2002: 36). Hvor produktmarkedsføring og -branding styres af bestemte mål som f.eks. 

positionering, bæres corporate branding altså frem af bredere mål, såsom tillid og troværdighed, hvilket 

bl.a. genkendes i New Standards’ tilknytning til strategiens vision – at blive den mest betroede finansielle 

partner. I arbejdet med at skabe en klar identitet påpeger Morsing yderligere, at tendensen i dag er, at 

virksomheder bevæger sig mod den såkaldt monolitiske brandingstrategi, hvor man bruger ét navn og én 

visuel stil igennem alle produkter og aktiviteter (ibid.). Også denne tendens genkendes i Danske Banks ét-

brandstrategi, der blev iværksat på dagen for lanceringen af kampagnen. Ideen med den monolitiske bran-

ding er, at virksomheden fremtræder som et samlet symbolsk udtryk – hjulpet på vej af én fortælling og ét 

design.  

Selv om New Standards som kampagne vækker genkendelse i de tendenser, Christensen og Morsing beskri-

ver, er der ét centralt punkt, hvor den afviger: Bestræbelserne på at skabe retning i en kompleks verden. 

Som tekstanalysen afslørede, afsættes der relativt meget plads til at redegøre for den nye normal frem for 
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at argumentere for bankens identitet, produkter eller unikke træk. Konsekvensen er, at annoncerne bliver 

dedikeret til at redegøre for en verden i opbrud frem for at markere en tydelig retning i verden. Annoncer-

ne risikerer på den måde at virke redundante, fordi de kommunikerer noget, modtagerne allerede er klar 

over – at verden er i opbrud. Dette kan som nævnt være nødvendigt, fordi det er en del af risikodiskursen, 

der går forud for forandringsdiskursen, der i sidste ende begrunder de nye standarder. Men som det også 

er beskrevet ovenfor, genkendes reklamegenrens salgsparametre i form af de nye standarder kun vagt, og 

annoncernes budskab risikerer i begge tilfælde at havne i en såkaldt ’stuck in the middle’-position (Mullins 

& Walker, 2010: 227) mellem produktparametre og virksomhedens menneskelige og moralske aspekter.  

Med corporate branding gør man altså virksomheden og dens handlinger til en del af de produkter, som 

forbrugeren skal tage stilling til. Imagekampagnen er derfor en vovet taktik, fordi bankens intentioner om 

at sætte fokus på sig selv som virksomhed tilskynder til at granske dens tidligere handlinger. Her rykker 

finanskrisen og bankens forsøg på at nedtone den i beskrivelsen af den nye normal endnu en gang i for-

grunden.  

Endelig indeholder imagekampagnen den risiko, at den æstetiske dimension – logoer, skrifttyper og billeder 

– udgør en så stor del af indtrykket, at den overskygger de dybere branddimensioner, som den æstetiske 

udformning skal afspejle (Christensen & Morsing, 2008: 36). Dette bliver til virkelighed hos facebook-

brugeren, der kaster billedsiden bort som et forsøg på at dække over bankens medvirken til finanskrisen. 

Kombineret med en uklar makroakt virker den ringe forståelse for annoncerne således heller ikke overra-

skende i dette brandingmæssige perspektiv. 

5.2.3.1 Etiske komplikationer 

Med denne kritik af corporate branding impliceres en af de allermest grundlæggende kritikker af marke-

ting: at det er propaganda. Dette synspunkt kommer til udtryk hos blandt andre L’etang (2011: 231), der 

påpeger, at planlægningsprocessen i propaganda, public relations og kommunikationskampagner er stort 

set ens. Også Bjerring peger på kampagnens militære udspring som en større, koordineret indsats, der iføl-

ge ordbogen synonymiseres med bl.a. togt og færd (2008: 231). En kampagne er altså per definition en 

risikofyldt affære, hvor formålet er at bringe et synspunkt eller produkt til markedet og skabe en holdning 

eller handling til det fænomen, som organisationen ønsker at sætte fokus på. Kampagnens etiske implikati-

oner11, og deraf negative konnotationer, ligger derfor i dens bidrag til at skrævvride magtforholdet mellem 

organisation og forbruger. Marketingindustrien og de, der benytter sig af den, kræver ressourcer og spon-

sorer og er afhængige af kilder med politisk og økonomisk indflydelse. Således kan det argumenteres, at 

marketing opererer med en uretfærdig dagsorden ved at støtte og assistere dem, der allerede har magt, i 

at opretholde og reproducere denne dominans. Det offentlige rum, der fungerer som demokratiets talerør 

for virksomheder og individer overdøves derfor af den støj, magtfulde personer og organisationer via mar-

keting udøver i ytringsfrihedens navn. Opfattelsen af reklamegenren som en konstruktivistisk og manipule-

rende indsats, må derfor være en del af forbrugernes skepsis, når de bliver introduceret for kommunikati-

onskampagner, der er markedsføringens strukturerede værktøj. Også i dette lys vil jeg derfor argumentere 

for, at kombinationen af forandringsdiskurs og reklamegenre udgør en risikabel kombination for banken. 

Forandringsdiskursen er kompleks og anderledes. Som imagekampagne afspejler dens indhold synspunkter 

og ikke bare produkter. Derfor vil især forbrugere, der tilslutter sig ovenstående forståelse, møde kampag-
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 Etik skal i denne opgaves konstruktivistiske perspektiv forstås som normer for, hvad der opfattes rigtigt, og ikke 
hvad der er rigtigt.  
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nen med skepsis. Det skyldes deres bevidste forsvar over for magtfulde institutioner. Når diskursen ytrer et 

synspunkt, de ikke umiddelbart kan være uenige i, forværres provokationen, fordi manipulation bliver en 

nærliggende forklaring på den diskrepans, der opleves mellem budskab og afsender. Samtidig giver forbru-

gernes overbevisning om Danske Banks massive bidrag til finanskrisen dem et redskab til at argumentere 

for, at annoncernes bestræbelser på at nedprioritere bankens medvirken til finanskrisen må være et latent 

forsøg på at ændre deres holdninger.  

I den forbindelse kan man tilføje en yderligere etisk udfordring for marketing og public relations i deres 

retoriske udformning. Som discipliner knytter de tætte bånd til retorikken via deres fælles hensigt om at 

overbevise (L’etang, 2011: 232). Derfor associeres marketing historisk med sofisterne, betalte sprogkonsu-

lenter, hvis kernekompetence er oratorisk dygtighed. Sofisterne, der i dag kunne tænkes at gå under be-

tegnelsen kommunikationskonsulenter, besidder evnen til at overbevise et publikum, selvom de ikke nød-

vendigvis er eksperter i det fænomen, de kommunikerer. Konsekvensen af denne evne er, at implemente-

ringen af virkningsfulde argumenter og sproglige finesser ikke behøver at være inspireret af et ønske om at 

fortælle ’sandheden’. Reklamegenren er derfor et usikkert medie for forandringsdiskursen, fordi den netop 

signalerer denne oratoriske kvalitet. Genren skaber altså dårlige rammer for kampagnens budskab, der 

ifølge Ann-Louise Rosen netop var et forsøg på ærligt at konstatere og kommunikere forbrugernes behov 

og bankens produkter (ALR: spm. 7), hvilket ikke mindst giver genklang i annoncernes assertive udtryk. Man 

må imidlertid også erkende, at kombinationen af diskurs og genre ikke udelukkende er uheldig på grund af 

forbrugernes forventning om reklamegenrens manipulatoriske egenskaber. Som den lingvistiske analyse 

afslører, indeholder annoncerne netop gennemførte, sproglige og kreative virkemidler, der bl.a. bidrager til 

annoncernes direktive hensigt.  

Markedsføringens etiske dilemmaer sætter altså også en naturlig grænse for kampagnen betragtet som 

hegemonisk intervention. Her er formålet netop at etablere en ’sandhed’ på tværs af diskurser. Men an-

noncerne leverer et meget snævert talerør for, at forandringsdiskursen kan gøre det. Da kampagner base-

rer sig på skiftende synspunkter, der er båret frem af magtfulde institutioner og udfærdiget med oratorisk 

dygtighed, vil diskursen per definition slå fejl. I kraft af disse etiske implikationer og dens holdningsmæssige 

relativisme vil New Standards med andre ord aldrig kunne lykkes med at nå sit mål om at kunne sondre 

mellem ’sandt’ og ’falsk’.  

Selve forandringsdiskursen går via sin tilknytning til reklamegenren heller ikke fri af markedsføringens eti-

ske dilemmaer. Diskursen giver som nævnt en mening til kende, der ifølge tabel 4 udtrykker nogle temaer, 

som indhegner både normal og standarder. Her finder vi i to af annoncerne, 1B og 2C, temaet ’ansvarlig-

hed’. Begrebet genkendes som en systematisk del af især større virksomheders kommunikation under be-

grebet corporate social responsibility, forkortet CSR. Denne disciplin beskæftiger sig med det etiske princip, 

at en organisation bør være ansvarlig for, hvordan dens handlinger påvirker dens omgivelser og samfundet 

i det hele taget (Jobber & Fahy, 2006: 35). CSR rækker derfor ofte ud over de lovmæssige forpligtelser, en 

virksomhed har. CSR bliver altså, tilsigtet eller ej, en del af virksomhedens image og corporate branding, 

hvilket igen kan føres tilbage til markedsføringens mission om at skabe en stærkere markedsposition i for-

hold til konkurrenterne. Problemet, som både Jobber, Fahy og L’etang påpeger (2006: 38; 2011: 234), be-

står for CSR derfor i konflikten mellem den frie markedsideologi, der har profit og økonomisk vækst som sit 

mål, og etikkens moralske principper om social retfærdighed. Det har ledt en del skeptikere til at døbe CSR-

aktiviteter ’selv-interesseret altruisme’ (L’etang, 2011: 234). Et mærkat, som også modtagerne af New 
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Standards kan tænkes at hæfte på kampagnen – sådan som det betones i facebook-kommentaren. Endelig 

befinder CSR sig i det indledningsvist beskrevne etiske grænseland, der består i planlægningen af propa-

ganda og marketing. Heri indgår evalueringer som dem, der vises i figur 2 og 3 i baggrundsafsnittet. Pro-

blemet med sådanne evalueringer er, at de er et vidne om, at en virksomhed har en vis interesse for og 

fokus på de imagemæssigt positive afsmitninger, CSR måtte have for virksomheden – og ikke samfundet.   

5.2.4 Deldiskussion 

I den forbindelse vil jeg benytte netop parametrene i figur 2 og 3 som udgangspunkt for en diskussion af 

New Standards og den diskursive praksis. Figurerne, der var de overordnede evalueringer for kampagnen, 

var en af årsagerne til den undren, der ansporede til undersøgelsen i den foreliggende opgave – ikke kun 

fordi de afslører en række dårlige målinger, men fordi der mangler analytisk indsigt i, hvad der ligger til 

grund for de dårlige målinger. Efter min vurdering kan man ud fra den foreløbige analyse pege på en række 

fænomener, som kan være årsag til én eller flere af parametrene, som der måles ud fra. Det mener jeg at 

kunne gøre på baggrund af annoncernes bærende rolle for kampagnen, som figurerne er en evaluering af.  

Figur 3 viser, at modtagerne havde svært ved at identificere sig med den. Ud fra analysen af diskursens 

indhold er det oplagt at nævne den forvirring, modtagere oplever. De bliver mødt med en diskurs, der posi-

tionerer dem og banken sammen over for den nye normal. Brugen af personlig deiksis underbygger dette 

forhold, hvor grænserne mellem forbruger og bank udviskes. Derfor bliver det svært at identificere sig med 

personer og beskeder i kampagnen, selvom man umiddelbart kan være enig i budskabet. I sin stræben efter 

at befæste sin identitet og differentiere sig fra banken, forsøger afsenderen af facebook-kommentaren at 

tilskrive banken et ansvar for finanskrisen. Det kan være tegn på, at han ikke føler sig inddraget i budskabet, 

fordi han mener, at dette synspunkt negligeres. Derfor ses den ringe score ud fra parameteren involvement 

sandsynligvis. Den lave grad af interdiskursivitet, hvilket gør diskursen forandrende, kan være med til at 

give en forklaring på, hvorfor kampagnen ikke opfattes som relevant i forhold til målgruppens valg af bank. 

Den manglende interdiskursivitet giver liv til påstanden om, at diskursen ligger for langt fra den typiske 

kommunikation, banken er eksponent for. Det kan ligeledes tænkes at have en afsmittende effekt på kam-

pagnens suitability, der viser, at kampagnen ikke passer godt på modtagernes eksisterende opfattelse af 

Danske Bank. Omvendt er det indlysende, at kampagnen derfor scorer højt på uniqueness.  

Den overordnede parameter, kampagnen fejler mest på, er modtagernes evne til at forstå kampagnen. Her 

vil jeg pege på forandringsdiskursens kompleksitet som en afgørende faktor. Men som også tekstanalysen 

viser, kan annoncernes uklare makroakt spille en rolle for forståelsen. Derudover ledsages den tekstuelt 

selvsigende form ikke af et indhold, som lever op til den konkluderende facon. Endelig kommer kampag-

nens credibility under pres. Denne parameter, der siger noget om troværdigheden, bliver udfordret af flere 

forhold, der alle på den ene eller anden måde stiller spørgsmålstegn ved bankens forhold til finanskrisen: 

Den hyppige brug af præsuppositioner kan virke som et manipulerende forsøg på at dække over faktiske 

forhold. Tempusbrugen retter annoncernes fokus mod fremtiden og ikke fortiden. Det ihærdige forsøg på 

at forandre sig virker ikke oprigtigt, fordi man samtidig forfægter sin uskyld. Derudover kan man forestille 

sig, at de øvrige parametres dårlige målinger har en indflydelse på troværdigheden. Når den hverken virker 

passende eller relevant, bliver det f.eks. nemt at betvivle, om man kan have tillid til budskabet.  

Overordnet set har også sammensætningen af diskurs og genre en afgørende betydning for kampagnens 

manglende succes. Reklamegenren er på forhånd udfordret af den mistillid, markedsføringens medfødte 

beskyldninger om magtmisbrug og manipulation udstyrer forbrugerne med. I forlængelse heraf kan man så 



 

 46 

overveje, om kampagnen er udtryk for virksomhedens tiltagende dominans, eller om det er forbrugerne, 

der har øget deres indflydelse og stiller større krav om åbenhed hos virksomhederne. Denne diskussion vil 

jeg forholde mig til i det følgende og sidste afsnit, hvor jeg retter mit fokus mod banken som institution i 

samfundet.   

5.2.5 Danske Bank i samfundet 

Som Ann-Louise Rosen antyder, spiller Danske Banks størrelse en væsentlig betydning for den kritik, New 

Standards blev udsat for (ALR, spm. 9). I forhold til ovenstående gennemgang understøttes denne påstand 

ikke mindst, hvis man følger tanken om, at marketing er en aktivitet, der er med til at fastholde de magtful-

de organisationers dominans og derfor følger budgettets størrelse. Således kan man hævde, at mange af de 

fremanalyserede kritikpunkter i denne opgave får ekstra tyngde af, at det er Danske Bank, der er afsende-

ren bag. Jeg vil imidlertid mene, at Danske Banks størrelse ikke alene leverer en fyldestgørende forklaring 

på udfaldet af New Standards. Hvis organisationens størrelse spiller en rolle, må det væsentlige aspekt der-

imod være at afdække, hvilke dynamikker der gør omfanget af virksomheden til en væsentlig faktor.    

Min indfaldsvinkel er legitimitetsbegrebet. Legitimitet betegner, ”hvad der gælder som relevant eller ab-

surd, som rimeligt og retfærdigt, som normalt eller grænseoverskridende, kort sagt: Hvad der gælder som 

socialt acceptabelt” (Holmstrøm & Kjærbeck, 2013: 9). For virksomheden er legitimitet et væsentligt aspekt 

i dens virke, fordi legitimiteten er en betingelse for virksomhedens eksistens. Virksomheden er således nødt 

til at være legitim, hvis den skal bestå som en del af det samfund, den agerer i. Holmstrøm har defineret 

seks samfundstræk, der har en indvirkning på legitimiteten i det senmoderne samfund. Trækkene, som jeg 

vil gennemgå nedenfor, baserer sig på Niklas Luhmanns forståelse af samfund og organisationer (Holm-

strøm, 2013: 30ff).   

Grundtanken er, at samfundet er opdelt i funktioner. Funktionerne virker som ligestillede sfærer, der hver 

arbejder ud fra én primær logik. Et hospital skal f.eks. tage sig af de syge, et nyhedsmedie skal producere 

nyheder og en privat virksomhed skal tjene penge. Disse funktionssystemer er en social konstruktion, der 

blev tilvejebragt af 1600-tallets antagelse om, at samfundets funktionssystemer måtte frigøre sig fra religi-

onens indflydelse. Kun på den måde kunne hver sfære tænke frit og forfølge sin egen logik. Funktionssy-

stemerne går på tværs af samfundet, der organiserer sig i organisationer. Organisationerne er nødvendige, 

fordi de sætter samfundet i stand til at handle kollektivt og træffe beslutninger. Således er organisationer 

henvist til flere af samfundets logikker og funktionssystemer i deres beslutningsprocesser, men for de fle-

stes vedkommende referer de til én primær logik.  

Den helt basale legitimitet for en virksomhed ligger altså i at opfylde dens primære funktion i samfundet. 

Funktionssystemerne er lukkede om deres egen logik, men er under påvirkning fra samfundets skiftende 

paradigmer. Netop et sådan skifte forekommer som optakt til det senmoderne samfund, hvor inddelingen 

af funktionssystemer er blevet så fastlåst, at den opleves som en opsplitning, der især belaster hensynet til 

liv og natur. Som modreaktion vokser et nyt, legitimerende paradigme efterhånden frem. Det sætter om-

tanken for samfundets oververden i centrum og motiverer til indbyrdes hensyntagen. De basale funktions-

systemer er bevaret, men de legitimerende processer er ændret så meget, at man kan betragte forandrin-

gen som en transformation fra stivnet til flydende legitimitet. Hvor organisationer før var født legitime, skal 

de altså nu løbende legitimere sig i diskursive og refleksive processer. Det er i denne overgang, Holmstrøm 

identificerer seks overordnede samfundstræk (Holmstrøm, 2013: 34ff): 
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1. Samfundets forhold til liv og natur. 

2. Måden, samfundet organiserer sine beslutninger på. 

3. Samfundets differentiering i forskellige primære betydningssystemer. 

4. Samfundets politiske regulering. 

5. Sociale sikkerhedsstrategier. 

6. Forskellige former for samfund. 

5.2.5.1 Forholdet til liv og natur 

Det første samfundstræk er en reaktion på, at funktionssystemerne er blevet så fastlåste, at hensynet til 

omverden har lidt skade. Ud fra mediernes logik vil f.eks. menneskelig sygdom handle om historier, politi-

kerne vil overveje, om der er stemmer i det, og den økonomiske logik vil påvirke samfundet til at se på syg-

dom ud fra et profitmæssigt perspektiv. Samfundets reaktion er en syntese, der forbinder de to tidligere 

modsætninger profit og hensyn til liv og natur. Nu ses de som gensidige forudsætninger. Men da organisa-

tionernes egen legitimerende logik skal bevares, betyder det, at f.eks. hensynet til liv og natur stadig skal 

være profitabelt for en virksomhed.     

En konsekvens af dette samfundstræk er, at det konstituerer en ’diskursiv arena’, hvor det etablerede sam-

funds positioner står over for sociale bevægelser og ngo’er, der ser sig selv som repræsentanter for liv og 

natur. Disse organisationer sætter sig bl.a. igennem i samspil med massemediernes logik, der bygger på 

sensation, følelser og konflikter mellem det etablerede og dem, der står udenfor. Derfor vil kommunikatio-

nen ofte være præget af følelser og fordomme i stedet for viden og fornuft – altså indsigt i den kompleksi-

tet, der præger samfundet. En organisations legitimitet risikerer konstant at blive betvivlet, og hvis den 

fejler, bliver den straffet i form af en legitimitetskrise. Dette samfundstræk er med til at skabe tillid og der-

med sammenhængskraft i samfundet, fordi man ved, at der konstant er personer og organisationer, som 

holder øje med virksomhederne. 

Danske Banks forsøg på at mestre den nye balancegang genkendes i f.eks. strategiens ambition om at ud-

danne unge og ældre ud fra præmissen om, at det kun kan lade sig gøre, hvis banken tjener penge og om-

vendt. Men det er ikke utænkeligt, at banken allerede var på vej ind i en legitimitetskrise på tidspunktet, 

hvor kampagnen blev lanceret. Derved gav New Standards visse dele af samfundet en lejlighed til at hævde 

dette nye legitimitetskriterium over for banken. Som et eksempel på en af de bevægelser, der manifesterer 

sig som eksponent for hensynet til omverden, kan nævnes Occupy Wallstreet. Bevægelsen er med til at 

aktivere kritikken, der benytter sig af massemediernes logik og facon. Dette genkendes i facebook-

kommentaren, der netop anvender en følelsesmæssig argumentation og stiller bankens fokus på profit over 

for hensynet til oververden. At forbrugernes krav om legitimitet falder sammen med massemediernes pri-

mære funktionssystem kan også forklare, hvorfor massemedierne og de sociale medier var så enslydende 

og vedholdende i deres kritik af Danske Bank.  

For det øvrige samfund gælder det, at selv om man ikke som udgangspunkt var kritisk over for banken, ville 

det ikke være problematisk at stille sig på den kritiske side, fordi den er et udtryk for legitimitet og sam-

menhængskraft i samfundet. Danske Bank reagerer på det nye legitimitetskriterium og den følelsesladede 

debat ved at redegøre for kompleksiteten, der ligger til grund for den ændrede legitimitet. Men kampagnen 

kommer som nævnt til at virke malplaceret, fordi den er en reaktiv handling. I skyggen af dette samfunds-

træk får timingen, brugen af deontisk modalitet, assertive udtryk og deklarativer banken til at fremstå som 

om, at den har opfanget en pointe senere end sine omgivelser og derefter gør meget ud af at forklare poin-
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ten med store armbevægelser. Det vigtige ved et deklarativ er jo, at afsender skal være udstyret med en 

autoritet, der gør afsender i stand til at ændre på virkeligheden. Hvis man ikke synes at være udstyret med 

denne autoritet, samtidig med at man forsøger at foretage en forandring, der er trådt i kraft, risikerer man, 

at ens synspunkter fremstår malplaceret. Derfor bliver det også særligt svært at have tiltro til, at bankens 

forsøg på at balancere hensynet til profit og omverden er oprigtigt.  

5.2.5.2 Ansvar for beslutninger 

Det næste samfundstræk bunder i antagelsen om, at virksomheders tidligere medfødte legitimitet havde 

base i faste normer. Men i det senmoderne samfund er normer blevet kontingente, og det betyder, at virk-

somheder i stigende grad tilskrives ansvar for deres handlinger, da de ikke længere bunder i noget fast og 

essentielt men i beslutninger, der kunne have været anderledes. Herudaf vokser en naturlig asymmetri 

mellem dem, der træffer beslutningerne, og dem, der berøres af dem. På den ene side står beslutningsta-

gerne, virksomhederne, og på den anden side dem, der kan identificere sig med et offerperspektiv for be-

slutningerne. Dette perspektiv karakteriseres af en følelse af magtesløshed og får voksende indflydelse ved 

at spille på angst. Udfordringen for virksomheden er altså at reducere den indbyggede asymmetri ved at 

gøre modsætninger til gensidige forudsætninger. Lykkes den ikke med det, er risikoen, at det asymmetriske 

forhold skildres som sort/hvidt, så længe tydelige ofre kan identificeres. Det er igen forhold, som kobler til 

massemediernes selektionskriterier, og herfra kan skepsis, angst og uro sprede sig.  

Når Danske Bank tilskrives et så stort ansvar for finanskrisen, kan det tænkes at bunde i dette samfunds-

træk. Finanskrisens store menneskelige konsekvenser var ikke et resultat af faste samfundsnormer men af 

dårlige beslutninger på bankens direktionsgange. Derfor kan de personer, som føler sig truffet af finanskri-

sen, se sig selv som ofre. Dette træk kan tænkes at give liv til facebook-brugerens efterlysning af en an-

svarsdiskurs, hvor han netop gør Danske Bank ansvarlig for dens handlinger og beslutninger. Samtidig acce-

lererer det sort/hvide perspektiv i medierne, hvorfra en grundlæggende skepsis og uro breder sig. Konse-

kvensen er, at der kræves stadig mere medindflydelse og indsigt i beslutningsprocesserne. Beslutningen om 

at redegøre for og grundigt forklare bevæggrunden for bankens næste strategiske beslutninger virker der-

for fornuftig. Men som tempusbrugen afslører, er der tale om en kommunikation, der er fremadrettet, 

samtidig med at den forholder sig vagt til sine tidligere handlinger. Da banken naturligt befinder sig på den 

side af den asymmetriske akse, der sætter den i beslutningstagerens sted, bliver det illegitimt for banken at 

fremstille sig selv som offer. Selv ikke, når massemedier fremprovokerer en massiv front mod virksomhe-

den, må virksomheden indtage offerrollen, men vise sig som handlekraftig og ansvarlig. Det kan være end-

nu en forklaring på, at annonce 2B blev arnested for kritikken: Finanskrisen har lært os, at banker skal være 

væsentligt bedre forretninger. Den personlige deiksis, her i form af pronominet os, udvisker som sagt græn-

sen mellem forbruger og bank, hvilket i dette perspektiv svarer til at løbe fra sit ansvar og indtage et offer-

perspektiv sammen med forbrugerne. Herfra kan man lettere genkende beskyldningerne om hykleri, da 

banken blev offer for sine egne handlinger.  

5.2.5.3 Samfundets differentiering 

Det tredje samfundstræk betegner samfundets differentiering inden for de forskellige primære betydnings-

systemer. Efterhånden som hvert funktionssystem specialiserer sin viden og kompleksitet, belaster det 

forholdet til de andre funktionssystemer, fordi hvert system arbejder sig dybere og dybere ind i sin egen 

logik. Denne udvikling er nødvendig, for at samfundet kan bibeholde et højt vidensniveau, men specialise-

ringen medfører øget mistanke om korruption, nepotisme og andre aktiviteter, som undergraver virksom-
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hedens legitimitet. For at styrke sin legitimitet bliver virksomheden altså afhængig af samarbejdet med 

andre organisationer. Samtidig er specialiseringen af hver logik afhængig af den næste logik– udvikling af 

medicin er f.eks. afhængig af uddannelse, der er afhængig af, at økonomien udvikler sig, der er afhængig af 

politiske beslutninger osv. Udfordringen for virksomheden bliver derfor at bidrage til at styrke desintegrati-

on af funktionssystemerne og støtte samarbejdet på tværs af samfundet. Opskriften på succes er, at sa-

marbejderne forekommer mellem parter, der er så forskellige som muligt. Ved at vise, at man hver især ud 

fra sin egen logik kan finde fælles formål, øges legitimiteten.  

Igen kan man tale for, at New Standards er udtryk for en korrekt måde at navigere på – f.eks. ved at igang-

sætte en form for samarbejde med de yngre og ældre. I forlængelse af kampagnens lancering var også ban-

kens beslutning om at mødes med protestbevægelsen Occupy Wallstreet et signal om, at man er i stand til 

at søge efter fælles formål ud fra hvert sit rationale. Den efterhånden kendte kritik må dog være, at det var 

for lidt og for sent. Med finanskrisen som udgangspunkt fik mistilliden medvind, fordi den er udtryk for, at 

banken heller ikke med New Standards er i stand til at rive sig løs af specialiseringen i den logik, der var 

årsag til finanskrisen. Men Danske Bank er vitterligt afhængig af samarbejdet med organisationer, der ope-

rerer efter andre funktionssystemer, end banken selv gør. Derfor bliver det problematisk for virksomheden, 

når kritikken via massemedier fanger an hos andre organisationer, som virksomheden er afhængig af for at 

sikre sin fortsatte eksistens.  

At New Standards var for lidt og for sent og ikke nødvendigvis udtryk for en forkert betragtning, understre-

ges af, at mange af elementerne i Holmstrøms samfundstræk genkendes i bankens beskrivelse af ’den nye 

normal’. Punkt 4 og 5 påpeger, at når normerne bliver flydende og kontingente, bliver tillid, der jo som be-

kendt er New Standards’ ledestjerne, en forudsætning for legitimitet. Organisationer bliver politiske, og 

deres handlinger reguleres hverken af juridiske sanktioner eller af tiltro til markedets selvstyre – men gen-

nem medejerskabet af beslutningerne om, hvad der er rigtigt og forkert. Punkt 6 implicerer den svære ba-

lancegang mellem globale og lokale forestillinger om legitimitet. Også dette tema er gennemgående for 

New Standards, der både skildrer og er genstand for skiftende forestillinger om, hvad legitimitet er.  

De nye samfundstræk sammentænker altså en række tidligere modsætninger og implicerer det paradoksale 

i, at virksomheden må ændre sig løbende for at fremstå som den samme. Man fristes dog til at spørge, om 

det var nok at kommunikere disse ændringer via en kampagne. Danske Banks sene erkendelse af en verden 

i forandring lægger op til handling – nøjagtigt som annoncernes præsens- og futurumbrug samt kommissive 

facon stiller modtageren i udsigt. Men handlingen udeblev. Derfor kunne man helt lavpraktisk kritisere 

banken for ikke at ’sætte handling bag ordene’.  
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6 Konklusion 
Betragter man New Standards i et socialkonstruktivistisk perspektiv, kan man anvise flere mulige fænome-

ner, der kan forklare kampagnens dårlige modtagelse på det danske marked blandt private forbrugere. 

Med Faircloughs kritiske diskursanalyse som overordnet teori- og metodetilgang kan fænomenerne katego-

riseres som hhv. sproglige, kommunikative og samfundsmæssige fænomener. Denne tilgang afslører også, 

at flere af fænomenerne påvirker hinanden gensidigt på tværs af kategorierne.   

På tekstuelt og lingvistisk niveau er en central pointe, at annoncernes overordnede hensigt ikke fremstår 

tydeligt. Dette viser sig ved tilstedeværelsen af flertydige talehandlinger og en uklar makroakt. Konsekven-

sen er en manglende forståelse for kampagnen. Samme konsekvens afsløres af den tekstuelle progression, 

der ikke på tilfredsstillende vis ledsages af en indholdsmæssig konklusion. Teksternes primære udtryk er 

assertivt, hvilket medfører en høj grad af præsupponerende elementer. Præsuppositionerne sætter modta-

geren i en situation, hvor man er nødt til at godtage væsentlige budskaber på afsenders præmisser, og det 

kan tænkes at anspore til irritation. En anden central pointe er, at Danske Bank forholder sig vagt til sin 

egen rolle i forhold til finanskrisen. Dette giver sig udtryk især i den personlige deiksis, der nedbryder skel-

let mellem bank og forbruger, men viser sig også ved en tempusbrug, der sætter fokus på nutiden og frem-

tiden i stedet for fortiden. Derudover viser en analyse af sætningerne som propositioner, at den forandring, 

verden oplever, udgår fra andre aktører end banken. Herved indtager Danske Bank en ansvarsfralæggende 

eller midtersøgende position, der begge vil fremstå utilstrækkelige i forhold til de forventninger, man må 

formode, de kritiske modtagere har til banken.      

På baggrund af en hyppig tilstedeværelse af handlingsverber og den gennemførte beskrivelse af forandring 

identificerer jeg den overordnede diskurs som en forandringsdiskurs. Diskursens umiddelbare svagheder er, 

at den er kompleks, samtidig med at den indfører et paradoks: Når den overvejende kritik går på, at Danske 

Bank har et stort medansvar for finanskrisen, virker det paradoksalt at ændre adfærd, når man samtidig 

forfægter sin uskyld. Derudover viser analysen af den diskursive praksis, at forandringsdiskursen er udtryk 

for en forandrende måde at kommunikere på. Denne lave grad af interdiskursivitet kan bl.a. konstateres ud 

fra en sammenligning med annonceeksempler fra bankens to tidligere kampagner, der slår på parametrene 

i det såkaldte marketingmiks. Dette indhold er i bedre overensstemmelse med den gængse ’salgskontekst’ 

for annoncer. Salgskonteksten besværliggør altså forståelsen af forandringsdiskursen, på samme måde som 

den gør identifikationen af annoncernes talehandling problematisk. 

En af analysens antagelser er, at Danske Bank kunne have reduceret modstanden ved at vælge en salgsdis-

kurs som f.eks. den, de to tidligere kampagner trækker på i deres annoncer. Årsagen til den antagelse er, at 

forandringsdiskursen repræsenterer et delsynspunkt, som modtagerne har til fælles med banken, og derfor 

øges trangen hos modtagerne til at differentiere sig fra banken. Det ses bl.a. i facebook-kommentaren, hvor 

afsenderen efterlyser en såkaldt ansvarsdiskurs. Forandringsdiskursen kan også opfattes som en antago-

nisme, der reorganiserer betydningen af tegnene ’normal’ og ’standarder’. Forholdet mellem disse tegn 

skildres på en sammenhængende måde, men kan via deres fremadrettede fokus på forandring også forven-

tes at bidrage til modtagernes behov for fokus på forholdet til finanskrisen.  

Valget af forandringsdiskurs kan forsvares med, at New Standards er en imagekampagne. Denne type kam-

pagne, hvis udformning hører under disciplinen corporate branding, formår imidlertid ikke at leve op til et 

væsentligt kriterium: At skabe retning i en kompleks verden. I stedet redegøres der for verdens kompleksi-
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tet, hvilket kan få annoncernes budskab til at fremstå redundant. En ulempe er også, at imagekampagnen 

gør virksomheden og dens handlinger til genstand for forbrugernes opmærksomhed, hvorfor beskyldnin-

gerne om bankens medvirken til finanskrisen endnu en gang rykker i forgrunden.   

Som marketingkampagne er New Standards på forhånd udfordret af, at forbrugerne vil have en skeptisk 

holdning til den. Det skyldes, at marketing er en bekostelig disciplin, som er med til at opretholde ulige 

magtforhold og skævvride demokratiske processer. Skepsissen bunder bl.a. i marketings nære tilknytning til 

retorikken, der har oratorisk dygtighed som sit omdrejningspunkt. Og som tekstanalysen viser, kan annon-

cerne også anklages for at manipulere. F.eks. afsløres en argumentativ retning i vekselen mellem bestemt 

og ubestemt form. På den måde får banken maskeret nye informationer som kendt viden samtidig med, at 

den giver sin beskrivelse medhold, da den løfter sin skildring op på et homogent, generisk niveau. Kombina-

tionen af reklamegenre og forandringsdiskurs er derfor problematisk, fordi reklamegenren og dens etiske 

implikationer skaber ringe betingelser for, at forandringsdiskursen kan forsøge at etablere en hegemoni. 

Legitimitetsbegrebet anskueliggør afslutningsvist, hvorfor Danske Bank er udfordret som afsender af New 

Standards. De seks samfundstræk, som Holmstrøm beskriver, medfører bl.a., at Danske Banks evne til at 

balancere hensynet til omverden og profit var under anklage sandsynligvis allerede før tidspunktet for lan-

ceringen af kampagnen. Den sort/hvide fremstilling af offer over for beslutningstager, forbruger over for 

virksomhed, kobler på massemediernes udvalg til historier, hvorfra skepsis og kritik kan brede sig. Endelig 

har forbrugerne ekstra fokus på virksomhedens handlinger, da disse ikke længere ses som konsekvens af 

faste regler og normer, men af beslutninger. En gennemgående konklusion er derfor, at New standards’ 

forsøg på at fjerne fokus fra bankens rolle i forhold til finanskrisen er en central årsag til, at kampagnen 

fejlede i så kritisk et omfang. 

  



 

 52 

7 Perspektivering 
New Standards er som kampagne udtryk for en bestemt kommunikationsopfattelse, der har fokus på af-

sender og effekt. Denne opfattelse udfordres i disse år af nye typer af forbrugere, kommunikation og medi-

er. Magtskiftet fra virksomhed til forbruger kræver en konstant, kommunikativ indsats af virksomheden, 

hvis den vil deltage i den løbende forhandling af sin eksistensberettigelse. Som Holmstrøm f.eks. understre-

ger, sætter legitimitetens diskursive rationalitet virksomheders kommunikative kompetencer i centrum 

(2013: 49). Men Danske Banks fejlslagne forsøg på at kommunikere sin strategi ærligt og åbent i samspil 

med sin omverden stiller spørgsmål ved denne hegemoniske opfattelse om åbenhed og ærlighed.  

Man kunne f.eks. hævde, at jo mere diskret en virksomhed eksisterer og udtaler sig, desto mindre risikerer 

den at skulle stå til ansvar for. I forlængelse heraf kunne man så spørge, om øget gennemsigtighed – dvs. at 

virksomheden eksponerer sine holdninger og handlinger – overhovedet er muligt, når mistanken om orato-

riske kneb altid gør forbrugerne mistænksomme over for især store virksomheder. Uanset hvilken løsning, 

man vælger, kan man antage, at man i nutidens og fremtidens verden må man kunne forandre sig – nøjag-

tigt som New Standards giver udtryk for. Hvis ikke man gør det, undslipper man ikke forbrugernes dom over 

virksomhedens legitimitet. Med sin sene erkendelse af dette forhold består ironien måske derfor netop i, at 

Danske Bank blev offer for den nye normal, banken selv forsøgte af kommunikere.   
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