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Abstract 

 

Danske Apps: How smartphone applications influence business 

communication and branding 

 

The purpose of this thesis is to understand how smartphone applications have 

influenced business communication and company brands. This is accomplished based 

on a case study on the launch of Danske Bank’s mobile banking application for 

smartphones. The thesis is divided into four main parts: a presentation of relevant 

theory to be used in the analysis; an introduction to Danske Bank and an overview of 

the case; the analysis of the case itself using the theories presented earlier; and lastly a 

discussion on the findings of the analysis. 

 

The theories presented are divided into three categories: Public relations models, 

theory on how technological advancements have influenced communication, and 

lastly branding theory. James Grunig and Todd Hunt’s 4 public relations models show 

a progression in business communications from strictly one-way communication to 

two-way communication that encourages companies to study and understand the 

receivers of their messages in order to create a better understanding between company 

and customer.  

 

Theories and research in the field of technological advancements and their influence 

on communication indicates that companies today have a much wider range of tools 

to utilize when communicating with customers. The technological advancements also 

point in the direction of more two-way communication between the company and the 

customer. Finally, the theory on branding in this thesis is based on Philip Kotler’s 

definition of a brand as well as Daniel Diermeier’s theory on the importance of brand 

management when dealing with traditional media and social media. Brand 

communities are also defined. All three fields of theory indicate that companies are 

increasingly moving from communication strategies based on monologue to a much 

more dialogue-oriented approach. 

 



After the theories are presented, I make an introduction to Danske Bank, highlighting 

the company’s recent history as well as important events leading up to the launch of 

the mobile banking application, specifically the recent financial crisis the impact it 

had on the bank’s brand. The introduction also includes a description of the process 

behind the research, development, approval and launch of the application itself. 

 

When analyzing the Danske Bank case based on the theories presented it becomes 

apparent that the bank, with its recent marketing campaigns and communication 

strategies, is moving towards a two-way-oriented approach where the communication 

is centered on some form of dialogue with the customers. As mentioned, 

technological advancements have provided companies with more advanced ways of 

communicating with the customers, and for Danske Bank the mobile banking 

application is no different. Technology is making the world smaller and it is bringing 

companies like Danske Bank closer and closer to the customers. This allows the bank 

to interact with the customers on a more personal level and it provides convenience 

for the customers. Finally, brand communities are also bringing companies and 

customers closer together. When launching the mobile banking application, Danske 

Bank also introduced a brand community on Facebook called “Idébank” where 

customers and non-customers can come together and discuss the application, as well 

as provide suggestions as to how is can be improved. Again, this points to a higher 

degree of dialogue between customer and company. 

 

Ultimately, the analysis of the case has shown that when Danske Bank was faced with 

increasing distrust from the customers, their brand deteriorated. The bank had to come 

up with a way to regain the trust and reconstruct their brand. They introduced a 

number of campaigns, one of which included the mobile banking, that were all based 

on increased interaction and dialogue with the customers. As customers become 

increasingly interested in how companies do business, these companies are forced to 

pay more attention to a higher demand of transparency and active involvement with 

the brands. It is very telling that researchers and professors in different fields of 

research all seem to agree that two-way communication is the becoming increasingly 

important in business and companies have to be very mindful of this if they are to 

maintain a strong and appealing brand. 
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Indledning 

 

I takt med de digitale mediers udvikling vælger flere og flere virksomheder og 

organisationer, store som små, at udnytte det store potentiale for direkte 

kommunikation med interessenter, som disse medier indeholder. Særligt de såkaldte 

smartphones (Android og iPhone m.fl.), og deres dertil udviklede applikationer, gør 

det lettere for virksomheder hurtigt og let at komme i kontakt med deres nuværende 

samt potentielle kunder. Dette kan for eksempel være i form af spil, konkurrencer, 

nyhedsapplikationer, mere funktionelle applikationer, såsom bankprogrammer osv. 

 

I disse smartphone applikationer ligger et stort markedsførings- og 

kommunikationspotentiale, både i form af at kunne tiltrække nye kunder, men også at 

kunne bibeholde og forbedre kommunikationen med eksisterende kunder. Men idet 

teknologien udvikler sig, opstår der også nye udfordringer i den måde, man henvender 

sig til kunderne på. På samme måde udvikler kunderne og deres ønsker og behov sig 

også, og derfor kan det være svært at vide, hvorledes man taler forbrugernes sprog. 

 

Siden finanskrisen har Danske Bank oplevet en nedgang i tilfredshed hos kunderne, 

svigtende tillid, negativ omtale i pressen og et image som er langt fra det niveau, som 

før krisen gjorde banken til et af de bedste brands i Danmark. Som et modtræk har 

Danske Bank siden da igangsat flere kampagner og tiltag, som har haft til opgave at 

genoprette bankens status og ikke mindst genvinde tilliden fra forbrugerne. 

 

Et af disse tiltag har været bankens Mobilbank applikation til iPhone og Android, 

hvor man som kunde hurtigt kan få adgang til sine konti og andre bankrelaterede 

funktioner via sin smartphone. Med dette redskab har banken forsøgt at komme 

tættere på kunderne i deres hverdag, samt at forbedre det image, som i de seneste år til 

tider har været under voldsom beskydning. Officielt har det fra Danske Banks side 

været et spørgsmål om at sætte kundernes behov forrest. Vicedirektør for IT og 

Udvikling i Danske Bank, Peter Schleidt sagde blandt andet før lanceringen: ”Vi 

oplever en stigende efterspørgsel på fleksible løsninger i forhold til at tjekke sin konto 

og lave betalinger” (Danske Bank – Intranet, 2011). Også Peter Rørskov, 

underdirektør i Group Business Development, bragte kundernes behov på banen: ”Vi 
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får reelt en ekstra kanal til at betjene vores kunder. (...) På den måde bliver vi nu 

endnu bedre i stand til at servicere vores kunder – på deres præmisser” (Danske Bank 

– Intranet, 2011).  

 

Men selvom man officielt melder ud, at det er et spørgsmål om kundeservice, så tror 

jeg også, at det drejer sig om, at genskabe troværdigheden til et brand, som langt fra 

oplever den samme tillid, som for bare fire år siden. Jeg vil argumentere, at 

virksomheders brug af smartphone applikationer og sociale medier som en del af 

deres kommunikationsstrategi og branding, peger i retningen af en overgang fra 

monolog til dialog med kunderne, og Danske Bank er ingen undtagelse. 

 

Problemformulering 

 

Spørgsmålet er, hvad en Mobilbank applikation har gjort for Danske Banks brand og 

hvilken indflydelse det har haft på kommunikationen med dens kunder? Hvordan har 

Danske Bank i sin kommunikation med kunderne bevæget sig fra monolog til dialog? 

Kan andre virksomheder og organisationer med fordel gå i bankens fodspor for at 

styrke deres brand, eller er det et fejlslagent forsøg på højteknologisk 

selvpromovering?  

 

Med udgangspunkt i casen om lanceringen af Danske Banks Mobilbank applikation 

vil jeg derfor undersøge følgende: 

 

 Hvorledes har virksomheders tilgang til public relations udviklet sig og 

hvordan har det påvirket måden, moderne virksomheder kommunikerer med 

deres kunder på? 

 

 Hvordan har den teknologiske udvikling påvirket virksomhedernes muligheder 

inden for kommunikation og markedsføring og hvilken indflydelse har det på 

virksomhedernes håndtering af deres brands? 

 

 Hvilken indflydelse har brand communities på den måde, virksomheder 

kommunikerer med og brander sig over for deres kunder? 
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Metode 

 

Valg af metode og strategi 

 

Inden for samfundsvidenskabelige undersøgelser findes der overordnet to typer af 

metode; Kvalitativ og kvantitativ metode. Ved den kvalitative metode forstås en 

indgangsvinkel til undersøgelser som er baseret på dybden i den indsamlede data, 

eksempelvis via interviews. Den kvantitative metode er derimod, som ordet hentyder, 

nærmere en indgangsvinkel, der er kendetegnet ved at påvise og drage konklusioner 

om et emne ved indsamling af store mængder data. Resultater påvises her ved at 

udpege mønstre i de tal, man statisk kan frembringe gennem dataindsamlingen, 

eksempelvis gennem omfangsrige spørgeskemaundersøgelser (Andersen, 2003).  

 

De to metoder har hver sine forcer, og alt efter hvilken problemstilling man ønsker at 

undersøge, vil den ene metode være mere passende end den anden. Robert Yin 

beskriver hvilke betingelser, der skal være opfyldt, når man eksempelvis vælger case 

study frem for eksperimenter eller undersøgelser. Der findes tre betingelser, der peger 

på den mest brugbare metode i den pågældende situation. (1) undersøgelsesspørgsmål, 

(2) kontrol over adfærdsmæssige begivenheder og (3) fokus på nutidige begivenheder.  

 

Først ser man på sit undersøgelsesspørgsmål eller problemformulering. Til hver 

metode er der tilknyttet en række interrogative pronominer: hvem, hvad, hvordan, 

hvorfor, hvor mange og hvor meget. Eksperimenter stiller ofte spørgsmålene hvordan 

og hvorfor. Det samme gør case studies, mens undersøgelser, såsom 

spørgeskemaundersøgelser, ofte kan spørge hvem, hvad, hvor, hvor mange og hvor 

meget (Yin, 2003).  

 

Herefter ser man på, om man har kontrol over adfærdsmæssige begivenheder. Herved 

forstås om forskeren helt eller delvist kan påvirke nogle af de elementer, som indgår i 

vedkommendes undersøgelse. Ifølge Yin kan man kun via eksperimenter selv påvirke 

elementerne i sin undersøgelse, ved eksempelvis at introducere forsøgspersoner for 

forskellige former for stimuli. Ifølge Robert Yin kan der hverken ved 

spørgeskemaundersøgelser, historisk forskning eller i case studies forekomme den 
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slags kontrol og ”manipulation” med data. I forhold til spørgeskemaundersøgelser, så 

kan man dog i mine øjne godt argumentere for, at disse kan manipuleres. Eksempelvis 

kan intervieweren udforme sine spørgsmål således, at de bliver ledende, og på den 

måde har større chance for at give intervieweren de svar, som vedkommende gerne vil 

høre. Det samme gør sig gældende for både historisk forskning og case studies. 

Manipulation af data kan finde sted i alle former for undersøgelser. Det må så være op 

til forskeren at argumentere for, hvor vedkommendes data skal betragtes som valide. 

 

Endeligt skal man overveje om man fokuserer på nutidige eller historiske 

undersøgelsesspørgsmål. Det er klart, at en analyse af historiske begivenheder ikke 

har meget med nutiden at gøre, hvorimod spørgeskemaundersøgelser og case studies 

kan være gode værktøjer til at undersøge nutidige problemstillinger (Yin, 2003). 

 

I dette speciale har jeg valgt primært at benytte mig af den kvalitative metode ved 

brug af en case study.  Jeg vil ud fra casen undersøge og forstå Danske Banks valg af 

strategi i forbindelse med lanceringen af deres smartphone applikation. I den 

forbindelse finder jeg det ikke velegnet at benytte sig af den kvantitative metode ved 

brug af eksempelvis spørgeskemaundersøgelser eller lignende. I dette tilfælde drejer 

det sig om at undersøge specifikke strategier, og de beslutningsprocesser som er gået 

forud. Dette undersøges bedst ved brug af den kvalitative metode. 

 

Jeg vil endvidere understøtte casen med andet empirisk data. Det være sig  diverse 

undersøgelser, interviews og artikler, som ikke nødvendigvis har direkte relation til 

selve casen, men som på forskellige måder kan være med til at besvare 

problemformuleringen. På den måde kan det argumenteres, at der, i dette speciale er 

tale om ’triangulering’. Begrebet triangulering går helt tilbage til 1959, hvor Donald 

Fiske og Donald Campbell teoretiserede ”multiple operationism”, som betyder, at 

mere end én metode er nødvendig for at kunne sikre validiteten i forskningen. Senere 

specificerede Norman Denzin så Fiske og Campbells tese ved at benytte ordet 

triangulering. Denzin mente på samme måde, at forskere kunne forbedre 

nøjagtigheden af deres konklusioner ved at indsamle forskellig slags data som kunne 

kobles til samme fænomen (Jick 1979, s. 602-603).  
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Valg af case 

 

Mit valg af case til dette speciale er faldet på Danske Bank. Der er der flere årsager 

til. For det første er banken min nuværende arbejdsplads. Det ville derfor give mig en 

række fordele blandt andet i arbejdet med dataindsamling, da jeg ikke ville behøve at 

skulle opsøge virksomheden for først at bede om lov til at tale med dem, for derefter 

at skulle søge efter eller henvises til de rette folk i koncernen. Jeg vil senere 

kommentere på min egen rolle som ansat i koncernen i forbindelse med dette speciale. 

For det andet finder jeg digital kommunikation og marketing meget interessant og 

relevant. Det var derfor oplagt for mig at vælge Danske Banks håndtering og 

lancering af deres smartphone applikationer som case og udgangspunkt for dette 

speciale. Casen omhandler specifikt Danske Banks smartphone applikationer, 

strategien bag, lancering, videreudvikling, kundekommunikation samt den fortsatte 

markedsføring af produktet. Jeg har  bevidst valgt ikke at inkludere flere cases i dette 

speciale. Man kunne eventuelt have valgt at inkludere flere cases fra andre danske 

eller udenlandske banker, men som Bent Flyvbjerg argumenterer, så er antagelsen om, 

at man er nødt til at bruge mere end én case study for at kunne generalisere ikke 

nødvendigvis sand (Flyvbjerg, 2004).  

 

Flyvbjerg fremfører, at en gængs misforståelse ved case studies er, at man ikke kan 

generalisere ved brug af én enkelt case study. Den pågældende case alene vil ikke 

kunne bidrage til videnskabelig udvikling. Desuden er en anden misforståelse, ifølge 

Flybjerg, at cases bruges bedst til at udvikle hypoteser, mens andre 

undersøgelsesmetoder er bedre til at teste disse hypoteser og skabe teorier. Flybjerg 

mener, at det ikke er et spørgsmål om, hvor mange cases man vælger at bruge for at 

besvare sit undersøgelsesspørgsmål/problemformulering, men rettere hvorvidt den 

case man vælger har den rette tyngde og signifikans til at kunne belyse noget generelt 

om et specifikt emne. Han mener også, at valg af metode skal afhænge af 

problemstillingen, der undersøges og de omstændigheder, som omgiver den 

(Flyvbjerg, 2004).  

 

Ligeledes argumenterer Flyvbjerg, at en case giver forskeren bedre forudsætninger for 

at forstå det felt, som denne undersøger: 
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”For researchers, the closeness of the case to real-life situations and its multiple 

wealth of details are important in two respects. First, it is important for the 

development of a nuanced view of reality, including the view that human behavior 

cannot be meaningfully understood as simply the rule-governed acts found at the 

lowest levels of the learning process, and in much theory. Second, cases are important 

for researchers’ own learning process in developing the skills needed to do good 

research” (Flybjerg 2004, s. 223). 

 

Udover Flyvbjergs argumentation for validiteten af én case study findes der i 

forbindelse med dette speciale yderligere en grund til at vælge denne tilgang. 

Smartphone applikationer som giver bankkunder adgang til deres konti, samt andre 

bankrelaterede funktioner er ganske ny i Danmark. Kun de største banker på markedet 

kan i skrivende stund tilbyde denne service til deres kunder. Eftersom Danske Bank 

var ”first mover” på det danske marked, er det efter min overbevisning også det 

rigtige valg at udvælge netop denne bank som case. 

 

Valg af interviewpersoner 

 

Interviewpersonerne i dette projekt er i første omgang udvalgt på baggrund af 

specialets problemformulering. På den ene eller anden måde har de en ekspertviden, 

der komplimenterer formålet med specialet. To interviewpersoner har en direkte 

relation til selve casen fra Danske Bank. De arbejder i koncernen og har på hver sit 

område haft indflydelse på lanceringen af Danske Banks mobil applikation. De 

resterende interviewpersoner er løbende blevet udvalgt gennem samtaler med 

foregående interviewpersoner. Markedet for smartphone applikationer er nyt og endnu 

ikke særlig udbredt i forhold til andre måder at kommunikere og markedsføre sig 

digitalt i Danmark. Det kan derfor være svært at komme i kontakt med relevante 

interviewpersoner. Jeg har derfor valgt, efter hvert interview, at spørge 

interviewpersonen, om denne har kunne anbefale andre personer inden for samme 

fagområde, som jeg kunne have gavn af også at tale med. Det har medført, at jeg 

hurtigt og nemt har formået at skaffe kontakt til et udvalg af relevante 

interviewpersoner inden for branchen.  
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På den anden side kan mit valg af interviewpersoner, som er ansat i samme branche 

også betyde, at deres kommentarer og antagelser omkring emnet kan være en smule 

farvet. Jeg vil dog argumentere, at deres viden om smartphone applikationer på det 

danske marked er relevant, da dette område stadig er så nyt herhjemme. 

 

Overvejelser omkring interviewteknik- og metode 

 

Før hvert interview har jeg måtte gøre mig nogle overvejelser omkring, hvordan jeg 

ville kunne få det optimale udbytte af samtalen. Jeg har prøvet på bedste vis at sætte 

mig ind i, hvem jeg skulle tale med, hvilke ydelser den pågældende institution eller 

virksomhed tilbyder, samt hvilken funktion den pågældende interviewperson har haft 

i virksomheden. Dette har til tider været svært, da jeg i de fleste tilfælde ikke har 

kendt meget til de pågældende personer, før jeg har fået kontakt med dem. Efter den 

indledende kontakt var etableret, har jeg forsøgt at sætte mig ind i forholdene omkring 

deres profession og fagområde, således at jeg kunne forme mine spørgsmål derefter.  

Det er sket ved at undersøge virksomhedernes hjemmesider samt finde andre 

referencer på nettet omkring deres arbejde.  

 

Ifølge Steinar Kvale er det særligt vigtigt, at man kan betragte en 

interviewundersøgelse som værende valid. Kvale forklarer, at validitet drejer sig om, 

hvorvidt en metode undersøger det, den har til formål at undersøge, og han opstiller 

en oversigt med 7 faser i en interviewundersøgelse, som samlet skal være med til at 

validere resultatet. Disse faser er Tematisering, Design, Interview, Transskription, 

Analyse, Validering og Rapportering. I samtlige faser er man altså nødt til at sætte 

spørgsmålstegn ved den fremgangsmåde og metode, man vælger at benytte sig af. 

Eksempelvis drejer validiteten af Interviewet sig om ”troværdigheden af 

interviewpersonens beskrivelser og kvaliteten af interviewprocessen, der bør omfatte 

omhyggelige spørgsmål om betydningen af det, der siges, og en kontinuerlig kontrol 

af den indhentede information som en validering på stedet.” (Kvale 2009, s. 275). 

 

Det betyder, at validiteten af interviewet bunder i et samspil mellem forsker og 

interviewperson, hvor interviewpersonen forventes at svare troværdigt, mens 

forskeren har pligt til at stille relevante spørgsmål, samtidig med at denne formår at 

være kritisk overfor de svar, der kommer. I forhold til mine interviews har jeg forsøgt 



 8 

at forholde mig refleksivt til interviewpersonernes udtalelser ved for eksempel at stille 

uddybende spørgsmål, samt at bede dem begrunde flere af deres svar. 

 

I forberedelsen har jeg før selve interviewet sendt en beskrivelse af projektet samt en 

række af de spørgsmål, som jeg har tænkt mig at stille interviewpersonen. Det har jeg 

gjort, for at give den pågældende person mulighed for bedre at sætte sig ind i mit 

projekt. Samtidig vil de spørgsmål, jeg sender personen, give vedkommende en reel 

chance for at forbedrede sine svar, så de kan blive så fyldestgørende som muligt. Jeg 

vælger dog bevidst ikke at sende personen alle spørgsmål, da jeg ikke vil have et 

interview, som i princippet er transskriberet på forhånd. Jeg er af den opfattelse, at 

interviewpersonen skal have en idé om, hvad jeg har tænkt at spørge om, men at 

vedkommende samtidig også ”tvinges” til at svare impulsivt på uventede spørgsmål. 

Det vil der komme mere reelle og ærlige svar ud af. 

 

Min rolle som ansat i Danske Bank 

 

Min egen rolle i forbindelse med dette speciale må også tages i betragtning. Det 

forventes naturligvis, at mine observationer, analyser og konklusioner er fremkommet 

ud fra et nuanceret synspunkt. Men der skal dog for god ordens skyld nævnes, at jeg i 

skrivende stund selv har været ansat i Danske Bank koncernen i 2 år som 

studentermedhjælper. Der kan derfor argumenteres for, at mine holdninger og 

observationer omkring virksomheden på den ene eller anden måde kan være farvede. 

Jeg har i dette speciale forsøgt at gøre min ansættelse i koncernen til en fordel, da jeg 

har haft adgang til personer og oplysninger, som eksterne personer muligvis ikke ville 

have haft adgang til. Jeg vil derfor argumentere for, at min ansættelse i virksomheden 

har tilladt mig at give læseren et mere præcist indblik i, hvorledes banken fungerer, 

samt hvordan man internt har forholdt sig til forandringer i virksomheden. 
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Teori 

 

Jeg vil i det kommende teoriafsnit beskæftige mig med teorier og modeller inden for 

tre felter. Det første afsnit vil have Grunig og Hunts public relation modeller som 

omdrejningspunkt. Jeg har valgt at benytte netop Grunig og Hunt, fordi de 

beskæftiger sig med modeller, som kan relateres til den overgang fra monolog til 

dialog, som jeg føler, at Danske Bank har gennemgået siden finanskrisen. 

 

Afsnit to omhandler Kondratieffs 6. bølge samt udvalgt faglitteratur, som beskriver 

den teknologiske udvikling, og forklarer hvorledes denne har haft indflydelse på 

hvorledes virksomheder kommunikerer med deres kunder i nyere tid. Jeg har valgt 

netop disse kilder, da de også hentyder et skifte fra monolog til dialog mellem 

virksomheder og kunder, baseret på teknologiske udviklinger som nu tillader 

virksomheder at kommunikere på nye og anderledes måder. 

 

Det sidste afsnit omhandler branding, og særligt de såkaldte brand communities. Jeg 

har valgt denne tilgang, fordi brand communities er en forholdsvis ny måde for 

virksomheder, at påvirke hvordan deres brands bliver opfattet. I forhold til casen 

benytter netop Danske Bank sig af denne form for brand management i forbindelse 

med lanceringen af deres smartphone applikation, og samtidig ligger brand 

communities op til en overgang fra monolog til dialog mellem kunde og virksomhed. 

 

Grunig og Hunts public relations modeller 

 

Ikke alle virksomheder agerer ens, når de kommunikerer med omverdenen. Der kan 

ligge forskellige motiver og agendaer bag den måde, man som virksomhed vælger at 

udbrede sine budskaber. I 1984 formulerede James Grunig og Todd Hunt fire 

modeller for public relations og kommunikation, som beskriver forskellige måder at 

overbringe sine budskaber til offentligheden på. Den første model kaldes ”Press 

agentry/pulicity” og beskriver den måde hvorpå pressefolk og agenter i det 19. 

århundrede, som nogle af de første, lavede publicity og reklamerede for kendte 

amerikanske skikkelser, såsom Buffalo Bill og Cody og Calamity Jane. Grunig og 

Hunt betegner disse ”reklamefremstød” som de første spirende former for public 
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relations. Overført til nutiden bruges denne model, når man kommunikerer budskaber 

som gerne skal generere positiv omtale, særligt gennem massemedier. Det kunne 

eksempelvis være promovering af en komikers stand-up show gennem 

fjernsynsreklamer eller lign. Måden hvorpå man kommunikerer, og hvorvidt 

detaljerne er 100 % faktuelle er mindre vigtigt. Det er budskabet i sig selv, som er i 

centrum (Grunig 1992, s. 287) 

 

Grunig og Hunts anden model hedder ”the public information model”. I starten af det 

20. århundrede blev karakteristikaene ved denne model udviklet, som en reaktion på 

forskellige journalisters angreb på offentlige instanser og virksomheder i form af 

undersøgende journalistik. Det gik op for disse institutioner, at det ikke længere var 

nok med ”press agentry”, og man ansatte derfor sine egne journalister, til at stå for 

kommunikationen. Selvom budskaberne som oftest tilgodeså virksomhederne, så var 

de for det meste sandfærdige og præcise. Public information modellen kendetegnes 

altså ved, at kommunikationen formuleres af organisationernes egne journalister, og 

distribueres via massemedier og kontrollerede medier som aviser og brochurer 

(Grunig 1992, s. 288).  

 

De første to modeller er såkaldte ”one-way” (envejs) modeller, hvilket betyder, at 

budskaberne er konstrueret alene af afsenderen uden nogen form for påvirkning 

udefra. De sidste to er til gengæld ”two-way” (tovejs), hvilket betyder, at afsenderen 

på den ene eller anden måde har sat sig ind i omstændighederne omkring de tiltænkte 

modtagere. Grunig og Hunts tredje model kaldes således ”the two-way asymmetrical 

model” (den asymmetriske tovejs model).  Modellen er baseret på overbevisningen 

om, at mennesker kan manipuleres, som bevist gennem propagandaen under anden 

verdenskrig. Men hvis mennesker kunne manipuleres efter onde hensigter, så måtte 

de, ifølge den østrigske pioner inden for public relations Edward Bernays, også kunne 

manipuleres efter gode hensigter. Bernays beskrev det som ”engineering of consent”, 

hvor man forsøger at undersøge, hvad folk gerne vil høre for derved at konstruere et 

budskab, der vil have størst chance for at skabe den reaktion hos modtageren, som 

afsenderen ønsker (Grunig 1992, s. 288). Modellen karakteriseres som ”tovejs”, fordi 

man som afsender inddrager modtageren og dennes motivationer og adfærd i 

skabelsen af budskabet. Modellen er samtidig asymmetrisk på den måde, at man ikke 
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spørger modtageren til råds, men i stedet  formoder, at det budskab man udsender, er 

det som modtageren gerne vil høre (Grunig, 1992). 

 

Grunig og Hunts fjerde og sidste model kaldes for ”the two-way symmetrical model” 

(den symmetriske tovejs model). Den har nogle af de samme træk som den tredje 

model, men afviger ved at være symmetrisk. Det betyder, at man forsøger at få en 

forståelse for modtagerens standpunkter, og derved skaber et budskab ud fra hvad 

modtageren forventer, i modsætning til hvad man formoder, at modtageren 

forventer.”Grunig forklarer forskellene på envejs og tovejs således: 

 

”One-way communication disseminates information; its is a monologue. Two-way 

communication exchanges information; it is a dialogue. (...) Asymmetrical 

communication is imbalanced; it leaves the organisation as is and tries to change the 

public. (...) Symmetrical communication is balanced; it adjusts the relationship 

between the organisation and public.” (Grunig 1992, s. 289). 

 

Selvom Grunig og Hunt argumenterer for, at ”the two-way symmetrical model” er 

den optimale model at bruge, når man laver public relations, så fremfører de også, at 

de fleste virksomheder bruger en blanding af de to ”tovejs” modeller. De kalder det en 

”mixed-motive” model, som dog oftest vil have en tendens til, at hælder mere mod 

den symmetriske end den asymmetriske model (Grunig 1992, s. 19). 

 

Jeg vil senere i specialet analysere Danske Banks udvikling inden for public relations 

de senere år ved hjælp af Grunig og Hunts modeller. Jeg vil se på, hvilke modeller, 

som passer bedst på den måde, som banken har valgt at kommunikere på. Særligt vil 

jeg kigge på bankens overgang fra monolog til dialog med inddragelsen af deres 

kunder i forbindelsen med udviklingen af deres kommunikationsstrategi. 

 

Teknologi og Kondratieffs 6. bølge  

 

Den teknologiske udvikling har haft stor indflydelse på, hvorledes virksomheder 

udfører forretninger, men i særdeleshed også hvordan de kommunikerer og 

markedsfører sig selv over for deres kunder. Tilbage i 1920’erne udviklede den 

russiske økonom Nikolai Kondratieff en model, som delte den økonomiske udvikling 
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ind i bølger. Den østriske økonom Joseph Schumpeter videreudviklede senere 

modellen, således at den økonomiske udvikling blev påvirket af den teknologiske 

udvikling. Når en økonomisk bølge var ved at gå i stå, var der brug for innovative og 

nye teknologiske løsninger, som kunne afløse den nedadgående økonomiske bølge og 

starte en ny. Inspireret af Kondratieff og Schumpeters tanker om bølger og 

teknologiens påvirkning af økonomisk udvikling, er der senere hen blevet udviklet en 

model kaldet ”Kondratieff’s wave cycles” (Kondratieffs bølgecyklus). Den består af 5 

bølger, startende med den industrielle revolution omkring 1770, hele vejen op til cirka 

1970, hvor den femte bølge begynder med den såkaldte tidsalder for information og 

telekommunikation (Mouatt &Adams, 2011).  

 

De to britiske økonomer Simon Mouatt og Carl Adams skriver i deres bog, 

”Corporate and Social Transformation of Money and Banking”, at vi nu befinder os i 

Kondratieffs 6. bølge.  Bølgen startede ifølge forfatterne i 1991, i forbindelse med 

udviklingen af den såkaldte ”Information Superhighway” i USA. Mens den 5. bølge 

var kendetegnet ved udviklingen og brugen af computere, mener Mouatt og Adams, at 

den 6. bølge er karakteriseret ved ubegrænset adgang til internettet, Web 2.0 og 3.0 

teknologi, social media og social networking, mobile teknologier samt hurtig 

interaktion og samarbejder mellem mennesker overalt på kloden (Mouatt & Adams 

2011, s. 10). 

 

Det er ikke kun teorierne inden for public relations, som peger i retningen af mere to-

vejs kommunikation. Også inden for den teknologiske udvikling, peger tendenserne 

imod en verden med en langt højere grad af dialog mellem virksomheder og kunder 

end tidligere. Paul Argenti, professor i Corporate Communication på Dartmouth 

College, forklarer, hvordan den teknologiske udvikling påvirker 

virksomhedskommunikation: 

 

”Now corporate communication is being refomulated again by unprecedented  

technological change. ... Today, technology accomodates real-time dialogue between 

companies and their constituents, replacing unidirectional messages from faceless 

managers.” (Argenti 2006, s. 357-358). 
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Argenti påpeger en overgang fra envejs til tovejs kommunikation, hvor kunder og 

andre interessenter i langt højere grad end før kan kommunikere direkte til og med 

virksomhederne. Denne overgang er således en direkte konsekvens af teknologiske 

udviklinger, som i dag tillader dialog frem for monolog. Paul Argenti er dog ikke 

alene om sine overvejelser omkring overgangen til mere tovejs kommunikation. Flere 

af hans kolleger ser de samme trends. Blandt andre Ronald Faber, professor i Mass 

Communication på University of Minnesota, og Marla Stafford, professor i Marketing 

på Uinversity of Memphis. De udtaler blandt andet: 

 

”New media can provide a quantum leap in our ability to selectively craft messages to 

match specific characteristics of the receiver and to make the audience member feel 

more connected to the brand. ... The two-way communications inherent in both 

interpersonal communication and new media allows the sender to utilize feedback 

from the receiver in developing the message.” (Stafford & Faber 2005, s. 352-353). 

 

Stafford og Faber påpeger to vigtige perspektiver i ovenstående citat. For det første 

giver ny teknologi virksomheder mulighed for at skræddersy budskaber til kunderne, 

da man gennem teknologien er blevet bragt tættere på hinanden. Forbrugerne kommer 

tættere på virksomheden, og kan derfor lettere give sin mening til kende. På samme 

måde kan virksomhederne derved analysere hvad forbrugerne vil have og udvikle et 

passende budskab baseret på dette. For det andet bringer de begrebet interpersonel 

kommunikation på banen. Interpersonel kommunikation er baseret på en langt mere 

personlig kommunikation mellem virksomhed og forbruger, som er blevet muliggjort 

i forbindelse med udviklingen af blandt andet sociale medier. Den personlige kontakt 

mellem forbruger og virksomhed er med til at forstærke både kundens tilhørsforhold 

til virksomheden, samt virksomhedens muligheder for lettere at kunne føre kunden i 

den retning man ønsker. 

 

En række andre fagpersoner inden for forskning i  virksomhedskommunikation er 

enige med Argenti, Stafford og Faber. Og konklusionen ser ud til at være ret entydig: 

 

”Companies marketing branded products and services can learn from the Obama 

campaign [brugen af tovejskommunikation, min tilføjelse]. They have a choice. They 

can either continue to pummel customers with endless one-way broadcasts 
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proclaiming ”why my brand is best for you”, or they can begin to invest in 

meaningful customer conversations, with the goal of building a common purpose.” 

(Bhalla 2011, s. 39). 

 

”A major contemporary trend is for communications media to facilitate two-way, not 

just passive one-way, interaction between organisations and customers.” (Kimmel 

(ed.) 2005, s. 139-140). 

 

Udviklingen peger på et skifte fra monolog til dialog mellem forbrugere og 

virksomheder, og ifølge ovennævnte forskere er det i høj grad på grund af den 

indflydelse, som den teknologiske udvikling har haft på de muligheder, som nutidens 

virksomheder har for at kommunikere med kunderne. Når det så er sagt, så bringer 

John O’Connor, Eamonn Galvin og Martin Evans en meget vigtig pointe på banen via 

deres artikel ”Electronic Marketing and Marketing Communications: The Role of 

Technology”: 

 

”Technology is having a significant impact on the way companies deliver marketing 

communications. However, it is important that the new changes are marketing and 

customer-driven and not solely technology-driven. Perhaps the most important 

conclusion is that while technology allows us to do different things, its real benefit is 

to allow us to do the same things better, or more efficiently.” (Kimmel (ed.) 2005, s. 

152). 

 

Dette er en vigtig pointe at få med. Den teknologiske udvikling har utvivlsomt gjort, 

at virksomhedernes muligheder for at kommunikere bedre med kunderne er blevet 

forbedret, men O’Conner, Galvin og Evans pointerer, at man ikke må lade 

teknologien bestemme kommunikationsstrategien. Man skal snarere se teknologien 

som et værktøj i arbejdet med at skabe det bedst mulige budskab, hvor det stadig er 

kunden som er i centrum. 

 

Senere i dette speciale vil jeg, på baggrund af ovenstående undersøgelse af 

faglitteraturens syn på den teknologiske udvikling, undersøge, hvorledes denne 

udvikling har haft indflydelse på Danske Banks muligheder for at kommunikere med, 

samt markedsføre sig over for, deres kunder.  



 15 

 

Branding og brand communities 

 

Mange virksomheder kan ofte identificeres af forbrugerne ved mere end blot deres 

navn samt udbudet af særlige produkter og services. Verdenskendte virksomheder 

som Coca Cola og Nike, men også danske virksomheder som eksempelvis LEGO og 

Danske Bank, kan betegnes som værende ”brands”. Et brand er eksempelvis et tegn, 

et symbol, et design, særlige farver, et navn, en historie eller en kombination af disse, 

som er med til at identificere de produkter og services som en virksomhed udbyder. 

Ifølge professor i marketing, Philip Kotler, så spiller brands i dag en større og større 

rolle for kunderne, når de skal vælge et produkt. Det skyldes, at produkter fra en 

særlig virksomhed bedømmes på opfattelsen af denne virksomheds brand. De 

associationer, man som kunde har med et brand, er med til at styrke købelysten hos 

forbrugerne overfor et givent produkt (Kotler 2000, s. 227-230). Der er naturligvis 

større chance for, at en kunde vil erhverve sig et produkt, hvis kunden associerer 

brandet bag produktet med noget positivt. 

 

Et brand skabes  ikke over en nat. Det udvikles over tid og er en blanding af 

virksomhedens egen holdning omkring, hvordan den vil opfattes, forbrugernes 

opfattelse samt den måde som virksomheden i offentligheden fremstilles for 

forbrugerne eksempelvis via medierne. Dette betyder også, at et brand i høj grad kan 

påvirkes af eksterne kræfter. Derfor er begrebet ”brand management” et vigtigt 

element i virksomhedernes kamp om at værne om det gode brand. Ifølge Daniel 

Diermeier, professor ved Northwestern University, så er den generelle holdning 

oftest, at brand management handler om at varetage forholdet mellem virksomheden 

og dens kunder. Men hvis krisen rammer, og virksomhedens omdømme er i fare, så 

spiller medierne en stor rolle i formidlingen af information til kunder og befolkningen 

generelt (Diermeier, 2011). På den måde er der, som vi fastlagde ovenfor, flere parter, 

som er med til at forme virksomhedens brand. Daniel Diermeier forklarer det således: 

 

”This mix of information and opinions shapes customer attitude towards the 

company. We are moving from one channel of influence to many, most of which the 

company cannot control.” (Diermeier, 2011, s. 60). 
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I forlængelse af det udsagn kan man tilføje udbredelsen af de sociale medier som et 

værktøj til at forme brands. Daniel Diermeier udtaler i den forbindelse, at sociale 

netværk-sites som Facebook, YouTube og Twitter er med til at skabe en masse af de 

historier, som diverse nyhedsmedier vælger at dække. På den måde kan den 

kommunikation som foregår mellem diverse aktører på eksempelvis Facebook være 

med til at have indflydelse på hvordan man opfatter en given virksomhed. Stephanie 

Agresta er Global Director of Digital Strategy and Social Media hos PR-firmaet 

Porter Novelli. Hun mener også, at de sociale medier er begyndt at have en større 

indvirkning på opfattelsen af brands. Agresta fastslår blandt andet, at undersøgelser 

har vist, at omkring 40 procent af alle kunder gerne vil i tættere kontakt med de 

brands, som de bruger til daglig (Agresta & Bough 2011, s. 50). Flere og flere 

virksomheder er begyndt at benytte sociale netværk som eksempelvis Facebook, både 

som en markedsføringsplatform for brandet samt produkter og services, men også 

som en platform til kommunikation mellem virksomhed og kunder.  

 

Også B. Bonin Bough, som er Global Director of Digital and Social Media hos 

PepsiCo, anerkender at de sociale medier på nettet er begyndt at få større betydning 

for brands. Han ser sociale medier som en platform til kommunikation mellem kunder 

og virksomhed men påpeger også, hvorledes han mener, at virksomheder udnytter 

kommunikationen på disse platforme bedst muligt. 

 

”The real question is, do consumers want to mass-communicate with brands? And I 

think the answer is no. They really want to communicate with each other. The more 

we can enable or add value to those interactions, the better chance we have of them 

actually participating with us.” (Agresta & Bough 2011, s. 51). 

 

B. Bonin Bough præsenterer her en interessant vinkel på brugen af de sociale medier i 

branding. Sociale medier er bygget til at lade en masse mennesker, som på den ene 

eller andet måde har et forhold til hinanden, interagere og kommunikere på en fælles 

platform. Boughs pointe er, at den kommunikation og diskussion som foregår mellem 

deltagerne på disse platforme skal tøjles og udnyttes til virksomhedernes fordel, ved 

at give de personer, som gerne vil diskutere, de optimale rammer for kunne udveksle 

meninger. Dette kunne for eksempel være en side på Facebook, som er oprettet af en 

virksomhed. Således kan virksomheden observere diskussionerne, og eventuelt 
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opfordre til diskussion om specifikke emner, som virksomheden vil kunne få gavn af 

fremadrettet. 

 

Dette perspektiv bringer mig naturligt videre til et fænomen, som bruges mere og 

mere af virksomheder til at styrke deres brands. Det drejer sig om de såkaldte ”Brand 

Communities”. Brand communities er defineret som værende samlinger af individer 

med interesse for særlige brands, som i kræft af deres evne til at forsamles og 

kommunikere uafhængigt af deres geografiske placering, har en væsentlig rolle som 

spiller på et givent marked (Kimmel (ed.), 2005). Ifølge artiklen ”Marketing 

Communications in a World of Consumption and Brand Communities”, så er brand 

communities karakteriseret ved 3 ting: 

 

1. Consciousness of kind 

2. Rituals and traditions 

3. Community responsibility 

 

Consciousness of kind henviser til, at medlemmer af et community har et særligt 

forhold både til andre medlemmer og selve brandet. Samtidig føler medlemmerne, at 

de deler en særlig identitet med de andre medlemmer, selvom de måske aldrig har 

mødt hinanden. Rituals and traditions refererer til en udveksling af historier om 

brandet, særlige referencer tilknyttet brandet, måske et særligt sprog eller ordforråd 

som er forbundet med brandet og tilkendegivelser omkring brandet, som 

medlemmerne har tilfælles. Som navnet også tydeligt indikerer, så er det de fælles 

ritualer og traditioner omkring brandet, som samler medlemmerne i et community. 

Sidst er der community responsibility (eller moral responsibility), som dækker over 

det engagement og den forpligtelse som medlemmerne føler over for gruppen og 

brandet. Det er dette engagement eller moralske forpligtelse som får medlemmerne af 

gruppen til at hjælpe brandet og de andre medlemmer. Det vigtige aspekt ved 

community responsibility er, at medlemmerne er med til at promovere, understøtte og 

udvikle brandet, uden at det koster hverken dem selv eller brandet noget. Dog er 

virksomheden som regel ude af stand til at kontrollere aktiviteter, interaktion og 

kommunikation i det pågældende community, da de ofte befinder sig på offentlige 

tilgængelige internetsider (Kimmel (ed.) 2005, s. 65-66).  
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Med udgangspunkt i ovenstående afsnit, vil jeg senere i dette speciale undersøge, 

hvordan Danske Bank har forsøgt at genoprette tilliden til deres brand, blandt andet 

ved brug af de såkaldte brand communities. 
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CASE: Danske Bank Mobilbank Applikation 

 

Danske Bank A/S blev grundlagt i 1871. Banken er en af de største banker i 

Skandinavien og har afdelinger i 15 lande. Danske Bank er arbejdsgiver for omkring 

21.500 medarbejdere og servicerer til hverdag ca. 5 millioner privatkunder. Af disse 

er 2,1 millioner aktive internetkunder (Danske Bank – Facts, 2011). 

 

Siden banken skiftede navn fra Handelsbanken til Danske Bank i 1976, er banken gået 

fra ”bare” at være en dansk bank, til at være en dansk bank, der agerer internationalt. 

Med etableringen af filialer i Luxembourg, London og Hamborg, samt opkøb af 

blandt andet norske, svenske og irske banker, har Danske Bank cementeret sin 

tilstedeværelse på det internationale marked, samt indikeret at banken er villig til at 

satse på andet end nationale bankforretninger. 

 

Danske Bank har en række kerneværdier, som banken kalder ”det kompas vi retter ind 

efter i vores arbejde med at blive den bedste lokale finansielle partner. Både etisk og 

professionelt” (Danske Bank – Kerneværdier, 2011). Disse kerneværdier er: 

Kompetence, Ordentlighed, Værdiskabelse, Engagement og Tilgængelighed (internt 

kaldet ”KVOTE”). Fra mine egne erfaringer hos organisationen er jeg bekendt med, at 

man fra bankens side gør meget ud af, at de ansatte skal have kerneværdierne i 

baghovedet, når man møder kunder, sidder på kontoret og generelt repræsenterer 

banken ude og hjemme. Eksempelvis har banken et elektronisk undervisningsforløb, 

som man skal gennemgå i de første dage af sin ansættelse. Dette e-learning program 

gennemgår forskellige bank-relaterede scenarier, som på den ene eller anden måde 

relaterer til bankens kerneværdier. Jeg har ligeledes oplevet, at kerneværdierne bruges 

som en integreret del af HR-afdelingens arbejde i forbindelse med yderligere 

uddannelse og vejledning af afdelinger og ansatte i organisationen. Umiddelbart ser 

man som kunde ikke meget til Danske Banks kerneværdier, da banken ikke udadtil 

skilter med dem. De kan findes, hvis man søger efter dem på bankens hjemmeside, 

men på trods af dette, er det min generelle opfattelse, at værdierne er en vigtig del af 

den interaktion, som Danske Banks medarbejdere har med alle bankens interessenter. 
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Danske Bank havde i mange år et godt image og var længe et respekteret og 

troværdigt selskab. Ord som ”konservativ” og ”danskernes bank” blev brugt til at 

beskrive banken, og det beneficerede banken i flere år på. Men siden 1990’erne har 

der af flere omgange været tilfælde, hvor Danske Bank begyndte at få negativ omtale, 

og det har utvivlsomt været med til gradvist at give banken flere og flere ridser i 

lakken (Pedersen, 2008). 

 

Peter Straarup 

 

Noget af æren for det omdømme som Danske Bank har i den danske befolkning kan 

muligvis tilskrives Peter Straarup. Siden 1998 har Peter Straarup siddet som 

ordførende direktør i Danske Bank. Der er sket meget for banken i den periode, både 

af op- og nedture, og han har måtte stå for skud og tage ansvaret for det meste. 

Straarups rolle som ordførende direktør har også gjort, at han har været bankens 

ansigt udadtil og er måske i nogle folks øjne blevet personificeringen af Danske Bank 

i offentligheden. 

 

De første 10 år som direktør i Danske Bank var gode for Peter Straarup. På trods af 

enkelte sager, hvor banken blev kritiseret i medierne, så gik man frem i 

imageanalyserne. Når økonomien samtidig kun så ud til at blive bedre og bedre, så var 

det ikke voldsomt svært for Peter Straarup at være direktør for Danmarks største bank. 

Man formåede blandt andet at se en stigning på overskuddet fra 4 til 14 milliarder 

kroner (Mikkelsen, 2008). Men med finanskrisen kom også kritikken af banken, og 

dermed også kritik af Peter Straarup som manden med hovedansvaret for Danske 

Banks forretninger i den periode. Et af kritikpunkterne vedrørende Straarup i tiden 

efter krisen ramte, var hans umiddelbare benægtelse af, at banken stod med et ansvar. 

Til Politiken sagde han blandt andet: 

 

”Vi har intet ansvar for den finansielle krise. Heller ikke Nationalbanken eller andre 

forudså, hvad der ville ske. Du kan ikke tillægge Danske Bank et ansvar for, at vi 

skulle have set noget, som ingen andre så” (Kjær, 2009). 

 

Men pludselig så det ud til, at han var kommet på andre tanker, da han senere 

bekendtgjorde, at banken nok alligevel ikke helt kunne frasige et vist ansvar: “Vi har 
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som andre et vist ansvar for det, der er sket. (...) Og vi har ingen interesse i ikke at 

vise ydmyghed” (Kjær, 2009). 

 

Man har som bekendt et standpunkt, til man tager et nyt, og Straarups pludselige 

ændrede holdning har sandsynligvis ikke ligefrem gavnet den generelt negative 

opfattelse, de fleste danskere havde af Danske Bank på det tidspunkt. Peter Straarup 

har i sin tid hos Danske Bank fået tillagt sig mange beskrivende adjektiver af de 

danske medier. Han er blandt blevet kaldt ”bankdirektøren, som mange elsker at 

hade”, ”bankmand af den gammeldags type”, ”stålsat”, ”dristig” (Mikkelsen, 2008), 

og også ”samspilsramt” og ”konservativ” (Kjær, 2009). Mange forbinder formentlig 

også banken med flere af disse adjektiver, da personen Peter Straarup og brandet 

Danske Bank efter krisen er blevet uløseligt forbundet med hinanden. 

 

De nye kampagner 

 

Den globale krise har bevirket, at der siden 2008 har været en øget fokus på Danske 

Banks gøren og laden fra både medier og befolkningen generelt. Finanskrisen ramte 

den globale finanssektor hårdt og også de danske banker måtte tage konsekvensen af 

nedturen. Flere banker har drejet nøglen om og den generelle tilfredshed og tillid til 

bankerne er styrtdykket. De seneste år har budt på en række sager, hvor danske banker 

på den ene eller anden måde har gjort sig uheldigt bemærket. Særligt har sager, såsom 

Roskilde Bank og Amagerbankens krak taget overskrifter, men også Danske Bank fik 

stor opmærksomhed omkring en, for banken, uheldig sag. 

 

Da sagen om Stein Bagger og IT Factory begyndte at rulle i slutningen af 2008, blev 

det startskuddet til en sag, som på sigt skulle vise sig at give Danske Bank nogle 

alvorlige ridser i lakken. Med sloganet ”Gør det du er bedst til – Det gør vi!” havde 

banken ellers profileret sig med, at være den bedste på sit felt. Sloganet fik dog i lyset 

af Stein Bagger-sagen hurtigt en ganske anden og noget mere ironisk betydning. Det 

virkede ikke helt som om, at banken var så god, som den gav udtryk for, eftersom 

man åbenbart ikke havde så meget styr på sine penge, som man troede. Hvis dens 

indblanding i Stein Bagger-sagen var et udtryk for dens evne til at gøre det, den var 

bedst til, så var det måske forståeligt, at tilliden til banken var for nedadgående 

(Breinstrup, 2009). Reaktionen i befolkningen kom prompte, og i Berlingske 
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Nyhedsmagasins årlige imageanalyse omkring danske virksomheder fra 2009 var 

Danske Bank faldet hele 131 pladser i forhold til året forinden. I 2008 lå banken 

nummer 6 på listen – i 2009 lå man pludselig som nummer 137 ud af 140 (Jens K. 

Jørgensen, 2009). 

 

Som en reaktion på bankens dalende popularitet hos befolkningen, valgte Danske 

Bank at igangsætte den meget omfattende kampagne ”Bedre Bank”. Her blev 

befolkningen opfordret til at kontakte banken, og komme med deres meninger samt 

forslag til, hvorledes banken kunne forbedre sig (Danske Bank – Bedre Bank, 2011). 

Efterfølgende offentliggjorde banken en lang række tiltag som skulle gennemføres, 

for at kunderne kunne få en bedre oplevelse. Under kampagnen kunne kunderne 

løbende følge fremgangen for hvert enkelt tiltag på bankens hjemmeside. 

 

I det hele taget har Danske Bank efter krisen taget nogle umiddelbart ganske 

anderledes og ukarakteristiske tiltag i brug for at ”generobre” det tabte. I 2010 

ændrede banken i en kort periode udseende. Rundt omkring i landet havde de lokale 

filialers facader pludselig ændret farve, så banken ikke længere kunne kendes ved de 

normale blå farver, men nu med en kombination af gult og sort. Det samme gjorde sig 

gældende for deres printmaterialer og hjemmeside (Danske Bank – ”Gul” kampagne, 

2011). Kampagnen gik ud på, at banken var blevet kåret til en af landets billigste i 

Forbrugerrådets magasin TÆNK PENGE, samtidig med at undersøgelser viste, at 

banken i befolkningen blev opfattet som en af landets dyreste. Derfor ville man med 

de Netto-lignende farver signalere, at selvom man måske blev opfattet som en dyr 

bank, så var man blandt de billigste.  Denne ”gule kampagne” skabte en del 

opmærksomhed i befolkningen, og der var således både positive og negative 

reaktioner. Der var blandt andet brand-eksperter, som mente, at kampagnen gjorde 

banken utroværdig (Larsen, 2010). Bankens ansatte så ud til at tage det ”meget 

positivt” ifølge ordførende direktør Peter Straarup (Ukendt forfatter [1], 2010), og 

efterfølgende erklærede banken, at kampagnen rent faktisk havde givet flere nye 

kunder, på trods af man også havde modtaget en del klager fra forvirrede kunder. 

 

Kampagnen gav i hvert fald Danske Bank en masse opmærksomhed, og fra bankens 

synspunkt var det stadig en succes, på trods af klager og et negativt billede af Danske 
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Bank i diverse undersøgelser. Daværende kundetilfredshedschef Jonas Sunn Torp 

sagde blandt andet:  

 

”Når man ser resultatet af sådan en analyse, så ærgrer man sig over, at mange 

danskere tror, at vi er en dyr bank. Derfor har formålet med kampagnen været at 

sætte strøm til hjernen og give en chokeffekt for at få folk til at snakke om det her. Og 

det skal jeg lige love for, at det har fået folk til” (Ukendt forfatter [2], 2010). 

 

Danske Banks seneste kampagne hedder Stå stærkere, hvor banken ”arbejder 

målrettet på at gøre det komplekse enkelt og kommunikere åbent og uden omsvøb” 

(Danske Bank – Stå Stærkere, 2011). 

 

I forbindelse med Stå Stærkere kampagnen, blev der sat et nyt projekt i gang i Danske 

Bank. Det kørte i første omgang som et forsøg blandt nogle udviklere i bankens IT-

afdeling i Brabrand, men da forsøget var færdigt, så banken så gode perspektiver i 

projektet, at der blev givet grønt lys til, at man kunne begynde at udvikle det som del 

af Danske Banks platform. Som den første bank i Danmark ville man udvikle en 

mobilbank applikation til smartphones. 

 

Mobilbank Applikationen 

(på baggrund af interviews med Esben Torpe Jørgensen og Signe Bang-Darhauge fra 

Danske Bank).  
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I September 2010, blev Danske Banks nye Mobilbank applikation lanceret. Det var i 

første omgang en applikation i form af en platform til iPhone, som tillod kunder at få 

adgang til deres private bankkonti via deres smartphone.  

 

Hovedmenuen i applikationen er ret simpelt opbygget med et hjul, som aktiveres ved 

berøring. I hjulet er der 6 valgmuligheder: 

 

 Overfør; kan bruges til at overføre penge til andre konti. 

 Konto; giver en oversigt over de konti, som man måtte have. 

 Find automat; hjælper med at lokalisere den nærmeste hæveautomat. 

 Valuta; giver en oversigt og valutakurser, og kan ligeledes omregne valuta. 

 Find afdeling; kan bruges til at finde den nærmeste Danske Bank filial. 

 Kontakt; giver mulighed for at kontakte banken ved at ringe op til en rådgiver 

eller lignende. 

 

Udover de 6 valgmuligheder er der ligeledes en grøn ”Log på” knap i midten af hjulet, 

hvor man via set NemID kan logge sig ind. Farven er den karakteristiske blå farve, 

som man normalt forbinder med Danske Bank, med en overgang fra lys til mørkeblå. 

Nederst er Danske Banks logo placeret, så der er ikke nogen tvivl om, hvilken bank 

man har med at gøre.  

 

De første idéer og koncepter til applikationen blev udtænkt i 2009, hvor man 

gennemførte en såkaldt ”proof of concept”. Man udviklede en færdig version af 

applikationen for at teste, hvordan den kunne bruges og med hvilke funktioner. 

Sammen med de andre nordiske brands (Fokus Bank i Norge, Sampo Bank i Finland 

og Danske Bank – Sverige) begyndte man at undersøge, hvordan markedet for mobil 

banking så ud i de pågældende lande. Når man sammenholdt resultatet af 

undersøgelserne med de internationale trends kunne banken se, at der var en 

modenhed/interesse blandt kunderne for at benytte mobile banking. Da man var 

færdig, udformede man en strategisk anbefaling til ledelsen, og det blev besluttet, at 

applikationen skulle lanceres bredt i samtlige Danske Bank-lande, uden at der fandtes 

en business case, som viste, om man ville kunne tjene penge på projektet. I første 

omgang var der ikke nogen langsigtet strategisk plan med lanceringen. Banken ville i 
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Danmark og Finland være først på bankmarkedet med en sådan applikation, og det 

blev besluttet at førsteprioriteten ville være, så hurtigt som muligt, at få sendt en 

applikation på markedet, som var simpel og fungerede. Man ville fra bankens side 

gerne have en høj brugsfrekvens, så man besluttede at inkludere de 3 funktioner fra 

netbanken, som man vidste, at kunderne brugte; kontooversigt, overførsel af penge og 

betaling af regninger. 

 

Med kun halvanden måneds varsel blev marketingsafdelingen i Danske Bank sat til at 

udtænke en markedsføringsplan for en lancering af Mobilbank applikationen i 7 

forskellige lande. For at flest mulige mennesker skulle lægge mærke til den nye 

applikation, blev den markedsført bredt. Danske Banks normale målgruppe kaldes for 

”mass affluents”, og er det segment, som man i den regulære markedsføring fra 

banken sigter efter. Her er der nogle helt særlige kanaler og medieplatforme, som er 

velegnede til at ramme netop dette segment, men da markedsføringen skulle ramme så 

bredt som muligt, valgte man endvidere at promovere lanceringen gennem mere 

alternative kanaler, som eksempelvis fora på internettet samt i teknologi- og 

mobilmagasiner. Et tidligt mål på 5000 downloads blev hurtigt nået. 

 

Målet med kampagnen var i første omgang ikke nødvendigvis at skaffe nye kunder. 

Man ville gøre opmærksom på, at der nu fandtes en dansk Mobilbank applikation, og 

Danske Bank var først på banen. Selv at få folk til bare at downloade applikationen 

var et sekundært mål for banken til at begynde med. Hos Danske Bank var det en 

positioneringskampagne. Man forsøgte at udnytte, at man ville være ”first mover” på 

det danske marked, således at når danskerne tænkte ”bank” og ”ny teknologi”, så ville 

de tænke på Danske Bank. 

 

Mobilbank applikationen blev lanceret samtidig på de markeder, hvor Danske Bank 

havde sin tilstedeværelse (på nær Irland og Nordirland). Banken var dog kun ”first 

mover” med applikationen i Danmark og Finland. I resten af landene fandtes der 

allerede lignende mobilbank applikationer, lanceret af konkurrerende banker i blandt 

andet Norge og Sverige. 

 

I maj 2011 blev yderligere en udgave af applikationen lanceret. Med den nye 

investeringsfunktion i applikationen kunne man nu også købe og sælge udvalgte 
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aktier, holde styr på værdipapirer og obligationer samt følge diverse aktiekurser. I 

modsætning til lanceringen af den første udgave af applikationen blev denne version 

lanceret knap så bredt. Man valgte at fokusere mere på folk inden for 

erhvervssektoren og målrettede derfor markedsføringskampagnen derefter. Og for 

første gang blev der også produceret korte tv-spots til TV2 News. Historien med 

udvidelsen af applikationen var dog ikke, at ”nu kan man handle aktier”. Tværtimod 

var strategien den samme, som da man lancerede applikationen første gang. Det var 

stadig en positioneringskampagne, hvor man denne gang kunne vise, at udviklingen 

inden for mobile banking fortsatte i Danske Bank. 

 

Siden lanceringen af Mobilbank applikationen er den blevet downloadet og benyttet 

mere og mere. På et år (fra september 2010 til september 2011) er applikationen 

blevet downloadet næsten 400.000 gange i alle de Nordiske lande og antallet af 

downloads per måned har i gennemsnit ligget på omkring 30.000- 40.000. 

 

(Kilde: Intern analyse – Danske Bank) 

 

Grafen viser, at luften ikke er gået af ballonen, selvom det nu er over et år siden, at 

applikationen blev lanceret i de nordiske lande. Som man kan se, har der fra 

begyndelsen været en overvægt i downloads til iPhone.  Det kan der være flere grunde 

til. Applikationen var i første omgang kun tilgængelig til iPhone, hvilket kan have 
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gjort, at folk med Android-telefoner måske ikke har været opmærksomme på, at den 

nu også er tilgængelig for dem. 

 

Det er ikke kun tallene for downloads, der er stigende. Også antallet af transaktioner 

via applikationen er opadgående. Transaktioner i Danmark lavet gennem Mobilbank 

applikationen lå i september 2011 på omkring 200.000 om måneden. 

 

 

(Kilde: Intern analyse – Danske Bank) 

 

Som grafen viser, så har den kraftigste stigning i antallet af transaktioner via 

applikationen været i Danmark. Den kan givetvis forklares med, at det kun var i 

Danmark og Finland, at man var ”first movers”. Det skal bemærkes, at Danske Banks 

afdelinger i Finland (SP), Norge og Sverige ikke har nær de samme markedsandele i 

de respektive lande, som Danske Bank har i Danmark.  
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Danske Banks store markedsandel på hjemmemarkedet i Danmark kommer også til 

udtryk, når man ser på, hvor mange gange der logges på Mobilbank applikationen om 

måneden. 

 

 

(Kilde: Intern analyse – Danske Bank) 

 

Man ser tydeligt, at de fleste log-on per måned sker i Danmark. Det kan som sagt 

have noget med markedsandelen at gøre, eller muligvis den måde man har valgt at 

køre medietrykket i markedsføringen i de forskellige lande. Det ser i hvert fald ud 

som om, at antallet af log-on per måned er ved at finde sig et passende leje i de 

nordiske lande. 
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Analyse 

 

I det følgende afsnit vil jeg analysere Danske Banks lancering af deres Mobilbank 

applikation. Jeg vil starte med introduktion af det nuværende markedet generelt for 

applikationer og smartphones i Danmark. Dernæst vil jeg komme ind på, hvad 

internationale eksperter og forskere siger om tendenser og trends for smartphones, 

applikationer og mobile banking. 

 

Det efterfølgende afsnit omhandler Danske Banks brug af public relations i 

forbindelse med deres kommunikation til kunderne, og vil tage afsæt i Grunig og 

Hunts public relations modeller, som blev beskrevet i teoriafsnittet. Dernæst følger et 

afsnit om de teknologiske udviklinger, som har givet Danske Bank mulighed for 

komme i kontakt med deres kunder på en helt ny måde. Omdrejningspunktet for dette 

afsnit vil være kilder og udtalelser fra faglitteraturen, som blev fremlagt tidligere i 

specialets teori-afsnit. 

 

Det næste afsnit drejer sig om Danske Banks brug af brand communities i forbindelse 

med lanceringen af deres Mobilbank applikation. Analysen understøttes blandt andet 

på baggrund af teorier om brands og brand communities, som blev beskrevet i teori-

afsnittet. Det sidste afsnit er en sammenfatning, hvor jeg vil samle op på, hvorledes 

den valgte teori kan beskrive den overgang fra monolog til dialog, som Danske Bank 

har gennemgået siden finanskrisen, og som er kulmineret med lanceringen af 

Mobilbank applikationen. 

 

Smartphones og applikationer i Danmark 

 

Smartphonen som vi kender den, er egentlig ikke en specielt ny opfindelse. Ordet 

”smartphone” stammer tilbage fra 1997, hvor Ericsson var de første til at bruge 

udtrykket, da de sendte deres GS88 mobiltelefon på markedet (Stockholm 

Smartphone, 2011). Senere har en lang række producenter af mobiltelefoner, som 

eksempelvis Apple, HTC og Samsung udgivet smartphones som vi kender dem, med 

interaktive menuer, touchscreens, applikationer og så videre. Flere og flere danskere 

er begyndt at erhverve sig smartphones, og antallet har været stødt stigende de seneste 
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par år. Ifølge en undersøgelse lavet af Balleby & Grumsen er antallet af smartphones i 

Danmark (i aldersgruppen 18-70år) steget med næsten 50 % fra 2010 til 2011. 

 

2010: 918.486 

2011: 1.728.843 

 

 

(Kilde: Balleby & Grumsen – Generelle facts om smartphonemarkedet i DK, 2011) 

 

Man ser ligeledes, at smartphones er mest udbredt hos de yngre generationer, hvilket 

indikerer, at de med tiden formentlig vil blive mere udbredt i befolkningen. Peter 

Grumsen, adm. direktør i mediebureauet Balleby & Grumsen, har været med til at 

lave undersøgelsen, og han undrede sig over, at der ikke var flere smartphones i 

Danmark. Til gengæld ser han et stort potentiale i de unge brugere, da kurven for 

deres brug af smartphones er stigende (Peter Grumsen, 2011). Steffen Krabbenhøft, 

Mobile Director hos mediabureauet MediaCom, fortæller hvordan unge i højere og 

højere grad dropper PC’en og går over til smartphones, når de browser på nettet. Det 

kan blandt andet måles i unges (mellem 15-24 årige) forbrug af Facebook via 

browser. Tallene er dalende, og det kan ifølge Krabbenhøft skyldes, at de unge skifter 

PC’en ud med smartphones (Steffen Krabbenhøft, 2011). 
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(Kilde: Balleby & Grumsen – Generelle facts om smartphonemarkedet i DK, 2011) 

 

Danskerne har ligeledes taget smartphone applikationerne til sig. I en rapport udført af 

TNS Gallup fra april 2011, har man ved brug af fokusgrupper prøvet at danne sig et 

overblik over, hvorledes danskerne forholder sig til mobile devices og applikationer. 

Den generelle tendens er ifølge rapporten, at danskerne er positive overfor brugen af 

smartphone applikationer. Rapporten viser sammenfattende, at applikationer skal 

være ”hurtige og intuitive, underholdende og stabile, samt indeholde informationer, 

som tilgås ofte. Den skal være afgrænset og levere en bestemt kerneydelse...” (TNS 

Gallop, 2011). Samtidig er det også tydeligt ud fra rapporten, at brugerne forventer, at 

applikationerne er gratis – i hvert fald i en periode, hvorefter der er en villighed til 

brugerbetaling, så længe den pågældende applikation opfylder et behov hos brugeren 

og lever op til dennes forventninger (TNS Gallup, 2011). Peter Grumsen har samme 

opfattelse. Han mener, at forbrugerne er blevet mere kritiske. Det skal være gratis, 

men det skal også være i orden! Kunderne er slet ikke så interesserede i smarte 

features, som de er interesserede i relevant indhold (Peter Grumsen, 2011). 

 

Ifølge Asger Østerbæk, Senior Creative hos det digitale reklamebureau Zupa, så har 

de mest populære applikationer en høj genbrugsfrekvens. Det ses blandt andet i spil 

som eksempelvis Angry Birds, som passer godt til de såkaldte ”5 minute breaks”, 

hvor man netop har tid til hurtigt at tage sin smartphone frem (Østerbæk, 2011). 
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Denne kategori kunne Danske Banks applikation i princippet passe godt ind i. 

Funktionerne i applikationen ligger heller ikke op til, at der skal bruges meget mere 

end omkring 5 minutter på dem. 

 

Men det er ikke kun statistik og fokusgruppeundersøgelser som indikerer, at det 

danske marked er positive overfor smartphones og applikationer. Også i 

reklamebranchen fornemmer man, at interessen for applikationer i befolkningen er 

stigende. Det kan nemlig måles på virksomhedernes interesse i at kunne markedsføre 

sig gennem applikationerne. Peter Grumsen karakteriserer det danske marked for 

applikationer udgivet af virksomheder således: 

 

”Efter Danske Bank, så rykkede alle de andre banker, og sådan er det i alle brancher. 

Folk lurepasser på hinanden. (...) Mange direktører og marketingchefer har hørt om 

apps, ved ikke hvad det er, men vil gerne have det. Det er kommet lidt på mode.” 

(Peter Grumsen, 2011) 

 

Peter Grumsen mener, at efterhånden som applikationer er blevet mere og mere 

populære, så har flere og flere virksomheder også fået øjnene op for det 

kommunikations- og markedsføringspotentiale som ligger i produktet. Men det er 

langt fra alle virksomheder, som har gavn af en applikation. Det afhænger meget af 

branchen. 

 

Asger Østerbæk er enig. Ifølge ham, så er applikationer blevet ”in” hos danske 

virksomheder, men det er langt fra alle, som vil have gavn af at få udviklet en 

applikation. 

 

”Der er meget ”hype” omkring apps. Kunder [virksomheder, min tilføjelse] 

henvender sig ofte om apps, hvor opgaven så består i at finde ud af ”hvad skal vi 

bruge den til?”” (Asger Østerbæk, 2011) 

 

Det kan godt gå hen og blive et stort problem på sigt for de pågældende 

virksomheder, for ifølge Asger Østerbæk bliver ca. 75 % af alle applikationer kun 

åbnet én gang, hvilket er en ekstrem lav genbrugsfrekvens. Derfor vil en virksomhed, 

som ikke er helt klar over, hvad man overhovedet vil med en applikation, som oftest 
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smide en masse penge ud af vinduet, som sikkert kunne være brugt mere fornuftigt på 

anden vis.   

 

Et eksempel på en rigtig god applikation, som i sidste ende fejlede, er Jyllands-

Postens nyhedsapplikation. Steffen Krabbenhøft fortæller: ”Jyllands-Posten fik lavet 

Danmarks absolut bedste og flotteste nyheds-app, men de færreste har set den, fordi 

den koster penge.” (Steffen Krabbenhøft, 2011) 

 

Jyllands-Postens nyhedsapplikation giver, for et månedligt abonnement på 12 kroner, 

brugeren adgang til en lang række nyheder, billeder, tv-klip, breaking news osv. 

(Jyllands-Posten – Smartphone App, 2011). Problemet med den service er, at alle de 

features allerede er tilgængelige i en eller anden form enten via deres egen 

hjemmeside, eller andre nyhedssites omkostningsfrit. Disse nyhedssites kan man let få 

adgang til via nettet, og har man en mobiltelefon med internetadgang, er applikationen 

hurtigt gjort overflødig. At Jyllands-Postens applikation ikke er blevet den store 

succes, passer da også meget godt sammen med resultaterne i TNS Gallups rapport. 

Brugerne ser helst, at applikationerne er gratis, men vil gerne betale for en god og 

relevant service. Selvom applikationen i dette tilfælde måske er god, så er den service 

som den leverer ikke særlig relevant, da findes gratis hos andre udbydere på 

internettet. 

 

Applikationer og smartphones på det internationale marked 

 

Inden for den internationale finanssektor ser der også ud til at være enighed om, at der 

gode fremtidsperspektiver i, at banker inkorporerer applikationer i deres 

forretningskoncepter. I en artikel i magasinet U.S. Banker fra august 2010, refereres 

der til en undersøgelse foretaget af et britisk konsulentfirma Lafferty Group. 

Undersøgelse konkluderer blandt andet, at smartphones inden for de næste 10 år vil 

den primære kanal hvorigennem bankkunder foretager overførsel af penge, oprettelse 

af konti og laver forespørgsler om lån. Derudover vil smartphones også erstatte vores 

kreditkort som det primære betalingsmiddel. Artiklen citerer ligeledes undersøgelsens 

forfatter, Jerome Svigals, som kommer med sit bud på, hvorfor smartphones er 

fremtiden for bankerne: 
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”The shift toward the on-the-go banking is already happening, of course, but it is 

expected to accelerate sharply once teens – raised on electronic books, laptops and 

smartphone applications – become adults and begin buying homes, starting 

businesses, and generally developing deeper banking relationships. Survival of the 

banker will depend on the ability to catch up with emerging customer sets.” (Kline 

2010, s. 10) 

 

Svigals mener altså, at bankerne er nødt til at udvikle deres services i forbindelse med 

den generelle udvikling, som finder sted hos kunderne. Hvis man som kunde 

eksempelvis forventer, at ens smartphone skal kunne indeholde de samme funktioner 

som ens netbank, så er bankerne nødt til at tage den udfordring op. 

 

I magasinet Credit Union Times var der i november 2009 en artikel om væksten inden 

for Mobile banking. Også her taler folk fra branchen varmt om mulighederne inden 

for bankforretninger der foretages via mobiltelefonen. Howie Wu, som er direktør for 

Virtual Banking for den amerikanske kreditforening BECU, er af samme opfattelse 

som Jerome Svigals.  

 

”I think it’s obvious that the mobile user is the wave of the future. The more difficult 

question is how long it will take. I think i twill definately trump the pace of how online 

banking grew, especially as the younger generation moves through their lives and 

interact with their financial institutions.” (Rapport 2009, s. 30) 

 

De to citater er næsten ens, hvilket er ret sigende for de forventninger, som man har til 

den teknologiske udvikling inden for banksektoren. Man anerkender, at der særligt 

hos de unge er et stigende forbrug af eksempelvis smartphones, og at der derfor vil 

komme et fremtidigt behov for, at disse bliver gjort til en integreret del af den måde, 

man som kunde har mulighed for at gøre bankforretninger på. 

 

I 2010 (senere udgivet i 2011 af International Journal of Information Management) 

fremlagde Hsiu-Fen Lin, professor på National Taiwan Ocean University, en 

undersøgelse af, hvordan folk i Taiwan ville tage imod idéen om at benytte mobile 

banking til deres bankforretninger. Baggrunden for undersøgelsen var, at mobile 

banking blev betragtet som en af de største teknologiske innovationer inden for 
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udbygningen af mulighederne for at foretage transaktioner. Mobile banking blev 

betragtet som innovativt, fordi det blandt andet ville tillade kunder at foretage 

bankforretninger uafhængigt af tid og sted (Lin, 2011). 

 

Lin fandt blandt andet i sin undersøgelse, at der ville være større chance for, at kunder 

ville tage godt imod mobile banking, hvis der var umiddelbare fordele ved det, og 

hvis det var let at bruge. Derfor var Lins anbefaling, at bankerne, for at overbevise 

kunderne om værdien ved mobile banking, skulle fokusere på at designe platforme, 

som både havde en høj nytteværdig, og som var lette at bruge. Man skal huske på, at 

den nævnte undersøgelse er foretaget i Taiwan, men hvis vi ser tilbage på den 

førnævnte danske undersøgelse omkring smartphones og applikationer, så er 

holdningen i de to lande meget ens. De mobile løsninger skal være relevante og 

funktionelle, hvis der skal være interesse for dem, og derfor komplimenterer de to 

undersøgelser hinanden og understreger, at der er en efterspørgsel og en villighed til 

at benytte smartphones og applikationer til specifikke formål, hvilket virksomhederne 

(og ikke kun bankerne) har fået øje på. 

 

Danske Bank og public relations 

 

Frem til finanskrisen havde Danske Bank med sit ”Gør det du er bedst til – det gør vi” 

-slogan, levet højt på det faktum, at banken var respekteret i befolkningen og ikke 

mindst virkede som en bank, man kunne stole på. Det gik godt. Med kampagnen 

fulgte tv-reklamer, hvor banken blandede spots med folk, der gjorde, hvad de var 

gode til med små sætninger omkring pension, huslån, gebyrer osv. Det var en 

kombination som, med bankens daværende situation taget i betragtning, virkede som 

den rigtige. Banken kunne tillade sig at bruge det ovennævnte slogan, fordi det netop 

gik godt, og folk havde tiltro til, at banken virkelige gjorde det, som de var bedst til. 

Kampagnen virkede også som et forsøg på at være moderne. Der var billeder af børn 

der sjippede og spillede fodbold, to dj’s som mixede musik, og en duet mellem en 

kvinde der spillede harpe og en ung mand der beatboxede (YouTube.com, 2011). Det 

virkede som om, at Danske Bank gerne ville fortælle, at banken måske ikke var så 

gammel og kedelig, som nogle mennesker måske troede, men at den faktisk godt 

kunne fremstå ungdommelig, selvom det stadig handlede om pension og gebyrer. 
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Men reklamerne og kampagnen var ikke resultatet af en rundspørge eller 

meningsmåling omkring, hvad kunderne gerne ville have. Danske Bank havde lavet 

en kampagne i samarbejde med et reklamebureau, baseret på den antagelse, at man 

godt vidste, hvad folk ville høre; En smart samling af reklamer, som både viste 

banken som moderne og hip, men samtidig fik budskabet igennem om, hvad banken 

rent faktisk kunne tilbyde sine kunder. Og hvis man som virksomhed virker troværdig 

og succesfuld, så gør det måske ikke kunderne så meget, at man kun taler til dem, og 

ikke med dem. Derfor vil jeg argumenterer for, at Danske Bank i perioden, som ledte 

op til finanskrisen, benyttede sig af Grunig og Hunts tredje public relations model, 

”the two-way asymmetrical model”. Banken havde en idé om, at befolkningen gerne 

ville se en moderne bank, som kunne formå at viderebringe budskabet om deres 

produkter og services, uden det blev kedeligt. Det var en strategi, som banken kunne 

slippe af sted med, fordi den overfor kunderne fremstod som troværdig og højt 

kvalificeret inden for sit felt. Det var selvsikker selvpromovering fra Danske Banks 

side, for man havde noget at have det i, og deres slogan gav mening. 

 

Den internationale finanskrise fik dog spændt godt og grundigt ben for Danske Banks 

kampagne og muligheden for at bryste sig med, at man gjorde det, man var bedst til. 

De sager, som fulgte i kølvandet på krisen, fik ikke banken til at stå i et særligt godt 

lys hos hverken investorer, kunder eller den danske befolkning generelt. 

Troværdigheden forsvandt, og banken var nødt til at indrømme, at man på visse 

områder måske havde fejlet (Ukendt forfatter [3], 2008). Det gik op for banken, at der 

var mange kunder, som ikke længere følte, at de kunne stole på den. Der har muligvis 

været en generel usikkerhed om, hvorvidt de penge man havde betroet banken, nu 

også var sikret, hvis Danske Bank kunne formå at formøble 350 mio. kroner på ikke-

eksisterende software hos IT-Factory. Man indså i banken, at man var nødt til at tage 

kunderne med på råd både for at finde ud af, hvilke forventninger der var til banken, 

men også for at vise, at man gerne ville genopbygge troværdigheden og gøre 

organisationen langt mere transparent.  

 

Som en konsekvens af dette, blev ”Bedre Bank” kampagnen søsat, og kunderne blev 

nu direkte adspurgt, hvad de syntes om banken, og hvad banken kunne gøre for at 

blive bedre. Det har utvivlsomt ikke været rart for Danske Bank, at gå fra at være en 

af de mest populære virksomheder i Danmark, til pludseligt at skulle komme med 
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indrømmelser om, at man ikke har gjort det godt nok, og samtidig stille sig op med en 

skydeskive på brystet og give kunderne lov til at skyde med skarpt. Men samtidig har 

det været en nødvendighed for stort set alle de ting, som banken før krisen havde 

kunne prale af og basere hele sit brand på, var forsvundet på utrolig kort tid, og der 

var i høj grad brug for damage control. Ved at tage imod og bruge kritik fra kunderne, 

begyndte banken at bevæge sig hen imod Grunig og Hunts fjerde public relations 

model, ”the two-way symmetrical model”. Man ser hvordan banken går fra en 

asymmetrisk til en symmetrisk måde at kommunikere med kunderne på. Den 

symmetriske model lægger netop vægt på, at organisationen forsøger at rette op på 

forholdet mellem virksomhed og kunde, frem for at man med den asymmetriske 

model kun har til hensigt at ændre kunderne og ikke sig selv. 

 

Med bankens overgang fra asymmetrisk til symmetrisk tovejs kommunikation går 

man så at sige fra monolog til dialog med kunderne. Denne trend i banken fortsatte 

med senere kampagner, lanceringen af bankens smartphone applikation og brugen af 

den såkaldte ”Idébank”. Disse tiltag og deres betydning for banken vil blive elaboreret 

senere i analysen. 

 

Danske Bank og teknologien 

 

Hvis man skal tro på folk som Simon Mouatt og Carl Adams, så befinder vi os, som 

nævnt, i øjeblikket i Kondratieffs 6. bølge, og hvis man ser på verden omkring sig, så 

har de nok ret. Internettet og andre højteknologiske fremskridt har på mange måder og 

på enormt kort tid gjort verden mindre og åbnet op for en helt ny og effektiv form for 

kommunikation. Sociale medier og smartphones er nogle af de ting som hele tiden 

udvikles og der er en konstant efterspørgsel på og opmærksomhed omkring særligt 

disse meget populære produkter. Se bare på Facebook og iPhones eksempelvis. 

 

Danske Bank har også taget denne udvikling til sig. Man har fra bankens side 

anerkendt, at dette er en udvikling, som det godt kan betale sig at blive en del af og 

inkorporere som en del af sit brand. At man har kunne holde øje med sine konti og 

overføre penge via en netbank på internettet er ikke nogen ny opfindelse. Det er 

faktisk blevet så almindeligt, at flere banker er i gang med omfattende 

digitaliseringsprojekter, hvormed mange af de regulære bankforretninger, som man 
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tidligere har måtte ned i sin lokale filial for at gennemføre nu gradvist bliver rykket ud 

på internettet. Det kan ses både som en måde at nedbringe omkostninger på, mens 

også som en naturlig konsekvens af, at internettet er et værktøj med uendeligt mange 

muligheder for at servicere kunderne bedre. 

 

Mobilbank applikationen fra Danske Bank er indtil videre kulminationen på bankens 

forsøg på at være på forkant med den teknologiske udvikling inden for bankverdenen. 

Egentlig er Mobilbank applikationen en forlængelse af en allerede eksisterende 

service i Danske Bank, nemlig netbanken. Selvom applikationen som tidligere nævnt 

ikke indeholder den samme mængde funktioner og muligheder som netbanken gør, så 

er opbygningen i de to meget ens. Så hvorfor lave en mini-netbank til mobiltelefonen? 

For det første giver det omverdenen det indtryk, at banken er med helt fremme, når 

det gælder moderne teknologi, hvilket bestemt er et skridt i den rigtige retning, når 

man tænker på deres brand. Dette vil blive uddybet senere i dette specialet. For det 

andet kommer banken så at sige ”i lommen” på deres kunder. Smartphone 

applikationer har, udover de funktioner som de i første omgang designes med, også 

mulighed for få indbygget bannere og lignende former for reklamering. Det betyder, 

at eksempelvis Danske Bank via deres applikation kan markedsføre andre af deres 

produkter og services. På den måde kan banken til en hver tid markedsføre sig selv og 

sine produkter til de personer, der har erhvervet sig applikationen.  

 

Har man en iPhone, kan man downloade Mobilbank applikationen fra Apples App 

Store. Da App Store er det eneste sted, hvor man kan downloade applikationer til 

iPhone, kan man som virksomhed hurtigt få et overblik over, hvor populær ens 

applikation er i forhold til konkurrenternes. Samtidig har kunderne mulighed for at 

give de forskellige applikationer karakterer og komme med ris og ros i form af  

skriftlige kommentarer. På den måde har virksomhederne direkte adgang til feedback 

fra kunderne, så de har mulighed for ændre applikationerne, så de kan rette eventuelle 

fejl og komme med forbedringer baseret på kundernes feedback (Bilag 1). 

 

Med smartphone applikationen er banken og kunderne kommet tættere på hinanden. 

Banken kan udsende budskaber til kunderne, som de modtager med det samme, og 

kunderne har mulighed for at give feedback med det samme. På den måde skabes der 

en form for dialog mellem de to, som der ikke tidligere har mulighed for. Det kan 
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måske åbne op for en mere positiv holdning hos kunderne over for Danske Bank, og 

gøre at banken føles mere tilgængelig end tidligere. Der er i hvert fald langt fra 

billedet af banken som gammeldags, støvet og konservativ til førende på et område 

der er så ”in” og moderne som smartphones og smartphone applikationer. Det kan 

godt være, at selve teknologien ikke forbedrer bankens udbud af services særlig 

meget, men det viser modet og evnen til at træde ud af skyggen af den gamle 

opfattelse af banken, og vise sig fra en ny og måske lidt ukarakteristisk side. 

 

Danske Bank som brand 

 

Som tidligere nævnt, så kan et brand være en kombination af flere forskellige 

elementer som eksempelvis symboler, virksomhedens historie osv. Danske Banks 

brand er i høj grad defineret af virksomhedens historie. En virksomhed bliver blandt 

andet bedømt på dens ageren i det marked, den befinder sig i. Et tøjfirma vil 

eksempelvis blive kritiseret, hvis de bruger børnearbejde, og omvendt få ros, hvis de 

benytter fair trade produkter i deres produktion. På samme måde bedømmes banker 

ofte ud fra det, som de fleste kunder forbinder dem med, nemlig håndteringen af 

penge. Derfor er det også klart, at selvom Danske Banks brand var solidt, velkendt og 

respekteret før krisen, så vil det i lang tid fremover blive forbundet med de sager, som 

ramte banken i den periode. 

 

Danske Bank har et let genkendeligt blåt logo med bankens navn. Det blev indført 

tilbage i 2000, da banken skiftede navn fra ”Den Danske Bank” og fjernede det gamle 

logo (Danske Bank – Historie, 2011). Men selvom et logo måske er ret simpelt, så er 

det stadigt logoet, der står som det visuelle symbol for virksomheden og brandet.  
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Den blå farve er ikke til at tage fejl af, og det var måske også derfor, at der blev så 

stort et postyr, da banken, som nævnt, i en kort periode i efteråret 2010 skiftede farve 

på deres logo fra blå til gul. Folk havde en klar fornemmelse af, hvad Danske Banks 

blå farve stod for. Den gule farve ledte straks tankerne på discountbutikken Netto, og 

det er nok de færreste danskere, som nogensinde har ment, at de to virksomheder har 

særlig meget tilfælles. Til gengæld var det også den reaktion, som banken havde 

håbet, at kampagnen ville generere. Men det er bestemt en chance at tage, da folk 

netop ikke er vant til, at et kendt brand ændrer sit visuelle udtryk fra den ene dag til 

den anden. Som tidligere nævnt, så forbinder man et brand med nogle særlige 

karakteristika, og hvis de pludseligt bliver vendt på hovedet, så er en reaktion 

uundgåelig. 

 

Som tidligere nævnt i dette speciale, så har virksomheders fremstilling i medierne stor 

indflydelse på, hvordan kunderne opfatter et brand. Danske Bank er som alle andre 

virksomheder afhængig af god omtale i medierne, således at brandet ikke sættes i et 

dårligt lys. Desværre for banken var finanskrisen måske skoleeksemplet på, hvordan 

dårlig omtale i medierne kan mærkes i folks opfattelse af et brand. Hver eneste gang 

der var nyheder i sagen om Stein Bagger, blev Danske Bank naturligvis nævnt, og den 

slags omtale kan man som virksomhed godt være foruden. Man forstår derfor godt, at 

Danske Bank er ivrig efter at få medierne til at skrive positive historier om banken, og 

det ser man tydeligt i de tiltag, som banken taget siden krisen. 

 

Lige fra ”Bedre Bank”, over ”Gul” kampagnen til ”Stå Stærkere” med lanceringen af 

smartphone applikationen, har Danske Bank forsøgt at genopbygge deres brand ved 

blandt andet af få de positive historier frem i medierne, således at nyheder vedrørende 

finanskrisen kunne blive skubbet i baggrunden. Om det så har virket er nok umuligt at 

kvantificere helt nøjagtigt, men der er ingen tvivl om, at den generelle attitude over 

for et brand er langt mere positivt, hvis historierne i medierne også er det. 

 

Men de gode historier findes ikke kun i medierne. Virksomheder bruger i dag 

internettet mere og mere for at få kontakt til kunderne og generere positiv omtale 

omkring deres brand. Og med lanceringen af Mobilbank applikationen er Danske 

Bank bestemt heller ikke nogen undtagelse. I forbindelse med lanceringen og 

videreudviklingen af Mobilbank applikationen har Danske Bank valgt at bruge 
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Facebook som et redskab til at komme i dialog med deres kunder. Konceptet hedder 

”Idébank” og er en funktion på Danske Banks Facebook side, som opfordrer kunder 

og ikke-kunder til at komme med idéer til og stemme på, hvilke funktioner de gerne 

vil se i nye udgaver af applikationen (Bilag 2). 

 

Idéen med den slags ”brand communities” er ikke ny. Den amerikanske kaffekæde 

Starbucks lancerede i 2008 et lignede community, hvor de opfordrede deres kunder til 

at komme med idéer til, hvordan de mente, at en god kop kaffe skulle sammensættes 

(Schofield, 2008). Med My Starbucks Idea gav de forbrugere, som interesserede sig 

for produktet et sted at mødes og fremsætte forslag til at gøre produkterne bedre. Det 

er præcis det samme, som Danske Bank har valgt at gøre med Idébanken. Selv de to 

navne har ordet ”idé” til fælles, så det er ikke svært at se, hvor Danske Bank har deres 

inspiration fra. For Danske Bank har det været et spørgsmål om at opstille nogle 

rammer, hvor den gode historie kan ”plantes” af banken, ”dyrkes” af brugerne og 

derefter spredes fra én bruger til en anden via de funktioner som et socialt netværk 

som Facebook nu engang bygger på. 

 

Med oprettelsen af Idébanken på Facebook kan man igen tale om en overgang fra 

monolog til dialog for Danske Bank i deres kommunikation med kunderne. For at 

styrke deres brand har banken set sig nødsaget til at involvere kunderne mere i 

bankens arbejde, således at man skaber gode historier, skaber gennemsigtighed i 

virksomheden og genvinder noget af den tillid, som man nød godt af, før krisen ramte. 

Og netop dette faktum, leder os tilbage til Grunig og Hunts symmetriske tovejs 

model. Bankens implementering af Idébanken i forbindelse med den videre udvikling 

af Mobilbank applikationen, er således også et bevis på, at kunderne inddrages i 

bankens kommunikation. 

 

Sammenfatning 

 

Danske Bank har haft det svært efter finanskrisen. Mistillid, til den måde som banken 

fører forretninger på, har haft en ødelæggende effekt på et brand, som ellers i lang tid 

virkede meget solidt og troværdigt. Banken har haft travlt med at indrømme fejl, tage 

imod kritik, genopbygge tillid og ændre den negative opfattelse af banken, som 

danskere fik efter 2008. Det ser man tydeligt i den række af tiltag og kampagner som 
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Danske Bank har lanceret i kølvandet på krisen. Der løber en rød tråd gennem 

samtlige af bankens aktiviteter siden finanskrisen, hvor man i langt højere grad end 

tidligere forsøger at møde kunderne hvor de er, lytte til dem og agere derefter. 

 

Stort set alle kampagnerne har inkluderet en eller anden form for dialog med 

kunderne. En dialog som efter min mening har haft til opgave at få banken til at virke 

mere åben og tilgængelig for således at genopbygge den tillid, kunderne førhen havde 

til bankens brand. Samtidig har man også forsøgt at fremstille et anderledes og 

nuanceret billede af banken, så man på en eller anden måde kunne slippe af med 

opfattelsen af, at den måske var gammeldags og kedelig. Allerede med ”Bedre Bank” 

forsøgte banken at skabe en dialog med kunderne. Når en stor organisation som 

Danske Bank, som udefra til tider kan virke lukket og meget hierarkisk, pludselig 

åbner op og med vilje tager imod kritik fra sine kunder, så giver det også det indtryk, 

at man for det første indrømmer, at man har begået fejl, og for det andet indikerer, at 

man er villig til at høre på, hvad folk har at sige og ligeledes tage deres forslag og 

kommentarer seriøst og til efterretning. Herefter kan man så retfærdigvis spørge sig 

selv om, hvor meget eller hvor lidt banken har taget den store mængde af feedback til 

eftertanke og indført ændringer, men selve handlingen ved at åbne op for dialog, viser 

udadtil et skift i bankens måde at kommunikere med kunderne på. 

 

Den gule kampagne lagde i særdeleshed også op til dialog, eller måske rettere 

diskussion. I et forsøg på at gøre op med den opfattelse, som befolkningen generelt 

har haft af banken, valgte Danske Bank at ændre det som man i gadebilledet straks 

identificerer banken på, nemlig logoet. Det var en dristig manøvre, hvor man tog et 

logo som symboliserede det traditionelle, og ændrede det til noget, som var dets 

diametrale modsætning. Hvis man altid har set Danske Bank som stift og kedeligt, så 

har denne ret simple farveændring virket meget voldsom og utraditionel, men det var 

også det, som banken havde håbet. Man konfronterede kunderne og nærmest 

provokerende bekendtgjorde: ”Se hvad vi tør – hvad vil du gøre ved det?” Det er 

sikkert også derfor, at reaktionerne var mange og meget forskellige. Men igen var det 

en opfordring til dialog, som satte spørgsmålstegn ved den almindelige opfattelse af 

bankens brand, og som skulle give et billede af en bank, der ikke var gammel og 

kedelig, men som var ung og modig. 
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Som et led i ”Stå Stærkere” kampagnen blev Danske Banks Mobilbank applikation 

lanceret i 2010. I teoriafsnittet tidligere i specialet fremlagde jeg, hvorledes trends 

inden for public relations, den teknologiske udvikling, samt brands og brand 

communities alle pegede i retning mod en virksomhedskommunikationsstrategi og 

brand management, som i højere grad tilgodeser dialogen med kunderne. Mobilbank 

applikationen er godt eksempel på, hvorledes teorien bruges i praksis i en moderne 

dansk virksomhed.  

 

Jeg vil argumentere for, at der findes to udgaver af Danske Banks brand: Et brand før 

krisen og et brand efter krisen. Finanskrisen tvang Danske Bank til at tænke 

anderledes, når det kom til deres kontakt til kunderne. Overgangen fra asymmetrisk til 

symmetrisk tovejskommunikation har i mine øjne været absolut nødvendigt, for at 

banken har kunne genskabe bare en smule af den forsvundne tillid. Det har ikke været 

nok at ”gætte sig til”, hvad kunderne gerne ville høre. Man var nødt til at tage en 

dialog med kunderne, således at de også følte, at de blev hørt og taget seriøst.  

 

Den teknologiske udvikling gav med smartphone applikationerne banken mulighed 

for at komme helt tæt på kunderne uden at være pågående. Man viste desuden, at 

banken var på forkant med, hvad der rørte sig i teknologiens verden, og at man var 

klar til at implementere ny teknologi til fordel for kunderne. For banken var det 

vigtigt, at man med lanceringen gjorde folk opmærksomme på, at man var først på 

markedet i Danmark, og at det virkede. Det gav et billede af en moderne bank, som 

ikke var fanget i fortiden, og som ikke lod sig påvirke af, at mange måske opfattede 

dem som kedelig og langsom. Danske Banks position som ”first mover” på markedet 

for Mobilbank applikationer i Danmark, har bestemt tilføjet bankens brand en ekstra 

dimension. Det faktum, at der nu er en applikation til iPads på vej viser endvidere, at 

banken fortsat er villig til at være på forkant med den teknologiske udvikling. 

 

Danske Banks brug af Facebook i forbindelse med lanceringen og udviklingen af 

smartphone applikationen er endnu et tydeligt tegn på overgangen fra monolog til 

dialog. Med Idébanken oprettede Danske Bank et forum, hvor kunder og andre 

interesserede havde mulighed for frit at lufte deres holdninger omkring et specifik 

produkt. Det gav forbrugerne en mulighed for, at komme tættere på banken og føle, at 

de havde indflydelse på de beslutninger, som blev taget. På samme måde fik banken 
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gjort sig selv mere tilgængelig, man modtog brugbar feedback til forbedringer til 

eksisterende services, men frem for alt fik man gjort op med nogle af de fordomme, 

som der utvivlsomt har været omkring bankens brand. Det har handlet om at skabe 

den gode historie omkring banken. En historie som har kunne sprede sig på Facebook, 

komme ud i medierne og være med til at skabe et mere nuanceret billede af én af 

Danmarks største banker og mest kendte brands. 

 

Når jeg nu vælger at sige, at Danske Bank har flyttet sig fra monolog til dialog med 

alle deres kampagner og tiltag, så er det kun den halve sandhed. Man har naturligvis 

været interesseret i at høre, hvad kunder og befolkningen generelt har at sige, og tage 

alle gode idéer og forslag til eftertanke. Jeg vil argumentere, at dialogen i langt højere 

grad er beregnet til at komme banken end kunderne til gode. Dermed ikke sagt, at 

kunderne bliver ignoreret, men det er dialogen som symbol, der skal være med til at 

forbedre bankens brand. Hvis vi ser tilbage på Starbucks casen, så er idéen med 

oprettelsen af deres brand community sandsynligvis ikke, at virksomheden ville finde 

hemmeligheden bag en god kop kaffe. Som Asger Østerbæk fra Zupa fremfører, så 

var det ikke så vigtigt for Starbucks, ”om man skulle komme kanel i kaffen eller ej” 

(Asger Østerbæk, 2011). Det var rammen omkring deres community, som var vigtigt, 

altså at man som virksomhed var villig til at lytte til forbrugernes forslag og 

meninger. Ifølge en undersøgelse var det, i Starbucks community’ets første år, kun 

0,03 % af alle forslag, som reelt blev ført ud i livet af Starbucks (Ukendt forfatter [4], 

2009). Det siger også noget om motivationen bag oprettelsen af sådan et community. 

Det er placeringen af brandet i folks bevidsthed, som betyder noget for virksomheden, 

og ikke så meget den feedback man får. Netop derfor mener Asger Østerbæk, at også 

Danske Banks Idébank har haft den ønskede effekt. 

 

”Det var en succes, at man [Danske Bank, min tilføjelse] fik nogle gode idéer, men 

langt mere vigtigt har det været bare at skabe interesse og opmærksomhed omkring 

det. Det har et langt større branding og kommunikativt impact.” (Asger Østerbæk, 

2011) 

 

Smartphone applikationen er et smart nyt tiltag fra banken, men som ikke rigtig 

tilføjer noget nyt til kunderne, andet end at man nu kan foretage betalinger og 

lignende via sin mobiltelefon. Men smartphonen i sig selv er et symbol, som på linje 
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med Bedre Bank, den gule kampagne, Idébanken og Stå Stærkere, skal bidrage til 

forbedringen af bankens brand. Det leder tankerne tilbage på den Canadiske professor 

Marshall McLuhan, som i 1964 udgave bogen ”Understanding Media: The Extensions 

of Man”. Heri blev udtrykket ”The medium is the message” skabt. Udtrykket dækker 

over, at det ikke budskabet der bliver kommunikeret, som er vigtigt, det er det medie 

som budskabet kommunikeres igennem, som er essentielt (McLuhan, 1964). På den 

måde skal Idébanken ikke ses som et sted hvor dialogen mellem banken og kunderne 

skaber bedre produkter, eller at smartphone applikation giver dig mulighed for at 

overføre penge, mens du sidder i toget. Det er rettere et signal om, at Danske Bank er 

til stede for kunderne, og at man er villig til at tage alternative metoder i brug for at få 

tilliden til brandet tilbage. 

 

Derfor er det heller ikke helt korrekt, når jeg siger, at Danske Bank benytter dialog til 

at genopbygge deres brand. Det er nærmere en form for ”pseudo-dialog”, hvor banken 

viser, at den er villig til at lytte til og diskutere med kunderne, men hvor det for 

banken ikke er indholdet af dialogen, som er vigtig. Det er rettere, at overbevise folk 

om, at når man tænker ”Danske Bank”, så tænker man også ”dialog”.   
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Diskussion 

 

Det følgende afsnit vil forsøge at afdække, hvad Danske Banks arbejde med 

lanceringen af Mobilbank applikationen indtil videre har betydet for bankens 

kommunikation med kunderne samt den indflydelse, som den ændrede 

kommunikationsstrategi har haft på bankens brand. Ud fra dette vil jeg prøve at 

benytte de opdagelser jeg har gjort omkring bankens kommunikation og branding til 

at reflektere over, hvorledes andre virksomheder  i en lignende situation kan udnytte 

potentialet i smartphone applikationer. 

 

Det kan være svært at analysere sig frem til, om den generelle opfattelse af Danske 

Banks brand er blevet bedre efter de mange kampagner og tiltag. Hvis man skal tro 

Berlingske Nyhedsmagasins årlige imageanalyse for 140 af Danmarks største 

virksomheder, så er der i hvert fald sket fremskridt for banken. Som tidligere nævnt lå 

banken i 2009 som nummer 137 på listen. I den seneste analyse fra 2011, ligger man 

nu nummer 95 (Vestergård, 2011). På trods af stort spring op af stigen, så er der 

stadig lang vej tilbage til pladsen i top 10, som var hvor banken var placeret før 

finanskrisen begyndte. Man fortsætter i hvert fald fra bankens side med at begive sig 

ud i forskellige tiltag, som nogle mennesker måske ikke umiddelbart forbinder 

Danske Bank med. Det seneste eksempel må nok være bankens nyligt indgåede 

samarbejde med DBU om at sponsorere det danske herrelandshold i fodbold fra år 

2012 (Danske Bank – DBU, 2011). Det er et samarbejde, som kommer til at betyde en 

voldsom eksponering for banken under det kommende europamesterskab i Polen og 

Ukranie. Men igen ser jeg det ikke som en strategi fra Danske Bank om, at banken nu 

skal være synonym med fodbold. Det er et spørgsmål om at være synlig og møde 

kunderne, der hvor de er. Fodbold og Danske Bank er ikke umiddelbart noget man 

forbinder med hinanden, men det er måske et tiltag, som kan være med til at styrke 

bankens brand i det lange løb og måske give det et bredere folkeligt appel. 

 

Én ting er, at en virksomhed som Danske Bank finder det fornuftigt at benytte en 

højere grad af dialog med kunderne for at forbedre deres image, men hvordan kan 

andre virksomheder lære af den måde banken har valgt at agere på, hvis de skulle stå i 

en lignende situation? 
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Hvis vi starter med at kigge på public relations-aspektet, så valgte Danske Bank at 

benytte modellen med symmetrisk tovejs-kommunikation. De gjorde de, fordi tilliden 

til dem var væk, og man var nødt til at signalere, at kunderne virkelig betød noget for 

banken. En krisesituation er naturligvis forskellig fra virksomhed til virksomhed og 

fra branche til branche, men umiddelbart tyder det på, at forbrugerne generelt er 

blevet meget mere opmærksomme på hvordan virksomheder i dag agerer. Ligeledes 

er de blevet langt mere kritiske, og er ikke bange for at komme med kritik. Derfor 

mener jeg også, at virksomheder kan have gavn af at give sine kunder muligheden for 

at komme med input til den måde, som virksomhederne kører deres forretninger på. 

Det virker som om, at jo mere man ignorerer og lukker kunderne ude, jo hurtigere 

forsvinder tilliden. Og når tilliden er væk, så er virksomhedens brand lige pludselig 

ikke meget værd. 

 

Danske Banks lancering af deres Mobilbank applikation ser umiddelbart ud til at have 

været en succes. Men hvordan måler man succesraten på en service, som i realiteten 

kun er en forlængelse af en allerede eksisterende service? Som tidligere vist, er tallene 

på antal downloads støt stigende. Samtidig regner man også med fra bankens side, at 

omkring 2500 nye kunder har indfundet sig hos banken, som en direkte konsekvens af 

applikationen (Esben Jørgensen, 2011). Også i de andre Danske Bank-lande, er 

applikationen blevet taget vel imod, og på Apples App Store er den danske udgave af 

applikationen den mest populære blandt alle bank-applikationerne (Bilag 3).  

 

Peter Grumsen mener også, at det kan være svært at måle, om en applikation har 

været en succes eller ej. Ifølge ham kommer det meget an på branchen og de 

succeskriterier, som virksomheden vælger at gå efter. Det kunne eksempelvis være et 

særligt antal unikke brugere eller antal downloads, som også Danske Bank valgte som 

et succeskriterium til at begynde med (Peter Grumsen, 2011). Asger Østerbæk fra 

Zupa, mener ikke nødvendigvis, at en succes med applikationer nødvendigvis skal 

kunne måles. Ifølge ham så bliver applikationer oftest til succeser når de går hen og 

bliver et værktøj. ”En succesfuld applikation er ofte et redskab, hvilket også har gjort 

at Danske Banks applikation er blevet en succes, da den dækker et helt konkret 

behov.” (Asger Østerbæk, 2011) 
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Internt i Danske Bank føler man, at lanceringen af smartphone applikationen har haft 

en positiv effekt for bankens image. Signe Bang-Darhauge fra bankens 

marketingsafdeling føler, at hele forløbet har givet danskerne en anderledes oplevelse 

af banken. 

 

”Jeg tror, at den [applikationen, min tilføjelse] har rykket meget ved folks opfattelse 

af banken som værende en bank, som godt kan rykke ved tingene, være nyskabende og 

lidt mere moderne.” (Signe Bang-Darhauge, 2011) 

 

Hun er dog en smule skeptisk over for, om applikationen i sig selv har overbevist 

nogen om at skifte til Danske Bank: ”Jeg tror ikke, at folk bare flytter bank som en 

direkte konsekvens af applikationen, men det har været med til at forbedre det 

samlede billede af banken.” (Signe Bang-Darhauge, 2011) Esben Jørgensen fra 

bankens udviklingsafdeling er enig. Han mener også, at lanceringen har haft en 

positiv effekt på folk opfattelse af banken. 

 

”Målsætningerne var afdæmpede, fordi det var noget, som vi aldrig havde prøvet før. 

Første mål var på 5000 downloads, hvilket er blevet overgået mange gange. Det har 

skabt en positiv historie om, at Danske Bank er med helt fremme i forhold til design 

og udvikling.” (Esben Jørgensen, 2011) 

 

Der er blevet taget godt imod Danske Banks Mobilbank applikation i den danske 

befolkning. Applikationen er den mest populære blandt bankapplikationerne på 

Apples App Store, og den får gode anmeldelser. Men også andre steder har der været 

begejstring omkring applikationen. I februar 2011 lavede avisen Politiken en test af de 

daværende 3 største mobilbanker på smartphonen. I testen figurerede Danske Bank, 

Nykredit og Nordea. Danske Bank vandt testen og blev betegnet som ”klart førende”, 

mens konkurrenterne ”halser efter” (Vigild, 2011). En historie som denne har været 

guld værd for Danske Bank, både i forhold til skabe opmærksomhed omkring 

lanceringen, men også fordi den bliver betegnet som bedre end konkurrenterne. Det 

har været med til at bekræfte banken i, at de funktioner og de beslutninger omkring 

design som banken har valgt, har været rigtige. 
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I oktober 2011 blev det første Danish App Awards afholdt. Dommerne i juryen bestod 

af en række udviklere fra branchen, samt reklamefolk og journalister. Der blev der 

kåret vindere i 6 forskellige kategorier:  

 

 App of The Year 

 Best Usability 

 Best Functionality 

 Best Design 

 People’s Choice 

 Special Achievement 

 

Danske Bank vandt priserne Best Functionality og App of The Year (Sugarcode.com, 

2011). Priserne var en anerkendelse af bankens arbejde med applikationen samt en 

bekræftelse fra fagfolk og lignende i branchen om, at funktionerne i applikationen er 

gode og virker efter hensigten. Den slags anerkendelser er ligesom testen i Politiken 

med til at positionere banken som en leder på det pågældende marked, og derudover 

så er det naturligvis også gratis reklame. 

 

Man kan dog ikke alene på denne baggrund konkludere, at bankens brand har fået et 

løft som en direkte konsekvens af smartphone applikationen. Men hvis man som en 

virksomhed i en anden branche skal tage noget med fra bankens lancering af 

applikationen, så må det være at man er nødt til at skille sig positivt ud fra mængden, 

hvis man vil have noget positiv opmærksomhed. Banken fandt et hul i markedet, og 

udnyttede deres position som ”first mover” til at skaffe sig en masse opmærksomhed 

og positiv omtale i medierne.  

 

Er det så ensbetydende med, at en smartphone applikation er svaret for alle 

virksomheder? Svaret er nej. Ser vi tilbage på Steffen Krabbenhøfts eksempel med 

Jyllands-Postens applikation, så er det tydeligt, at det kommer meget an på den 

situation, som virksomheden befinder sig i. Jyllands-Posten fandt måske et hul i 

markedet, men hullet behøvede ikke at blive udfyldt, da der fandtes andre lignende 

services til ingen penge. I TDCs Erhvervscenter Magasin var der i oktober 2011 en 

artikel som stillede spørgsmålet: ”Kan apps bidrage til din bundlinje?” (TDC, 2011). 
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Mit svar til det spørgsmål må være: Måske – hvis det giver mening. For Danske Bank 

var det ikke et spørgsmål om bundlinje, men nærmere et spørgsmål om image. Og 

derfor må virksomheder stille sig selv et afgørende spørgsmål, inden de begynder at 

udvikle applikationer: ”Hvad skal vi bruge den til?” 

 

Danske Bank er kun én virksomhed ud af mange, som har valgt at være til stede på 

Facebook. Det minder lidt om den velkendte historie med internettet, der begyndte at 

blive interessant, og derfor skulle alle virksomheder have en hjemmeside. De færreste 

vidste hvorfor, men når konkurrenten gjorde det, så burde man vel også selv få det 

gjort. Brugen af Facebook som en platform for et brand community virkede fornuftigt 

for Danske Bank. Det er et smart marketingsværktøj, for alle har adgang til det, og 

nyheder spredes med det samme af sidens brugere. For banken hang det godt sammen 

med deres brug af dialog med kunderne, og komplimenterede deres lancering af 

smartphonen, så det gav et billede af, at banken var med fremme på den teknologiske 

udvikling. Men igen er det et spørgsmål om, hvilken situation og branche man 

befinder sig i. Ikke alle har behov for at være på Facebook for at interagere mere med 

kunderne. Det ser ud til at have virket fint for Danske Bank, fordi de i kraft af deres 

brand ikke normalt ville blive forbundet med Facebook og social networking, og 

derfor havde mulighed for at give deres brand en ny og moderne dimension. 

 

Før man begiver sig ud i at lancere nye tiltag i en virksomhed, må man først gøre sig 

nogle ting klart. Hvad er det der gør, at man som virksomhed føler, at man er nødt til 

at ændre på nogle ting? Har man image problemer? Tjener man for lidt? Forsvinder 

kunderne? Og hvad er årsagen? Danske Bank fandt ud af, at tilliden var væk, og at 

man var nødt til at tage anderledes metoder i brug, hvis banken skulle genvinde 

kundernes tillid. Der findes ingen facitliste på, hvordan man som virksomhed 

genetablerer et sønderskudt brand. Det er et spørgsmål om at finde ud af, hvor det gik 

galt, og hvad man kan gøre for at genskabe tilliden. 
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Konklusion 

 

I dette speciale har jeg med udgangspunkt i casen om lancering af Danske Banks 

Mobilbank applikation forsøgt at undersøge, hvorledes smartphone applikationer har 

indflydelse på virksomheders kommunikation og brands. Til det formål stillede jeg i 

min problemformulering tre underspørgsmål, som jeg har analyseret ved hjælp af teori 

omkring public relations modeller, teknologisk udvikling og brand management i 

form af brand communities. Jeg fremsatte ligeledes en hypotese om, at virksomheders 

kommunikation med deres kunder i øjeblikket befinder sig i en overgang fra monolog 

til dialog. 

 

I første del af teoriafsnittet fremlagde jeg Grunig og Hunts public relations modeller. 

Modellerne brugte jeg til at analysere, hvorledes Danske Bank har afviklet deres 

kommunikation med kunderne både før og efter finanskrisen. Jeg har i analysen 

fundet frem til, at bankens kommunikation efter krisen er forenelig med den public 

relations model, som Grunig og Hunt kalder for den symmetriske tovejs model. Jeg 

mener, at denne model passer bedst til bankens måde at kommunikere på, da man 

efter finanskrisen kan se på de kampagner og tiltag, som banken sender ud, at man at 

man i langt højere grad end tidligere forsøger at involvere kunderne mere i 

kommunikationen. Det ses på i bankens Bedre Bank kampagne, men bestemt også 

ved lanceringen og videreudviklingen af smartphonen med den såkaldte Idébank, hvor 

kunderne opfordres til at være en aktiv deltager i kommunikationen. Progressionen i 

Danske Banks kommunikation fra før krisen og til nu bekræfter således Grunig og 

Hunts teori om, at de fleste virksomheder hælder til brugen af den symmetriske tovejs 

model. Analysen bekræfter derfor også min hypotese fra problemformuleringen om, 

at kommunikationen mellem kunde og virksomhed bevæger sig fra monolog til 

dialog. 

 

I teoriafsnittets anden del valgte jeg at præsentere en række forskeres syn på den 

teknologiske udvikling og hvorledes denne har påvirket virksomhedernes muligheder 

for at kommunikere med deres kunder. Jeg beskrev blandt andet idéen om 

Kondratieffs bølgecyklus, som siger, at den økonomiske udvikling i verden styres af 

en række milepæle inden for den teknologiske udvikling. Ifølge teorien, befinder vi os 
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nu i Kondratieffs 6. bølge, som er kendetegnet ved udbredelsen af sociale medier, 

mobile teknologier samt en højere grad interaktion mellem folk. Derudover citerede 

jeg Paul Argenti, som påpeger, at der i dag er en høj grad af tovejskommunikation 

mellem virksomheder og kunder, hvilket skulle være en direkte konsekvens af den 

teknologiske udvikling. En række andre forskere påviste ligeledes, at dialogen er 

blevet mere fremherskende i virksomhedskommunikationen på grund af den 

teknologiske udvikling. 

 

Med Danske Banks lancering af Mobilbank applikationen ser man, hvorledes den 

teknologiske udvikling tillader en virksomhed at udvide sin kommunikationsplatform 

med ekstra kanaler. Applikationen fungerer som en måde for banken at komme 

tættere på kunderne i deres hverdag, mens kunderne oplever bekvemmelighed ved at 

kunne udføre dagligdags bankforretninger på farten. Steder som App Store og 

Idébanken, som begge ligeledes er et resultat af den teknologiske udvikling, skaber i 

forbindelse med smartphone applikationen et forum, hvor kunderne kan give deres 

meninger til kende, og virksomheden kan samle feedback og opfordre til yderligere 

dialog. Den teknologiske udvikling har således gjort det muligt for virksomheder at 

komme tættere på kunderne, således at de har lettere ved selv at forme deres brands, 

samtidig med at kunderne også føler, at de har noget at skulle have sagt og at de bliver 

delagtiggjort i brandets udvikling. 

 

Den sidste del af teoriafsnittet  omhandler branding og brand communities. I dette 

afsnit valgte jeg blandt andet at beskrive Philip Kotlers definition af et brand, samt 

Daniel Diermeiers syn på brand management, hvor han fremhæver, at brands i høj 

grad bliver påvirket af eksterne kræfter, som eksempelvis de traditionelle medierne og 

de sociale netværk som Facebook. I forlængelse af Diermeiers teori valgte jeg at 

inkludere udtalelser omkring sociale netværk og deres indflydelse på brands fra to 

erhvervsfolk, Stephanie Agresta og B. Bonin Bough. De ser begge to de sociale 

netværk som gode redskaber i forbindelse med branding og fremhæver vigtigheden af 

at give kunderne plads til at udtalelse sig. Til sidst definerede jeg brand communities. 

 

Danske Banks brand er særdeles velkendt og har oplevet flere op- og nedture i sin tid. 

Bankens lange historie har været med til at forme brandet, og senest har finanskrisen 

gjort, at mange formentlig har et dårligt billede af banken. Med smartphone 
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applikationen har Danske Bank prøvet at give befolkningen et anderledes billede af 

banken, og man har i den forbindelse brugt brand community’et Idébanken, til at 

forstærke dens brand. Facebook er ærketypen på et brand community, hvor folk, på 

tværs af lande, social status, politisk tilhørsforhold osv., kan interagere, diskutere og 

det hele taget føre en konstant og åben dialog om hvad som helst. Derfor har Danske 

Bank set potentialet i netop at udnytte dette forum til at promovere smartphone 

applikationen og få feedback til videreudvikling, men frem for alt har man mulighed 

for at kommunikere direkte med kunderne, og derved styrke sit brand på en måde, 

som ikke tidligere har været mulig. Kommunikationen mellem virksomhed og kunde 

er derved blevet meget mere åben, og det gør derfor også virksomheden mere 

troværdig. 

 

Med disse konklusioner af analysen in mente, kan jeg nu svare på specialets 

problemformulering. Som tidligere nævnt er det svært at måle, hvad Mobilbank 

applikationen præcis har gjort for Danske Banks brand. Man kan i hvert fald sige, at 

det har skabt en masse opmærksomhed omkring banken og fremstillet den i et noget 

andet og mere nuanceret lys end tidligere. Bankens brand blev efter finanskrisen set i 

et meget negativt lys, og det har man forsøgt at flytte sig fra ved at skabe positive 

historier omkring sig selv, samt ved at vise, at man ikke er så gammeldags og kedelig, 

som folk måske tror. Kommunikationen fra banken er blevet mere åben og man 

inddrager kunderne mere, hvilket også har gjort banken mere troværdig.  

 

Danske Bank har med sine tiltag og kampagner efter finanskrisen vist tendenser til en 

overgang fra monolog til dialog kommunikationen med kunderne. I samtlige 

kampagner har man ønsket at få en eller anden form for feedback, hvilket står i 

kontrast til særligt ”Gør det du er bedst til” kampagnen fra før krisen. Det er tydeligt, 

at man prøver at involvere kunderne mere i hvad banken foretager sig, hvilket jeg ser 

som et forsøg på at gøre op med forestillingerne om en bank, som før i tiden kunne 

virke stor og lukket. Men som jeg også nævnte tidligere, så vil jeg argumentere, at 

dialogen i højere grad er til for dialogens skyld, end for den feedback eller ris og ros, 

som kommer ud af den. Det er ikke et spørgsmål om, at man afhænger af kundernes 

feedback. Det er et spørgsmål om at vise, at man er interesseret i at tale med 

kunderne. Derfor vil jeg fastholde, at der fra bankens side er tale om pseudo-dialog. 
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Casen om Danske Bank er mere end bare en case om en lancering af en smartphone 

applikation. Det er historien om en virksomhed, som efter en krise må genskabe sit 

brand på en ny og anderledes måde, for at kundernes tillid tilbage, og det er en 

situation som andre virksomheder i andre brancher også kan risikere at skulle forholde 

sig til. Men om en smartphone applikation i alle tilfælde kan være med til at ændre 

opfattelsen af et brand, er dog tvivlsomt. I Danske Banks tilfælde kom applikationen 

til at være en del af det samlede skift i bankens kommunikationsstrategi over for 

kunderne, som måske på længere sigt vil hjælp brandet på vej. For andre 

virksomheder er det i første omgang et spørgsmål om at finde ud af, hvorfor folk 

vender ryggen til brandet, og hvad folk forventer, at virksomheden gør, for at lokke 

dem tilbage igen. Skal man komme med indrømmelser? Skal man være mere åben? 

Skal man lave produkterne billigere? Danske Bank fandt et hul i markedet, hvor man 

kunne være ”first mover” på et produkt, som de færreste nok forbandt med bankens 

brand, men da man var nødt til at ændre folks opfattelse af banken, var en smartphone 

applikation en rigtig god måde at få opmærksomhed på. Casen viser, at man som 

virksomhed er nødt til at turde at gå i en anden retning, hvis kunderne kun forbinder 

brandet med noget negativt. 
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