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Executive Summary 

Branding In a Climate of Change  

- A case study of DONG Energy's brand communication in a postmodern society 

 

The master’s thesis examines market communication within the energy business and the 

communicative challenges, which energy-producing companies face as the world’s attention is 

increasingly drawn to climate change and environmental problems. The thesis is designed as a 

case study of two TV commercials produced in 2004 and 2008 by the Danish, half-public owned 

energy group, DONG Energy. 

 

The thesis employs two theoretical frameworks. Firstly, sociological macro theories about 

postmodernism and the social characteristics of the postmodern society are used to set the tone 

for the social conditions, under which communicative players as DONG Energy work. Secondly, 

the thesis employs micro-level theories concerning semiotics, rhetoric and branding as tools in 

an in-depth case analysis of the two TV commercials from DONG Energy. By way of introduction, 

the development in the world’s climate is examined to establish an understanding of the current 

environmental situation and increased focus on global warming, which a company such as DONG 

Energy needs to consider.  

 

The analysis shows that the commercial from 2004 communicates DONG Energy’s qualifications 

as an energy supplier through an entertaining and innovative symbiosis of football and drum 

rhythms. The second commercial from 2008 tells a different story about DONG Energy as an eco-

friendly and responsible company, who work for the preservation of the Danish nature for future 

generations. Both films follow the new line within branding, corporate branding, by 

communicating values, which the consumer can use in his or her own identity project. However, 

the analysis proves that the values communicated do not correspond to the postmodern values 

of today’s consumers.  

 

The thesis concludes that the first commercial is suitable for the postmodern consumer in the 

way it is performed, but the communicated values do not match the target group. In contrast, 

the theme of the second commercial is one close to the postmodern consumer’s heart, but the 

long, and sometimes explicated performance could leave some out in the cold.  
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Based on the analysis, it is concluded that, in a comparison of the two commercials, DONG 

Energy’s image is unclear. Due to the stark contrast between the two commercials, where both 

theme and performance are concerned, DONG Energy’s brand position is ultimately vague. 

   

According to DONG Energy, however, consumers have positively received the company’s latest 

commercial. In a broader perspective, one could argue that an appropriate environmental topic 

undermines the theoretical postmodern marketing directions, which might, then, be 

reconsidered.
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Del 1 Indledning, problemformulering og metode 

I denne del redegør vi for baggrunden for specialets emnevalg. Vi fremstiller herefter 

specialets problemformulering, formål og målgruppe. Dernæst præsenterer vi metoden for 

specialets undersøgelse, herunder afgrænsning, teorianvendelse, empiri samt metodekritik og 

struktur. Endelig indeholder denne første del også en virksomhedspræsentation af 

casevirksomheden DONG. 

 

1 Indledning og problemformulering 

1.1 Indledning 

Hvad har fodboldlandsholdet og smeltende isbjerge med hinanden at gøre? Sammenhængen er 

ikke åbenlys; ikke desto mindre har både landsholdet og isbjergene i de senere år indgået i 

reklamefilm for energiproducenten og –forsyneren DONG Energy (herefter DONG)1. I 2004 

udsendte DONG en reklamefilm, hvor det danske fodboldlandshold og Safri Duo i en livlig sekvens 

med tempo og højt humør fortæller, hvordan DONG skaber Energi til mere. Heroverfor står 

DONGs seneste reklamefilm, der rullede over skærmen for første gang i efteråret 2008. Filmen 

beskriver klodens klimaproblemer og præsenterer DONG som en aktiv miljøvelgører, der leverer 

bæredygtig Energi i forandring til fremtidens generationer. Forskellen på de to reklamefilm er 

slående! Vi har undret os over, hvad årsagen til det markante kommunikative skifte kan være? 

 

Miljøet og bevarelsen af de naturlige energiressourcer står højt på dagsordenen i øjeblikket. 

Især udslip af kuldioxid (CO2) debatteres for dets rolle i de globale klimaforandringer, der fører 

en række negative konsekvenser med sig for menneskeheden. De seneste år har det ikke været 

til at komme uden om avisartikler, nyhedsudsendelser og TV-programmer, der gør opmærksom 

på, at menneskets eksistens er truet af fx oversvømmelser og lange tørkeperioder; flere beboede 

øer drukner i bølgerne, og befolkningers livsgrundlag ødelægges i mangel på regn. Også flere 

dyrearter, som fx isbjørnene på verdens poler, kæmper for overlevelse (Nørregaard, 2008). FNs 

klimapanel, IPCC2, har da også med gentagne rapporter slået fast, at disse klimaforandringer 

skyldes verdens stigende industrialisering og menneskets store forbrug. Den menneskeskabte 

effekt anerkendes i stigende grad både fra politisk hold og hos verdens befolkning (United 

Nations Climate Change Conference Dec 7-Dec 18 2009, u.å).  

                                            
1 DONG Energy er navnet på den virksomhed, der har rettighederne til begge de udvalgte reklamefilm, som er 
genstand for specialets undersøgelse. I resten af dette kapitel og opgaven, bortset fra kapitel 2, vil virksomheden 
blive refereret til under navnet DONG. 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change. 
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Konsekvensen af årtiers ukritiske produktion og forbrug er altså ved at gå op for flere og flere. I 

takt med at forbruget har ændret sin omverden, tyder det også på, at forbruget i sig selv har 

ændret karakter. Oftere ses reklamer, der fremhæver produkters egenskaber som andet og mere 

end blot produktets funktion: Når fx en ny deodorant skal sælges, fremhæver disse reklamer 

ofte en bestemt værdi eller emotionel kvalitet, som ”frigørende”, og ikke kun hvor længe, den 

kan holde svedlugten fra døren (Allen, 2008). Produkters funktionelle værdier synes altså ikke 

længere at være det væsentligste – forbrugerne antages at vægte andre ting såsom emotionelle 

og etiske værdier. I takt med at folk i vesten har fået lettere ved at dække helt basale behov, 

har forbruget indtaget en vigtig, definerende rolle: Det falder tilbage på den enkelte som en 

slags social markør, der viser, hvem man er (Firat & Shultz, 1997:88). 

 

Det stigende forbrug fordrer store mængder energi i form af strøm og varme til både produktion 

og livsførelse. De ændrede markedsvilkår, den globale opvarmning og energiforbruget, kommer 

altså til at udgøre et kraftigt skisma: Det voksende energiforbrug kendetegner især den vestlige 

verden, hvis forbruger åbenbart er afhængig af det forbrug, der skaber hans eller hendes 

identitet. Men forbrugeren er samtidig bevidst om forbrugets skadelige konsekvenser for miljøet 

og stiller krav til virksomhederne om at ”operere grønt”. Det stiller energivirksomheder som 

DONG i en vanskelig situation: Disse har i lang tid baseret produktionen på kulkraftværker, som 

er kendt for at udlede store mængder CO2, der altså skader det globale klima. Det må derfor 

umiddelbart betragtes som et paradoks, når DONG i sin nyeste film præsenterer sig som en 

ansvarlig miljøvelgører.  

 

I dette modsætningsfyldte farvand opstår nødvendigvis en række kommunikative udfordringer 

for DONG. Den åbenlyse forskel i DONGs kommercielle udtryk fra 2004 til 2008 giver således også 

anledning til forundring. Det står klart, at de ændrede markedsvilkår i øjeblikket stiller DONG 

over for en vanskelig opgave, når virksomheden skal sælge sit produkt. Vi finder det interessant 

at undersøge nærmere, hvordan DONG håndterer denne opgave. 

 

1.2 Problemformulering 

Vi ønsker at afdække udtrykket i netop DONGs kommercielle kommunikation, de to ovennævnte 

reklamefilm, og hvordan DONG har tilpasset denne kommunikation til markedet. Vores 

problemformulering lyder som følger: 

 

 

 



Side | 3  

 

Model 1: Specialets problemformulering 

På hvilken måde har DONGs brand-kommunikation udviklet sig hensigtsmæssigt ud  

fra et samfundsmæssigt perspektiv, idet en stærkt øget klimadebat i øjeblikket stiller  

store krav til kommunikation af værdier fra en energiproducerende virksomhed, og  

hvordan påvirker det dens image? 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ordet hensigtsmæssigt henviser i denne sammenhæng til valget af teorier inden for branding 

samt samfundets udvikling mod postmodernisme og de retningslinjer, disse teorier udstikker 

omkring ”hensigtsmæssig” branding i en samfundsmæssig, postmoderne, kontekst. På denne 

måde udgør DONGs brand-kommunikation og –image undersøgelsesenheden, mens 

kommunikationsteorier og teorier om branding og postmodernisme udgør de teoretiske 

evalueringsværktøjer.  

 

Begrebet image skal i dette speciale forstås som det potentielle billede, vi, ifølge en teoretisk 

analyse, der anvender ovennævnte evalueringsværktøjer, formoder, at modtageren må have af 

DONG. Vi vurderer DONGs image ud fra, hvor troværdigt virksomheden fremstår via de 

kommunikerede værdier, der danner grundlag for DONGs identitet (jf. kapitel 6).   

 

I besvarelsen af ovenstående problemformulering vil vi tage udgangspunkt i følgende 

arbejdsspørgsmål, som samtidig er med til at definere projektets struktur. I parentes fremgår 

det, hvor de enkelte arbejdsspørgsmål bliver behandlet: 

 

Hvordan har jordens klimasituation udviklet sig og ledt til miljødebatten, som den ser ud i dag, 

og hvilken betydning har det for måden, hvorpå DONG kommunikerer? (kapitel 4) 

 Dette er et kontekstafdækkende spørgsmål, der præsenterer den udvikling, der ligger til 

grund for klimadebatten, og som er det samfundsmæssige farvand, DONG skal navigere i. 

 

Hvilke vilkår og værdier præger den samfundsmæssige kontekst, inden for hvilken DONG har 

udgivet de udvalgte reklamefilm? (kapitel 5) 

 Dette er et teoretisk afdækkende spørgsmål, der skal præsentere teoretiske bud på den 

postmoderne samfundsudvikling. Her benytter vi os af teoretikere som Lyotard, Gabriel & 

Lang, Inglehart, Firat & Schultz samt Beck. 
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Hvordan har virksomheders branding udviklet sig, og på hvilken måde kendetegnes branding-

disciplinen i dag? (kapitel 6) 

 Dette er et teoretisk afdækkende spørgsmål, der skal give et bud på udviklingen inden for 

branding og aktuelle krav hertil herunder, hvordan DONG skal tage hensyn til denne 

udvikling. Vi anvender en række teoretikere, herunder Aaker, Morsing, Hatch & Schultz og 

Jacobsen. 

 

Hvad siger teori om semiotik og retorik omkring hensigtsmæssig kommunikation og 

karakteristika herfor? (kapitel 7) 

 Dette er et teoretisk afdækkende spørgsmål, som har til formål at tilvejebringe 

kommunikationsteoretiske analyseredskaber - disse vil blive benyttet til en semiotisk og 

retorisk analyse af de to reklamefilm fra DONG. Her benytter vi os især af Saussure, Barthes, 

Aristoteles og Toulmin.  

 

Ved hvilke kommunikative karakteristika kendetegnes DONGs reklamevirksomhed, sådan som 

det kommer til udtryk igennem en analyse af dens reklamefilm? (kapitel 9) 

 Dette er et analytisk spørgsmål, hvor vi ved brug af semiotisk og retorisk teori vil afdække 

reklamefilmenes kommunikative udtryk, hensigtsmæssighed og udvikling. 

 

Hvordan kan DONGs brand-kommunikation forstås ud fra den samfundsmæssige kontekst, den 

udspiller sig i? (kapitel 10) 

 Dette er et analytisk spørgsmål, hvor vi vil diskutere hensigtsmæssigheden af det 

kommunikative udtryk i DONGs reklamefilm i forhold til udviklingen inden for klimadebatten, 

postmoderne samfundsværdier og -vilkår samt branding. Herunder vil vi vurdere på, hvordan 

dette påvirker DONGs image. 

 

1.3 Formål 

Formålet med vores undersøgelse er at få et større indblik i energibranchens kommunikation – et 

område, som vi mener, er relativt ubehandlet, men som bliver stadig mere relevant i takt med, 

at miljøhensyn indtager en stadig mere integreret plads i samfundsdebatten. Vi finder det 

interessant at undersøge, hvordan energivirksomheder imødegår ændrede markedsvilkår, og 

hvordan og i hvor høj grad de inddrager de på et givent tidspunkt fremherskende værdier i 

samfundet i deres markedsføring. Vi finder i denne forbindelse DONGs kommunikation 

interessant, fordi vi antager, at den i et eller andet omfang må afspejle disse ændringer i 

samfundet. 
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Konkret ligger vores interesse i at afdække mere detaljerede sammenhænge i relation til DONGs 

kommunikation og situation på det danske energimarked gennem en analyse af de to 

reklamefilm fra hhv. 2004 og 2008. Vi mener, at undersøgelsens konklusioner kan bidrage til en 

forståelse af sektoren, ligesom vi håber, at de kan bruges til inspiration, fx for kommunikatører 

inden for branchen, og som trædesten for andre i udarbejdelsen af senere undersøgelser af 

energisektoren.  

 

1.4 Målgruppe 

Specialets primære målgruppe er, udover vejleder og censor, de øvrige studerende på 

Copenhagen Business School – CBS (Handelshøjskolen i København), der måtte interessere sig for 

formidling og branding af virksomheder i en postmoderne samfundsmæssig kontekst. Derudover 

er specialet rettet mod personer, der interesserer sig for energivirksomheders kommunikation i 

en verden, hvor klimadebatten er i fokus. Endelig er specialets casevirksomhed, DONG, 

specialets sekundære målgruppe. Afhandlingen er skrevet i overensstemmelse med 

kandidatspecialets studievejledning på cand.ling.merc.-studiet på CBS.  

 

2 Præsentation af DONG Energy A/S 

2.1 Fakta om DONG Energy 

DONG Energy A/S er en af Nordeuropas største energikoncerner. Virksomhedens forretning 

baserer sig på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i 

Nordeuropa. DONG blev grundlagt af den danske stat i 1972 under navnet Dansk Naturgas A/S. 

Selskabet har skiftet navn flere gange bl.a. til DONG i 2002; senest samlede en fusion i 2005 

virksomheden med de fem danske energiselskaber Elsam, Energi E2, Nesa, KE Holding og 

Frederiksberg Elnet under navnet DONG Energy (herefter blot DONG)3.        

      

DONG er et aktieselskab, hvis hovedaktionær er staten. DONG har hovedsæde i Skærbæk i 

Danmark og flere salgs- og produktionsafdelinger i det Nordlige Europa. DONGs primære 

eksportmarkeder er Tyskland og Holland, men virksomheden opererer også i Storbritannien, 

Skandinavien, Frankrig, Polen, og i de øvrige Benelux-lande (DONG Energy, 2009a). I Danmark 

har virksomheden en markedsandel på 23% for distribution af el og 36% for gas. DONGs salgs- og 

distributionsafdelinger har i alt 1.1 mio. el-kunder og 300.000 gas-kunder i Nordvesteuropa. 

Selskabet i Danmark servicerer ca. 950.000 el-kunder og 119.000 naturgaskunder (DONG Energy, 

                                            
3 Som nævnt i indledningen referer vi i resten af specialet til DONG Energy A/S som DONG. 
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2009a). DONG havde i 2008 en omsætning på DKK60,8 mia. og et årsresultat på DKK4,8 mia. 

Virksomhedens egenkapital var i 2008 DKK46,2 mio. Koncernen er vokset og tæller nu omkring 

5000 fuldtidsmedarbejdere (DONG Energy, 2009b).  

 

2.2 Strategi 

DONGs vision er formuleret således: DONG Energy har ambitioner om at blive et af Europas 

førende energiselskaber, kendt for at omdanne indgående viden til varige løsninger.                

 

Dette ønsker DONG at opnå ved at sikre en stabil energi forsyning, minimere påvirkningen af 

miljøet under produktionen, tage hensyn til fremtidige generationers energibehov og fokusere 

på en ansvarlig forretningsførelse i alle dens aktiviteter (DONG Energy, 2009b). 

 

2.3 DONGs andre aktiviteter 

Udover over at fokusere på ovennævnte kerneforretning er DONG involveret i udvikling af 

eksisterende produktionsteknologi for at opnå bedre udnyttelse af naturressourcer og begrænse 

miljøpåvirkningen og forsker desuden i vedvarende energiformer. DONG indgår i flere 

samarbejdsprojekter i den offentlige og private sektor i Danmark og udlandet.  

 

2.3.1 CSR-aktiviter 

Som visionen udtrykker ønske om, arbejder DONG aktivt med ansvarlighed i sin 

forretningsførelse. Ifølge virksomhedens ansvarlighedsrapport fra 2007 tager arbejdet afsæt i tre 

fokuspunkter: At drive en ansvarlig virksomhed, lytte til sine interessenter og tage et 

samfundsmæssigt ansvar. DONG er tilsluttet FNs initiativ for virksomheders etiske 

forretningsførelse, Global Compact, der opstiller 10 hovedprincipper for, hvordan virksomheder 

skal føre et ansvarligt kommercielt virke4. Herudover arbejder DONG fx med miljøansvarlighed 

ved at øge genbrug af ressourcer i produktionen med 65% og i administrationen med 50%, 

ligesom DONG vil nedsætte udledningen af CO2, NOx og SO25 i produktionen for at formindske 

syreregn, smog og partikelforurening. Ifølge ansvarlighedsrapporten fra 2007 har selskabet 

endvidere opstartet vindmølleparker i en række lande6 og deltager derudover i 

vandkraftprojekter i bl.a. Kina (DONG Energy, 2007: 38). Endelig deltager DONG i ”Project 

                                            
4 Global Compacts 10 hovedprincipper for virksomheders etiske forretningsførelse berører følgende fire områder: 
menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption (DONG Energy, 2007: 38).   
5 CO2: kuldioxid; NOx: kvælstofoxid; SO2: svovldioxid 
6 Storbritannien, Sverige og Baltikum. 
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Better Place”, der skal bane vejen for at få miljørigtige7 batteridrevne el-biler på gaden til en 

attraktiv købspris8. 

 

2.3.2 Øvrige - sponsorater 

DONG sponsorerer i øvrigt en række organisationer indenfor sport, kultur og energi. Bl.a. har 

DONG sponsoreret Experimentarium i København med udstillingen ”Energi til fremtiden”. DONG 

var hovedsponsor for topmødet World Business Summit on Climate Change afholdt den 25.og 26. 

maj 2009 i København. Endelige er DONG hovedsponsor for Dansk Boldspil Unions herrelandshold, 

det danske herrelandshold i fodbold. Den nuværende aftale fra 2004 løber frem til og med VM9 i 

2010 (DONG Energy, 2009b). 

                                            
7 El-biler fremføres i øjeblikket som det mest miljørigtige transport-køretøj især pga. deres potentielt betydelige 
reducering af CO2-udledning ved kørsel. Som alternativ til traditionelle biler er de stadig omdiskuteret: Generelt pga. 
lange opladningstider af batteriet, som samtidig ikke har tilstrækkelig høj kapacitet. Dvs. at man ikke kan køre så 
langt på en opladning som med almindelige benzin- eller dieseldrevne biler. Samtidig mangler infrastrukturen til 
opladning af bilerne, ligesom priserne, trods statstilskud, er høje sammenlignet med en traditionel bil. Denne sidste 
del arbejdes der altså bl.a. på med ”Project Better Place”. (Praëm, 2009a; Praëm, 2009b) 
8 Informationerne om DONGs CSR-aktiviteter er hentet fra DONGs ansvarlighedsrapport 07. Der er i løbet af 
specialeprocessen slutdel udgivet en ansvarlighedsrapport 08, der indeholder nyere information om DONGs 
ansvarlighedsaktiviteter.   
9 Verdensmesterskaberne i fodbold. 
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3 Metode 

3.1 Indledning  

Specialets metode beskriver kort fortalt, hvordan vi kommer fra problemformuleringen til 

konklusionen; altså hvordan vores metodedesign er opbygget, herunder valg af faglig metode og 

empiri. Disse valg er styrende for hele specialet, idet de sætter rammerne for, hvordan 

problemformuleringen skal besvares og hvilken slags resultater, vi kan forvente at generere. 

 

Vi tager i vores forståelse af metodebegrebet afsæt i Ib Andersens definition af begrebet 

samfundsvidenskabelig metode, som han definerer som ”læren om de fremgangsmåder, vi kan 

benytte, når vi skal indsamle, bearbejde og sammenfatte oplysninger, så resultatet bliver 

viden” (Andersen, 2003: 16). Han mener, at metodelærens begreber kan rangordnes i niveauer, 

som tilsammen former et slags inklusionshiarki, så eksempelvis det valgte videnskabsteoretiske 

ståsted har betydning i forhold til valg af metodologi, som igen har betydning for metoden, osv. 

(Andersen, 2003: 19). 

 

Model 2: Metodelærens begreber 

Videnskabsteori

Metodologi

Metode

Undersøgelsesteknik

Undersøgelsesinstrument

 

Kilde: Andersen, 2003: 19  

 

Modellen giver et overblik over metodelærens begreber. Vi vil ikke følge dens opbygning 

igennem hele metodeafsnittet, men indholdet vil dog have et ensartet forløb fra det 

overordnede videnskabsteoretiske niveau mod det mere specifikke.  
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3.2 Videnskabsteoretisk ståsted 

Videnskabsteori er læren om, hvad videnskab er, hvordan den udvikler sig, og hvordan den 

spiller sammen med praksis og samfundsudviklingen i det hele taget (Andersen, 2003: 17). Der 

findes inden for videnskabsteorien især to tilgange; den positivistiske og den 

socialkonstruktivistiske. Positivismen ser verden som en materiel genstand, der kan måles og 

vejes, og som dermed leder til endegyldige resultater omkring en videnskabelig problemstilling 

(Andersen, 2003: 34). Derimod ser socialkonstruktivismen virkeligheden som en social 

konstruktion, der er et produkt af det enkelte individs subjektive, og altså relative, opfattelse af 

verden (Rasmussen et al., 2006: 47-48). 

  

Dette speciale beskæftiger sig med kommunikation og værdier på samfundsniveau, og bevæger 

sig dermed indenfor det sociale felt, hvor socialkonstruktivismen som videnskabsteori er den 

dominerende tilgang.  Vi har følgelig også udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk perspektiv. 

Årsagen hertil er, at specialets genstandsfelt er DONGs kommunikation af værdier. Disse værdier 

fortolkes subjektivt af den enkelte modtager, og dette kan altså siges at udgøre sociale 

konstruktioner.  

 

Vi har som undersøgere en forforståelse, som har indflydelse på den måde, vi opfatter verden 

på. Det vil sige, at selvom vi i undersøgelsen af specialets problemformulering bestræber os på 

at være objektive og kritisk analyserende, vil vi være påvirkede af vores forforståelse. Vores 

læser bør være opmærksom på, at de konklusioner, som vi når frem til, må betragtes som vores 

bud på virkeligheden ud fra den metodologi, herunder valg af empiri og teori, og 

videnskabsteoretiske tilgang, vi har valgt. 

 

3.3 Afgrænsning  

Afgrænsningens kunst er både vanskelig og nødvendig (Andersen, 2003: 58, 60). I nedenstående 

har vi identificeret en række forhold og emner, som kunne være interessante at inkludere i en 

undersøgelse. På grund af plads- og ressourcehensyn vil de dog ikke blive behandlet i 

indeværende speciale. 

 

3.3.1 Andre analyseobjekter 

Vi vil i vores opgave ikke komme nærmere ind på liberaliseringen af energimarkedet, som blev 

gennemført i Danmark i 2003, da ønsket om at gå i dybden med den udvalgte empiri vejer 

tungere og sætter begrænsninger for en bredere opgave. Vi konstaterer her, at DONG ved 
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udsendelsen af markedskommunikationen, vores undersøgelsesenheder, opererer på et 

liberaliseret marked, men behandler altså ikke denne liberaliserings indflydelse på og betydning 

for speciales problemfelt, til trods for at liberaliseringen medførte drastisk ændrede 

markedsvilkår for energivirksomheden DONG. 

 

3.3.2 Andre analysemetoder 

En receptionsanalyse af opgavens empiriske grundlag, de to reklamefilm som vi vil præsentere 

nærmere i afsnit 9.3 og 9.5, kunne være et interessant supplement til opgavens teoretiske 

behandling af filmene. DONG har i øvrigt selv fået foretaget en receptionsanalyse af 

reklamefilmene10, og en kvalitativ receptionsanalyse i denne opgave kunne have været et 

interessant og konkret bud på (og supplement til DONGs egen analyse), hvordan modtagerne 

opfatter filmene og DONGs image. 

 

I forhold til specialets teoretiske fundament har vi også foretaget afgrænsninger. 

Brandingeksperter som Hatch & Schultz peger på, at virksomhedens kultur spiller en central 

rolle i brandets identitet og image. Et studie af DONGs kultur kunne altså være interessant, men 

da specialets genstandsfelt er DONGs markedskommunikation, afgrænser vi os fra at belyse 

kulturen internt i DONG, til trods for at dette ikke er i fuld overensstemmelse med teorien. Vi 

fokuserer således udelukkende på, hvordan DONGs brand kommunikeres eksternt til markedet. 

 

3.4 Metodedesign  

Når vi vil producere viden, findes der grundlæggende to mulige måder at gribe det an på; den 

induktive og den deduktive metode. Deduktive slutninger tager eksisterende teorier og afprøver 

dem på virkeligheden, hvorimod induktive slutninger tager afsæt i empirisk materiale for 

herefter at søge svar i teorien (Andersen, 2003: 39-40). I den praktiske produktion af viden er 

det svært at skille de to fremgangsmåder ad, fordi de er vævet ind i hinanden og foregår 

samtidig i hele processen (Andersen, 2003: 41; Rasmussen et al., 2006: 51).  

 

Dette speciale er overvejende induktivt, da specialet tager udgangspunkt i analysen af empirisk 

materiale, her to reklamefilm fra DONG (jf. afsnit 3.6), for herefter at sammenholde den med 

udvalgt teori (jf. afsnit 3.5). Vi inddrager i dele af specialet dog også den deduktive metode: Vi 

introducerer først de teoretiske apparater for siden hen at konkretisere dem ved hjælp af 

                                            
10 Vi er, under interviewet med international brand manager Susanne Westh (jf. bilag 2 for resume og bilag 3 for det 
fuldt transskriberede interview) blevet bekendt med, at DONG har fået foretaget undersøgelser af reklamefilmene fra 
2008 ved markedsanalysebureauet Millward Brown; ifølge disse undersøgelser er filmene blevet overordentligt godt 
modtaget. Vores kendskab til undersøgelsen begrænser sig dog til presseomtaler af resultaterne (jf. bilag 1)  
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analysen. Der er dog ikke tale om klassisk deduktion, da specialet ikke har som formål at teste 

teoretiske hypoteser. Induktion og deduktion beskriver metodedesignet på et overordnet niveau, 

men specialet er også et casestudie, hvilket vi vil komme nærmere ind på i det følgende afsnit.   

 

3.4.1 Casemetoden 

Specialet er et sammenlignende casestudie af DONGs reklamevirksomhed. Vi har valgt et 

casestudie, fordi specialets problemformulering ligger op til en dybdegående forståelse af 

DONGs markedskommunikation. Et casestudie indebærer, som Bryman (2004) påpeger, brugen af 

ens metode eller fremgangsmåde på to sammenlignelige, men dog kontrasterende cases (53): Vi 

vil i undersøgelsen analysere to empiriske reklameeksempler fra DONG, som vi sammenligner for 

at afdække ligheder, forskelle og sammenhænge undersøgelsesenhederne i mellem, ligesom vi 

vil sammenholde dem med omkringliggende samfundsmæssige og faglige fænomener, som vi 

finder væsentlige for undersøgelsen. Vi benytter os således af et multifaktorielt design med få 

undersøgelsesenheder og flere faktorer eller variabler (Andersen, 2003: 151).  

 

3.4.2 Validitet og generaliserbarhed for case-metoden 

I al videnskabelig produktion er det vigtig at vurdere, om undersøgelsen er henholdsvis valid og 

pålidelig. Det vil sige, i hvilken grad man har analyseret sin analyseenhed sikkert og præcist, 

samt hvorvidt undersøgelsen viser en klar sammenhængskraft, eller rød tråd, fra 

problemformulering til konklusion (Rasmussen et al, 2006: 133).  

 

De to begreber, reliabilitet og validitet, er særligt relevant for kvantitative undersøgelser, som 

tager udgangspunkt i en tællelig virkelighed og med en endegyldig sandhed som resultat. Inden 

for kvalitative analyser er begreberne derimod mindre anvendt, fordi analyseenheden ofte er 

mere diffus og den videnskabelige tilgang socialkonstruktivistisk eller fortolkende, og derfor ikke 

vil resultere i definitive resultater. 

 

Som konsekvens af specialets socialkonstruktivistiske perspektiv stræber vi ikke efter at nå frem 

til målbare, endelige resultater, og vi kan derfor ikke umiddelbart rette os efter principperne for 

reliabilitet og validitet. Det er vanskeligere at vurdere kvaliteten af en kvalitativ undersøgelse, 

fordi der ikke findes standardregler på området (Rasmussen et al., 2006: 116-17). For at få en 

pålidelig undersøgelse er det derfor vigtigt at sikre gennemsigtighed i sin undersøgelsesproces og 

skabe en klar sammenhæng mellem udvalgt teori, empiri og undersøgelsesspørgsmål. Derfor 

spiller undersøgeren en central rolle for undersøgelsens pålidelighed i kraft af hans eller hendes 

videnskabelige og metodiske tilgang til undersøgelsen. 
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I udarbejdelsen af specialet har vi naturligvis efterstræbt netop at sikre en rød tråd mellem 

undersøgelsesspørgsmål, teori og øvrige elementer, som vi har valgt at bruge. Endvidere har vi 

præsenteret arbejdsspørgsmål og teori så nøjagtigt som muligt og vil løbende forholde os kritisk 

til deres anvendelse. Dog er det væsentlige spørgsmål ved casestudier, om de kan siges at være 

generaliserbare, da en case i sin natur behandler et afgrænset område, og dens konklusioner 

generelt ikke kan overføres til andre cases (Bryman, 2004: 51). I specialet beskæftiger vi os med 

to udvalgte reklamefilm for at analysere disse ud fra en bestemt teoriramme, og vi påstår 

dermed ikke, at vores konklusioner kan generaliseres til samfundsmæssige forhold i øvrigt. 

Specialet konkluderer på de to udvalgte cases alene, og vi ønsker således ikke at udlede 

generelle konklusioner for energisektorens markedskommunikation som helhed. På denne måde 

har specialet høj specifik forklaringskraft (de to cases) og omvendt lav generel forklaringskraft 

(samfundsmæssige forhold og energibranchen i øvrigt). Omvendt anvendes den case-specifikke 

analyse dog også samtidig på et makroniveau, idet sociologiske teorier om det postmoderne 

samfund sættes i spil i forhold til de valgte cases. Dette refererer tilbage til diskussionen om 

adskillelsen af deduktive og induktive analysestrategier, hvor den induktive strategi 

(udgangspunkt i analysen af det empiriske materiale) genererer en form for detailviden, der 

samtidig projiceres op på et makroniveau, der dermed sætter perspektiv på de anvendte teorier 

(deduktiv strategi). Trods den som udgangspunkt case-nære forklaringskraft, er der altså en 

vekselvirkning mellem denne og det mere generelle makroperspektiv. I forhold til validitet og 

generaliserbarhed betyder dette altså, at undersøgelsens konklusioner udtaler sig stærkest 

omkring den specifikke case, men samtidig antyder tendenser på makroniveau.    

 

3.5 Teorianvendelse  

Teorierne kan bruges til at konkretisere vores viden eller til at skabe en forståelse af eller 

forklaring på informationer, som vi indsamler om et emne (Andersen, 2003: 38). Et teoretisk 

fundament er dermed vigtigt i produktion af viden. Valg af teori er derfor væsentligt for et 

speciale, da en teori udgør ét vilkårligt bud på virkeligheden, mens en anden teori ville 

fremhæve helt andre aspekter af virkeligheden. Dette betyder følgelig, at specialets 

konklusioner vil afspejle teorivalg, og dermed har vi allerede udstukket en retning for opgaven. 

 

Overordnet opererer vi med to former for teori, som vi har valgt at rubricere hhv. makroteori og 

mikroteori. Vi bruger sociologisk makroteori om det postmoderne samfund, som beskæftiger sig 

med den bredere samfundsudvikling. Her benytter vi os af teoretikere som Lyotard, Gabriel & 

Lang, Inglehart, Firat & Schultz samt Beck. Heroverfor benytter vi mikroniveauteorier, som 

beskæftiger sig med enkeltdele af samfundet som branding og kommunikation samt semiotik og 
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retorik. Vi anvender en række teoretikere, herunder Aaker, Morsing, Hatch & Schultz, Jacobsen, 

Saussure, Barthes, Aristoteles og Toulmin. Kombinationen af mikro- og makroteori kan 

forekomme problematisk, da man dermed udsætter den udvalgte empiri for teoriabstraktioner, 

der operer på hvert deres niveau. Mikroteorier udtaler sig specifikt om et bestemt 

samfundsfænomen, hvor makroteorier udtaler sig om samfundet som helhed. Dermed må 

makroteorien nødvendigvis dække mikroteoriens genstandsfelt. Der er altså et overlap, og på 

visse punkter kan teorierne vise sig at være uenige. Vi har alligevel valgt at kombinere de to 

typer teori, da vi både har et specifikt ønske om en dybdegående kommunikationsteoretisk 

analyse, samt et ønske om at afveje disse fund mod sociologisk makroteori.        

 

De to teoriniveauer i vores undersøgelse korresponderer således med specialets to analytiske 

formål. Vi anvender teori om samfundsudviklingen samt brandingteori til at skabe en overordnet 

teoretisk ramme for problemstillingen, der skal hjælpe til at forstå det empiriske materiale (de 

to reklamefilm). Derudover anvender vi bl.a. semiotik og retorik som mere konkrete redskaber 

til analysen af DONGs reklamefilm.  

 

De enkelte teorier beskrives i nærmere detaljer i kapitel 5, 6 og 7, hvor vi vil gøre rede for deres 

relevans for besvarelsen af problemstillingen. Vi vil dog i dette afsnit kommentere på valget af 

semiotik- og retorikteoretikerne, da der findes flere konkurrerende skoler.         

 

Semiotikdisciplinen beskæftiger sig med tegns grundlag for betydning i deres henvisning til noget 

andet. Moderne semiotik er baseret på Ferdinand d. Saussures og Charles W. Peirces 

tegnforståelse, der har henholdsvis en strukturalistisk og en filosofisk indgangsvinkel. Mens 

Peirce opfatter tegnet som en sammenhængende størrelse, hvis elementer og betydning er tæt 

forbundne, ser Saussure tegnet som adskilte størrelser. Senere forskere, som Roland Barthes, 

Umberto Eco og Algirdas-Julien Greimas har udviklet disciplinen til at være altlæsende. Hvor 

Greimas arbejder med semantik og narratologi, er Eco og Barthes optaget af at læse tegn i alt. 

Af de to præsenterer Barthes den mest konkrete teori, der med udgangspunkt i Saussures 

tegnlære opdeler tegnet i en denotation og en konnotation; en konkret og en subjektiv del.  

 

Dette speciale beskæftiger sig med at identificere udtrykket og betydningen i DONGs brand-

kommunikation. Vi vælger derfor at tage udgangspunkt i Saussures og Barthes’ tegnforståelse: 

Det, mener vi, giver os muligheden for at bryde kommunikationen ned i enkelte dele og adskille 

disse, hvormed vil kan få et bedre indblik i, hvordan betydningen i kommunikationen fremstår. 

Idet vi vil foretage en praktisk analyse af betydningen i DONGs kommunikation, har vi udvalgt 
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elementer fra de nævnte teoretikere, som tillader os at udføre dette. Vi har udvalgt de dele af 

Saussures tegnlære, som Barthes’ konkrete begrebsapparat bygger videre på, og som vi herefter 

vil tage afsæt i. Barthes’ symbolbegreb er endvidere blevet mere udførligt behandlet af Peirce, 

hvis behandling af tegntyper derfor inddrages. Herved søger vi at opnå konkrete resultater ud fra 

hvilke, vi senere kan vurdere på hensigtsmæssigheden af DONGs kommunikation. 

 

Retorikdisciplinen dækker over, hvordan en afsender planlægger, komponerer og udfører sit 

budskab på hensigtsmæssig vis. Som klassisk disciplin er retorikken påvirket af hhv. Aristoteles, 

Cicero og Quintilian. Hvor Quintilian hovedsagelig beskæftigede sig med undervisning i retorik og 

Cicero med udførelsen, er Aristoteles’ bidrag som udgangspunkt mere praktisk anvendeligt. Vi 

fokuserer i vores analyse på, hvorledes DONGs kommunikation er komponeret i forhold til dens 

indhold og modtager, herunder hvordan DONG argumenterer for sin sag. For at opnå forståelse 

for dette benytter vi os af udvalgte begreber i Aristoteles’ retorik: nemlig retorikkens 

grundelementer, de tre appelformer logos, etos og patos, samt essentielle elementer i 

fremførelsen af budskabet; argumentation og det kreative sprog. Dette er vigtigt for vores 

senere vurdering af, hvorvidt kommunikationen er hensigtsmæssigt sammensat og dermed 

overbevisende i forhold til den modtager, DONG søger at få i tale. 

   

3.6 Valg og anvendelse af empiri 

I det følgende beskriver vi de forskellige typer af empiri, som vi har indsamlet i forbindelse med 

specialet. Empirien udgøres af interview, reklamefilm og dokumentindsamling. Figuren nedenfor 

viser denne opdeling. 

 

Kvalitative data  Semistruktureret interview
 Reklamefilm fra DONG

 Dokumentindsamling

Kvalitative dataKvalitative data

 

 

Som det fremgår, omfatter vores primære data et enkelt, semi-struktureret interview med 

international brandmanager Susanne Westh, som blev gennemført hos DONG Energy d. 10. marts 

200911. Formålet med interviewet var at få indblik i DONGs ide og mål med de to reklamefilm. 

Specialets problemstilling er teoretisk, og det empiriske materiale udgøres af reklamefilm, som 

                                            
11 Se bilag 2 for et interviewresume, bilag 3 for det fulde, transskriberede interview og bilag 4 for interviewguide. 
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analyseres ud fra teoretiske værktøjer. Da specialet således ikke lægger op til at afholde 

yderligere interviews, har vi valgt at begrænse os til interviewet med Susanne Westh.  

 

Specialets centrale dataressource er de sekundære data, der udgøres af de to reklamefilm. Den 

første reklamefilm blev udsendt i 200412, mens den anden reklamefilm blev udsendt som en af 

en række reklamefilm til tv og biografer i efteråret 200813. Filmene er blevet vist på det danske 

marked og henvender sig derfor til en dansk modtager, hvilket er en præmis i analysen  

 

Udover reklamefilmene har vi også udført dokumentstudier for at fremskaffe sekundære data. Vi 

har i denne forbindelse indsamlet og læst uddrag fra en række artikler, websider, rapporter 

m.m., som vi har anvendt i forbindelse med opgavens tre indledende afdækkende kapitler. Alle 

skriftlige kilder er citeret med kilde og årstal og er refereret i litteraturlisten. Kilderne er 

primært fremskaffet gennem søgning på internettet og i faglige artikeldatabaser. Følgende 

databaser har været anvendt: 

 

 EBSCOhost (database for kommunikation, branding, markedsanalyse og samfundsfag). 

 Infomedia (artikeldatabase med dækning af samtlige større danske aviser, blade, etc.).    

 

3.7 Metodekritik  

I en kvalitativ undersøgelse er det særligt vigtigt at skabe gennemsigtighed i forhold til 

metodevalget, da dets styrker og svagheder får konsekvenser for undersøgelsens resultater 

(Rasmussen et al, 2006: 117). Disse resultater står stærkere, når man er bevidst om, hvordan de 

er tilvejebragt. Dette har vi løbende berørt i dette metodekapitel. Som det fremgår af afsnit 3.3 

har vi i undersøgelsen af specialets problemstilling måtte afskære os fra at behandle en række 

forhold og metoder i bevidstheden om, hvordan de hver især kunne styrke undersøgelsens 

resultater. Derudover anfører vi nedenstående kritik af undersøgelsens metode. 

 

3.7.1 Teoretisk fundament 

I den kommunikationsteoretiske analyse af filmene (jf. kapitel 9) har vi på tegnniveau valgt at 

kombinere teori, som den fremgår af Saussures og Barthes’ tegnforståelse. Dette sker til trods 

for, at Saussure tager en strukturalistisk tilgang til tegnbegrebet, mens tegnforskeren Peirce er 

mere pragmatisk, hvilket i princippet går bedre i spænd med specialets socialkonstruktivistiske 

ståsted. Specialets genstandsfelt er DONGs kommunikation af værdier: Disse tolkes subjektivt af 

                                            
12 I perioden umiddelbart før og efter udgav DONG andre film inden for den rytmiske genre.  
13 DONG har i forbindelse med specialets udarbejdelse stillet de to reklamefilm til rådighed på DVD. 
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den enkelte modtager, og kan altså siges at udgøre sociale konstruktioner, hvilket er grundlaget 

i en pragmatisk tankegang. Valget af Saussure udspringer af behovet for at analysere samspil 

mellem billeder og tekst i reklamefilmene; en disciplin, der, i pragmatikeren Barthes’ 

præsentation, hviler på Saussures tegnlære. Herved søger vi at omgå en eventuel forskydning 

mellem specialets socialkonstruktivistiske tilgang, makroteori og analysens mikroteori. 

 

I specialet benytter vi os af postmoderne makroteori om samfundets udvikling til at diskutere 

hensigtsmæssigheden af DONGs reklamefilm. Den postmoderne teoris væsentligste pointe er 

muligvis samfundets fragmentering, hvormed den afviser at kunne udstikke entydige 

forudsigelser omkring samfundet eller dets subjekter. For at operationalisere teorien til 

specialets formål tager vi dog udgangspunkt i postmodernismens kendetegnende karakteristika 

som en retningslinje for at diskutere den behandlede kommunikations, DONGs reklamefilms, 

hensigtsmæssighed. Der ligger dermed en lettere logisk inkonsistens mellem teoriens 

udgangspunkt og dens anvendelse i dette speciale. Det er dog en betingelse for videnskabeligt 

virke, at man anvender teorier som generaliserende udsagn omkring virkeligheden og 

herigennem slutter på baggrund af empiri og teori til en konklusion. Denne entydige 

slutningsform med klare konklusioner kan forekomme paradoksal og som værende i modstrid 

med postmodernismens betoning af, at intet er konstant, men at alting ”flyder” (jf. afsnit 5.2.1; 

afsnit 5.5.4). Resultaterne af vores undersøgelse af DONGs reklamevirksomhed og værdier, der 

kendetegner det postmoderne samfund i dag, skal, som enhver anden undersøgelse der støtter 

sig op af teori, ses i dette lys. 

 

3.7.2 Metoder 

Vi har videre valgt at lade undersøgelsen hvile på en dybdegående analyse af to reklamefilm fra 

DONG, hvilket især bidrager med specifik viden om netop disse to film. En mindre detaljeret 

analyse af et større antal film fra DONG kunne have givet et bredere indblik i DONGs 

markedskommunikation. Ved at inddrage andre kommunikationsformer, fx produktbrochurer, 

hjemmeside, udstillingsmateriale mv. ville vi i øvrigt kunne opnå et bredere billede af hele 

DONGs reklamevirksomhed og kommunikation og dermed skabe et stærkere fundament for at 

vurdere på DONGs aktuelle image.  

 

3.8 Struktur  

Som afslutning på specialets metodekapitel vil vi præsentere opgavens struktur, som opdeler 

specialet i fire dele. Del 1 indeholder indledning, problemformulering og metode, der sætter 
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rammerne for afhandlingen. Yderligere præsenteres specialets casevirksomhed, DONG. Del 2 

præsenterer konteksten for specialets problemstilling samt specialets teoretiske grundlag. Der 

afsluttes med en gennemgang af de teoretiske værktøjer, der bruges i analysen. Del 3 er 

specialets casestudie, hvor reklamefilmene fra DONG analyseres og forholdes til den teoretiske 

kontekst. Endelig udgør Del 4 afhandlingens konklusion samt en perspektivering.  

 

Nedenstående model er udviklet for at give læseren et overblik over specialets struktur:      

 

Model 3: Specialets struktur 

Indledning

Metode

Miljø Postmoderne

Semiotik & retorik

Analyseramme

Diskussion

Analyse af film 1 Analyse af film 2

Konklusion

Branding

Del 1: Introduktion

Indledning, 

Problemformulering,

præsentation af case 

og metode

Del 2: Teoretisk grundlag

Kontekst, 

teori og 

analyseramme

Del 3: Empirisk analyse

Film 1 & 2

Diskussion

Del 4: Konklusion 

Konklusion

Perspektivering 

Problemformulering
Præsentation af 
casevirksomhed

Perspektivering

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Del 2: Teori og analyseramme 

Specialets anden del præsenterer konteksten for specialets undersøgelse samt dets teoretiske 

grundlag. Dette består først i en indførelse i udviklingen og debatten på klimaområdet, 

dernæst en undersøgelse af de vilkår, som nutidens samfund ifølge postmoderne teori 

udstikker. Videre indkredser vi brandings udvikling og karakteristika. Herefter præsenteres 

analyseredskaberne semiotik og retorik. Slutteligt præsenteres analyserammen for den 

efterfølgende analyse af reklamefilmene.  

 

4 Klimaet 

4.1 Introduktion  

I indledningen beskrev vi, hvordan de miljømæssige udfordringer stiller stadig større krav til 

virksomheders forretningsførelse og kommunikation. Dette gælder ikke mindst virksomheder som 

DONG, der producerer og distribuerer energi, hvorfor vi finder det centralt at beskrive 

udviklingen indenfor området. I dette kapitel giver vi derfor et kort overblik over udviklingen 

indenfor områderne miljø og regulering heraf, der har ledt til den aktuelle klimadebat. 

 

Vi lægger som udgangspunkt for dette kapitel (og for opgaven i øvrigt) til grund, at 

klimaforandringer reelt finder sted, og at disse forandringer er afledt af menneskelig industriel 

produktion og frem for alt udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Specialet er ikke 

naturvidenskabeligt funderet, og har ikke til hensigt at gå ind i naturvidenskabelige diskussioner 

af, hvorvidt klimaforandringer reelt finder sted, og hvad disse måtte skyldes. Vi støtter os til 

IPCCs konklusioner, der fastslår temperaturstigninger samt herunder også den menneskeskabte 

klimapåvirkning (United Nations Climate Change Conference Dec 7-Dec 18 2009, u.å.) og i øvrigt 

den danske regerings officielle linje i spørgsmålet om klimaforandringer. Her anerkendes det, at 

der - trods debat – hersker generel enighed om, at hvis udledningen af CO2 og andre 

drivhusgasser ikke reduceres markant, vil det få store konsekvenser for vores levevis (Klima- og 

energiministeriet, 2009: Klimaforandringer). Det er kort sagt dette farvand, som DONG skal 

navigere indenfor, og som vi nedenfor vil ridse op. 

 

4.2 Miljøets tilstand og udviklingen i lovgivning 

Det store spørgsmål i forbindelse med klimaforandringer er den menneskelige udledning af 

drivhusgasser, som alene fra 1970 til 2004 steg med 70% (Intergovernmental Panel on Climate 
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Change og DMI, 2007: 6). Afbrænding af fossile brændstoffer står som det centrale element heri, 

og energifremstillende virksomheder indtager selvsagt en hovedrolle i dette regnskab med 

afbrændingen af især kul til fremstilling af elektricitet (Fenger, 1997: 12). 

 

Denne udvikling har affødt en stigende miljøaktivisme, som voksede frem i 1970erne og 80erne 

med især Greenpeace som bannerfører (Martell, 1994: 108). Mens miljøaktivismen indledningsvis 

var forbeholdt organisationerne, har almindelige mennesker i stigende omfang nu også meldt sig 

på banen. Især Al Gores ”An inconvenient Truth” fra 2004 fangede for alvor de bredere massers 

interesse for klimapolitiske spørgsmål (Al Gore, u.å.; Klæbel, 2007). 

 

Både nationalt og internationalt har der også været en væsentlig regulativ udvikling i de senere 

år. I denne forbindelse er Kyoto-protokollen naturligvis den mest iøjnefaldende, men også den 

danske miljølov fra 2008 samt EUs 20-20-20 mål er udtryk for en regulativ aktivitet (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, u.å.; Energistyrelsen, u.å.; European 

Commission, u.å.). Disse lovgivningsmæssige tiltag er især inspireret af IPCCs rapporter om 

klimaets kritiske tilstand, hvorom der første gang blev advaret i 1990 i en rapport, der 

konkluderede, at global opvarmning er menneskeskabt (United Nations Climate Change 

Conference Dec 7-Dec 18 2009, u.å). Til december er Danmark vært for COP15-topmødet, hvor 

efterfølgeren til Kyoto-protokollen er på dagsordenen. 

 

4.3 Udviklingen i klimadebatten 

Der har aldrig været større fokus på miljø og klima, end der er i dag. Næsten dagligt kan man 

læse om nye undersøgelser, der viser negative konsekvenser af CO2-udledningen. Den komplekse 

debat kan være svær at gennemskue. På den ene side står IPCC, hvis anerkendte forskning 

efterhånden utvetydigt slår fast, at den globale opvarmning skyldes menneskeskabt CO2-

udledning. På den anden side står en række forskere, som argumenterer imod det store fokus på 

CO2-udledningen som synderen, og som påpeger andre elementer i klimabalancen som årsag til 

ophedningen af kloden (Aagaard, 2007; Polarfronten, 2008: 7; From, 2009: 8-9). Debatten er til 

tider anspændt, og hvad skal man tro på: Er vi på vej mod dommedag, eller findes der en 

løsning? Ifølge en undersøgelse af de britiske medier anskues klimaproblemet da også på 

forskellige måder (Ereaut & Segnit, 2006: 7-8). Undersøgelsen nævner tre primære 

klimadiskurser. En er alarmerende: Den anser klimaændringer som ude af kontrol og problemet 

uløseligt. En anden maner til besindighed, idet den antyder, at klimadebatten er overeksponeret 

og bliver for fantastisk at tro på – derfor engagerer man sig ikke i debatten. Endelig fremfører 

http://www.ens.dk/sw67935.asp
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den tredje, at hvis verdens befolkninger løfter i flok, er der en chance for at stoppe 

klimaændringerne.  

 

Uanset hvordan man anskuer klimaproblematikken, så er det sikkert, at debatten har udviklet sig 

mod et øget fokus på miljø og klima. Således erkendte tidligere Statsminister Anders Fogh 

Rasmussen inden sin afgang, at der ikke var blevet satset nok på klimaet og ”grøn bæredygtig 

vækst” (Thomsen, 2008; Kristensen, 2008). Hans afløser på posten som statsminister, Lars Løkke 

Rasmussen, ser i øjeblikket ikke ud til at ændre på den nye grønne politiske linje (Jerking, 

2009). Forbrugerne reagerer også på klimadebatten: Flere efterspørger viden om 

klimaændringerne og deres sammenhæng med forbrug. En undersøgelse fra Eurobarometer, EUs 

officielle statistik, viser, at klimaændringer ligger nummer tre på listen over danskernes største 

bekymringer (Forbrugerrådet, 2008). Samme holdningsskifte ses hos virksomhederne, der er 

begyndt at få øjnene op for miljøet som et emne, forbrugerne tager meget alvorligt (Hansen, 

2007). Det burde dermed stå klart, at klimaforandringer er et emne, der efterhånden diskuteres 

på alle niveauer i samfundet, og at emnet dermed ikke længere er forbeholdt internationale 

klimapolitiske topmøder. Denne kontekst repræsenterer de udfordringer, der nødvendigvis 

kræver DONGs opmærksomhed, når virksomheden skal kommunikere. 
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5 Det postmoderne samfund 

5.1 Indledning 

Mennesket er ... de senere år fra forskellige sider blevet beskrevet som en opportunistisk, 

irrationel, for ikke at sige skizofren, størrelse  

(Katrine Dahl, 2002) 

 

En helt almindelig dag kan kaste talrige indtryk af sig: Fx synet af reklameskilte, der tilbyder 

identitetsfornyelse hos Magasin, god samvittighed over for omverdenen ved at købe sparepærer i 

Netto eller hos Paradis Is at nyde is ”produceret med respekt” (Paradis-is.dk, u.å.). 

 

Som Katrine Dahl er inde på, synes traditionelle værdier for, hvordan vi lever vores liv, at være i 

forandring. For at forstå udviklingen i DONGs markedskommunikation finder vi det vigtigt at give 

vores læser indblik i de markedsvilkår, som nutidens samfund udstikker. De sætter nogle 

naturlige rammer for kommunikationen til forbrugerne, herunder DONGs kommunikation. 

Forskere mener, at postmodernismen i vore dage er fremherskende (Inglehart, 1997: 8). Derfor 

vil vi i dette kapitel indledningsvis indkredse begrebet postmodernisme, hvordan det er opstået, 

og hvordan det kommer til udtryk i samfundet. Herefter vil vi undersøge, hvordan samfundets 

udvikling har rykket ved vores værdier og behov for til sidst at præsentere nogle overordnede 

markedsvilkår for det postmoderne samfund14.  

 

5.2 Postmodernisme - et diskuteret begreb 

”The real… is no longer real at all” 

(Jean Baudrillard, 1981) 

 

Dette markante udsagn kom fra den franske filosof Jean Baudrillard i 1981. Med udsagnet 

henviser han til, at massemediernes konstante udsendelse af nøje redigeret information i fx tv, 

radio og aviser, hele tiden definerer og redefinerer, hvordan vi skal anskue verden. Det flytter 

vores fokus væk fra virkeligheden og holder vores opmærksomhed fanget omkring en ”u-

virkelighed”, det hyperreelle (Baudrillard, 2001: 170). Langt fra alle er enige i hans konklusion. 

Ordet postmodernisme er blevet anvendt i mange discipliner, der spænder fra filmens verden, 

over litteratur og filosofi, til arkitektur og sociologi. Der er derfor lige så mange definitioner, 

som der er debattører. Til trods herfor er der enighed om, at begrebet dækker over en skepsis 

                                            
14 Vi vil i kapitlet bruge de i afsnit 3.5 nævnte teoretikere. 
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over for én fælles forståelsesramme og almengyldige sandheder, mens individuel fortolkning, 

originalitet og et nuanceret verdenssyn hyldes (Inglehart, 1997: 28; F&S, 1997: 184, 188). Med 

sit brogede ophav opfattes termen som et mangesidigt begreb, som kan bruges til at kaste lys 

over forskellige problemstillinger. 

 

5.2.1 Lyotard og fortællingerne 

Ophavsmanden til ordet postmodernisme er den franske filosof Jean-Francois Lyotard15. Han 

fokuserede på, hvordan ændringer i samfundet og særligt den teknologiske udvikling har 

konsekvenser for bl.a. den måde, viden legitimeres på og for det enkelte individs ageren i 

samfundet (Lyotard, 1996: 7).  

 

Lyotard mener, at de førhen videnslegitimerende ”store fortællinger”, bl.a. familie, religion og 

politisk ideologi, der har udstukket etiske og politiske retningslinjer omkring, hvad bør opfattes 

som rigtigt og forkert, ikke længere er gyldige. Bl.a. som følge af den teknologiske udvikling og 

fremskridt, der ikke kun har været mod det bedre, stilles der i stigende grad spørgsmål ved 

generelle opfattelser af sociale strukturer og autoriter (Lyotard, 1996: 33,34). Lyotard anfører, 

at idet tilslutningen til de store fortællinger falder, bliver viden og menneskets adfærd i højere 

grad legitimeret gennem mindre fortællinger, forstået som de forskellige kontekster, som 

mennesket til daglig indgår i: vi er forældre, studerende, medarbejdere osv. Ifølge Lyotard 

hviler samfundets sammenhængskraft derfor på det enkelte individs deltagelse i et komplekst 

netværk af fortællinger, der danner ramme for individets definition af sig selv. Lyotard ser 

således postmodernismen som præget af pluralisme og fragmentering (Lyotard, 1996: 36-37). 

 

5.3 Samfundets udvikling 

For at forstå Lyotards postmodernistiske teori om de store fortællingers mistede indflydelse ser 

vi på, hvordan samfundet har udviklet sig. De seneste årtier har samfundet gennemgået store 

forandringer i forhold til økonomi, uddannelsesniveau og massemediernes udbredelse. Ifølge 

samtidsforskerne Yiannis Gabriel og Tim Lang16 har dette ført en markant ændring med sig: 

Forbrug er ændret i mængde og betydning. G&L ser denne udvikling som resultat af især 

historiske forandringer, globaliseringen og ændrede produktionsforhold (G&L, 2006: 10-11).  

I begyndelsen af det 20. århundrede var samfundet præget af industrialiseringen, hvor 

masseproduktion og standardiseret forbrug blev kompenseret af bedre levevilkår (G&L, 2006: 

16). Efter 2. verdenskrig eksploderede forbruget i Vesten, og i mange lande afløste industrien 

                                            
15 Han brugte første gang begrebet i sin bog Viden og det postmoderne samfund fra 1979. 
16 Herefter G&L. 
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landbruget. Dette var begyndelsen til det postindustrielle samfund, hvor fokus skiftede fra 

produktion til serviceydelser, fra praktisk arbejde til vidensarbejde. Udviklingen har givet 

borgeren flere muligheder og dermed flere valg. I kraft af et stort markedsfokus udspiller disse 

valg sig især inden for forbrug, som er blevet udtryk for livsstilsvalg og identitet (Firat & Shultz, 

1997: 198). Den økonomiske fordel i det ”endeløse forbrug” overskygges dog nu i stigende grad 

af den nedbrydende effekt, som det store forbrug har på miljøet (G&L, 2006: 7). 

 

5.4 Samfundets værdier skifter 

Politologen Ronald Inglehart mener, at et samfunds kultur udvikler sig i takt med den historiske 

udvikling og influerer såvel som influeres af økonomi, politik, religion og sociale strukturer 

(Inglehart, 1997: 7). Samfundsudviklingen har altså medført andre ændringer end blot de 

økonomiske. Samfundets kultur og dermed også de værdier, der eksisterer i samfundet, påvirkes 

også (Inglehart, 1997: 14).  

 

Ifølge Inglehart kan et samfunds udvikling deles op i forskellige stadier, der hver især indeholder 

forskellige karakteristika, som berører produktionsform, økonomi og værdisæt. Han identificerer 

tre forskellige udviklingstrin, som vi vil komme nærmere ind på i det følgende: det traditionelle, 

det moderne og det postmoderne samfund (Inglehart, 1997: 27-28).  

 

5.4.1 Fra landbrugssamfund til postmodernisme 

5.4.1.1 De traditionelle samfundsværdier 

Ifølge Inglehart baserer værdierne i et traditionelt samfund sig på stærke familiebånd, tradition, 

især religion, og loyalitet over for lokale fælles aktiviteter. Han karakteriserer det traditionelle 

samfund som et selvforsynende landbrugssamfund med en nulpunktsøkonomi; dvs. en økonomi 

uden vækst. Kapitalismen holdt i det 17. og 18. århundrede sit indtog i det vestlige Europa: Med 

sin bejlen til de protestantisk kristne befolkningers stærke arbejdsmoral, der hang uløseligt 

sammen med deres religiøse forhåbning om at komme i himmelen, skabtes en frodig grobund for 

industrialiseringen (Inglehart, 1997: 27; Weber, 1995) 

 

5.4.1.2 De moderne samfundsværdier 

Heroverfor kendetegnes det moderne samfunds værdier ved en stor tiltro til videnskaben, der nu 

kan komme med løsninger på problemer, man ikke tidligere har kunnet løse, som fx at fremstille 

medicin mod sygdomme. Menneskets store tillid til autoriteter danner grundlag for et mere 

bureaukratisk samfund. Med industrialiseringen udvikler den vestlige verden sig for første gang 
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til et decideret vækstsamfund, hvor den individuelles velfærd i øvrigt også prioriteres højt 

(Inglehart, 1997: 18). Arbejdsmoralen ændrer sig samtidig fra at være religiøst funderet til at 

være økonomisk, materialistisk motiveret: Arbejde bliver et middel til at tjene penge, og 

hermed kommer der for alvor gang i forbruget (Inglehart, 1997: 24).  

 

5.4.1.3 De postmoderne samfundsværdier 

Økonomiske midler og forbrug, som det har udviklet sig efter 2. verdenskrig, menes af mange i 

dag at spille en mere fremtrædende rolle end tidligere. Efterkrigstidens generationer er vokset 

op med dels langt større indkomster end tidligere, dels et stigende politisk fokus på velfærd. 

Tilsammen har det skabt et økonomisk blomstrende samfund, hvor der gennemgående eksisterer 

en følelse af sikkerhed. Da overlevelse efterhånden kan tages for givet, er der sket et skred i 

værdier. De nyere generationer fokuserer på individualisering og livskvalitet frem for fysisk og 

økonomisk sikkerhed, som videnskaben i det moderne samfund har tilvejebragt (Inglehart, 1997: 

32). Det ændrede værdisæt markerer ifølge Inglehart overgangen til et postmoderne samfund, 

der lægger høj vægt på selvrealisering og individuelle livsstilsvalg, som fx karrieremæssig 

selvudfoldelse, valg af økologiske madvarer og en generel ansvarstagen for miljøet.  

 

For overskuelighedens skyld har vi samlet de forskellige stadiers hovedtræk i denne model: 

 

Model 4: Oversigt over de tre samfundstyper 

 Landbrug

 Lavteknologi

Traditionel  Nulvækstøkonomi  Stærke familiebånd

 Individet som en del af det 
lokale fællesskab

 Tro på religion

 Industrialisering

 Masseproduktion

Moderne  Vækstøkonomi  Tiltro til teknologi og 

videnskab
 Autoritetstro

 Bureaukrati

 Individuel velfærd
 Materialisme

 ServicesektorPostmoderne  Velfærdssamfund  Selvrealisering

 Individuel livsstil
 Postmaterielle behov

 Mindre tiltro til videnskab

Samfundstype Produktion Økonomi Værdier

 

Kilde: Frit efter Inglehart, 1997 
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Som beskrevet ovenfor ser Inglehart altså en klar sammenhæng mellem den historiske udvikling, 

produktionsvilkår, økonomi og en kulturs værdier. Mens overgangen fra et traditionelt samfund 

til et moderne samfund bliver mulig gennem en ændring i produktionsform og økonomi, rykker 

et moderne samfund sig mod et postmoderne samfund i takt med en stigende velfærd og 

demokratisering. 

 

Ifølge Inglehart har den vestlige verden bevæget sig mod den postmoderne samfundstype siden 

slutningen af 2. verdenskrig. De ”postmaterielle behov”, som Inglehart finder fremtrædende, 

bliver stadig mere tydelige i det postmoderne samfund og vil fremover dominere samfundet på 

kerneområder som politik, økonomi og forbrug (Inglehart, 1997:28).  

 

Hvis man sammenholder Ingleharts påvisning af et værdiskifte med motivationspsykologen 

Abraham Maslows berømte behovspyramide fra 1954 (Maslow, 1970: 34), er der i dagens samfund 

fokus på den øverste del af pyramiden; de, ifølge Inglehart, postmaterielle behov. Mennesket 

har fået opfyldt de materielle behov, og der er derfor plads til at fokusere mere på 

eksistentielle behov, dvs. give plads for personlige ønsker for sit liv. Kommunikations- og 

marketingkonsulent Glenn Jacobsen giver ligeledes udtryk for, at det individualiserede forbrug, 

der er blevet mere fremtrædende, flytter os fra materialisme til eksistentialisme. Han mener 

derfor også, at Maslows behovspyramide nu bør vendes på hovedet (Jacobsen, 1999: 26). 

 

Model 5: Behovspyramiden 

Fysiske behov

Behov for sikkerhed

Sociale behov

Præstationsbehov

Selvrealiseringsbehov

 

Kilde: Jacobsen, 1999: 26 
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5.5 De postmoderne samfunds- og markedsvilkår 

At der er sket en ændring i værdier og behov i samfundet, bekræftes altså fra flere sider. Det 

påvirker selvsagt samfundets forskellige aktører som forbrugere og virksomheder. Mange 

forskere har forsøgt at identificere konsekvenserne heraf. Vi har udvalgt nogle teoretikere, som 

vi finder relevante til at belyse specialets problemstilling. De to professorer og forskere A. Fuat 

Firat og Clifford J. Shultz17 samt sociologen Ulrich Beck har behandlet vilkårene i det 

postmoderne samfund og opridser nogle kendetegnende forhold, som vi uddyber i det følgende. 

 

5.5.1 Faldende engagement i en fragmenteret verden   

Som vi har været inde på tidligere i kapitlet, er der sket en del i samfundet. Der er øget 

velstand, globalisering, en stigende informationsmængde, større fokus på eksistentielle behov, 

og navnligt har mennesket fået flere valg. Det har skabt en fragmentering, der viser sig i det 

daglige liv i medierne, der i vore dages informationssamfund udgør en fast del af hverdagen. 

Reklamer, musikvideoer, radio, aviser og tv-programmer præsenterer information i brudstykker, 

der ikke nødvendigvis har en kronologisk rækkefølge eller et sammenhængende tema, men frem 

for alt skal pirre sanserne (F&S, 1997: 191). Ifølge F&S har bl.a. denne inkonsistens i 

omverdenen gjort folk mindre tilbøjelige til at indordne deres liv efter universelle retningslinjer 

– det, Lyotard kalder de store fortællinger. I det postmoderne samfund er mennesker åbne over 

for flere forskellige ideer, systemer og fortællinger (F&S, 1997: 190). Hvor moderne 

samfundsteori glorificerer mennesket som en konstant størrelse, er det postmoderne menneske 

fragmenteret. Det lever sit liv med mangefacetterede præferencer og selvportrætteringer uden 

at binde sig til én væremåde eller livsstil (F&S, 1997: 191). 

 

5.5.2 Åbenhed og tolerance 

F&S påpeger, at man i det moderne samfund anser enhver social virkelighed for at eksistere 

uafhængigt af menneskelig aktivitet. Overbevisningen er, at der findes en mere rigtig måde at 

gøre og se tingene på. Virkeligheden i det postmoderne samfund er derimod socialt konstrueret 

af de mennesker, der indgår i en given sammenhæng. Det postmoderne samfund centrerer sig 

omkring individets konstruktion af sin egen virkelighed, der af samme grund altid vil være 

subjektiv og blive opfattet individuelt. Som Lyotard også påpeger, er der derfor en større 

åbenhed og tolerance over for forskellige fortællinger, livssyn og livsstile (F&S, 1997: 188).    

 

                                            
17 Herefter F&S.  



Side | 27  

 

5.5.3 En hyperreel virkelighed 

Ifølge F&S kendetegnes postmodernismen ved at virkeligheden i stigende grad simuleres. Et 

eksempel er de mange tematiserede indkøbscentre og forlystelsesparker, som skyder op overalt. 

Postmodernismen lægger vægt på nuet, og individet lader sig ikke begrænse af en enkelt 

virkelighed (F&S, 1997: 189). Oplevelser skal være spændende og vække følelser, men også 

være bekvemme og risikofrie. Det er lettere at tage på rundtur i Grand Canyon fra biografsædet 

end at rejse til USA. Et er dog individets behov for simulation, noget andet er, at 

samfundsudviklingen gør os til genstand for en hyperreel virkelighed. I dag forstærkes produkter 

ofte via en lille bid ”autentisk virkelighed”, som fx ”Mormors” forbagte boller. F&S anfører, at 

det er en tilskåret og færdigpakket virkelighed, der imiterer en autentisk virkelighed. 

Tilsvarende præsenterer medierne én virkelighed for os, når de udvælger, hvad de formidler. I 

den forbindelse fremhæver Baudrillard, at medierne ikke kun afbilder virkeligheden, men er 

selve virkeligheden. Dette fokus på behov og værdier betyder, at alting er en vare, der pakkes 

og sælges via statussymboler og konnotationer til det gode liv. Baudrillard mener derfor, at 

symboler har erstattet det reelle og håndgribelige i vores virtuelle verden: ”Image is everything” 

(Baudrillard, 2001: 173).        

 

5.5.4 Paradoksale modsætninger 

Således er sameksistensen af modsætninger et vilkår for det postmoderne samfund. F&S 

identificerer især tre områder, hvor der er sket en fragmentering. Semiotikere har længe ment, 

at sammenhængen mellem tegnet (det der refererer til et fænomen) og det betegnede (den 

individuelles opfattelse af et fænomen) er socialt konstrueret18. Ifølge Baudrillard har reklamers 

brug af værditilførsel i markedsføringen af forskellige produkter ændret sammenhængen mellem 

tegn og betegnede: Betegnere er blevet ”flydende signifiants”, idet de hele tiden bliver tillagt 

nye værdier. Relationen er blevet diffus, og dermed træder virkeligheden i baggrunden til fordel 

for en symbolsk virkelighed, der består af værdier og image (Baudrillard, 2001:173, 182).  

Samtidig er sammenhængen mellem objekter og deres funktion forrykket. Eksempelvis har den 

hastige globalisering ført vestlige produkter til egne af verden, hvor man ikke kender deres 

tiltænkte funktion. Kunstnere har også brugt produkter i en kunstnerisk sammenhæng uden 

tilknytning til den oprindelige brugsfunktion19. Endelig påpeger Baudrillard, at det postmoderne 

menneske især efterspørger produkter pga. deres værdi og image og ikke pga. deres tilbudte 

funktion (Baudrillard, 2001: 183).                      

                                            
18 Vi kommer nærmere ind på semiotikken i kapitel 6. Til forståelsen af nærværende postmoderne vilkår kan siges, at 
sammenhængen mellem et tegn og det, det betegner, er kulturelt og sprogligt funderet. 
19 Eksempelvis er toiletsæder blevet udstillet som kunstværker (F&S, 1997: 192). 
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5.5.5 Forbrugerens images 

Markedet er hovedarena for det fragmenterede postmoderne menneske. Mens det moderne 

menneske generelt opfattes som en konstant og centreret størrelse, hvis holdninger og adfærd 

er forudsigelig, fokuserer det postmoderne individ på til hver en tid at føle sig godt tilpas. Dette 

opnås ifølge F&S ved at skabe forskellige images, der får mennesket til at fremstå som sympatisk 

og som en attraktiv ”vare” i enhver situation. Nu, da de tidligere etablerede fælles 

referencerammer er væk, bliver det gennem forbruget, at mennesket skaber sin identitet. 

Markedet bliver yderst vigtigt, idet det og dets fragmentering er fokus for al aktivitet, alle 

oplevelser og identitetsskabelse. Det bliver en slags ny ”stor fortælling” (F&S, 1997: 194).            

 

5.5.6 Fokus på form og stil 

Som individer i en fragmenteret verden, hvor informationsstrømme, billeder og budskaber 

konstant rammer os, er mennesket blevet nødt til at prioritere sin opmærksomhed. F&S mener 

derfor, at kommunikationens form og tempo bliver altafgørende: For at fange interessen er det 

yderst vigtigt at præsentere sit budskab på en kort, præcis og spændende måde. Den 

fragmenterede samfundstilstand betyder, at kommunikationen må være parat til at tilpasse 

form og image til den aktuelle situation. Derfor bliver præsentationen af et budskab vigtigere 

end indholdet af budskabet. Form er ifølge F&S  herved blevet til indhold (F&S, 1997: 194). 

 

5.5.7 Uorden og kaos accepteres 

Endelig mener F&S, at kaos er et grundvilkår i det postmoderne samfund. Den faldende tiltro til 

videnskaben og den heraf afledte fragmentering har skabt en skepsis over for eksistensen og 

nødvendigheden af én verdensorden (jf. 5.6.1). I det postmoderne samfund accepterer 

mennesket kaos og uorden. Den enkelte frygter det ikke, men forsøger at bruge de kaotiske 

livsvilkår som en brik i sit identitetsprojekt (F&S, 1997: 194-195).          

 

5.5.8 Risikosamfundet 

Allerede i 1992 angav sociologen Ulrich Beck, at usikkerhed er blevet et større grundvilkår i 

samfundet. Dette skyldes ifølge Becks bog Risikosamfundet netop risiciene, som 

industrialiseringen og den teknologiske udvikling har bragt med sig. Tidligere viste hverdagens 

farer sig i form af eksempelvis sygdomme, mangel på mad eller elementernes rasen. Nu er 

truslerne mere uhåndgribelige: Miljøproblemerne er ofte usynlige for det blotte øje og ”ses” 

først, når vi bliver gjort opmærksom på det via medierne. Den stigende globalisering har 

samtidig gjort problemerne verdensomspændende, og deres omfang gør løsningen kompliceret. 
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Viden er blevet essentiel for at kunne begå sig i risikosamfundet. Samfundsudviklingen – fra et 

knaphedssamfund til et velfærdssamfund – hviler på videnskabens og teknologiens fremgang, 

men denne har ikke kunnet beskytte mod misbrug af atomkernekraft, genteknologi og 

forurening. Selvom problemerne er blevet sværere at overskue, har mennesket i det 

postmoderne samfund dog rum til at bekymre sig om andet, end hvad umiddelbart berører det i 

hverdagen, da dets basale behov er dækket. Flere og flere mennesker søger derfor at informere 

sig og selv at få indflydelse på samfundets store debatter (Beck, 1992: 34, 47). 

        

5.6 Etisk forbrug  

Siden 1990erne har et ”politisk”, ”etisk” eller ”grønt” forbrug tiltrukket sig 

medieopmærksomhed. Fællesnævneren er en moralsk tilgang til forbrug og produktion, der 

tager sociale og menneskelige forhold i betragtning. Motiverne bag det etiske forbrug menes ikke 

kun at være et ønske om politisk indflydelse, men mere om at definere sig som individ (Nordisk 

Ministerråd, 2001: 44). Efterspørgsel efter økologiske og bæredygtige produkter er eksempler 

herpå20: Det antyder, at forbrugerne søger en sikring af etiske standarder. Det kan hænge 

sammen med oplevelsen af en uigennemskuelig verden og skjulte risici i bl.a. forbrugsgoder. Da 

forbrug og identitet for den postmoderne forbruger er tæt forbundet, skal virksomhedernes 

markedsføring tilgodese andre salgsparametre end de klassiske for at vinde forbrugernes 

præference og loyalitet (F&S, 1997). Som Morsing (2002) påpeger, forventes virksomhederne at 

tage stilling og ansvar (43). 

  

5.7 Sammenfatning 

Mens tidligere tiders pejlemærker smuldrer, ser de ud til at bliver erstattet af den enkeltes frie 

valg og ansvar for eget liv og skæbne. Det postmoderne menneskes identitetsskabelse vender sig 

væk fra de traditionelle fora, som familiens skød, videnskaben og politiske ideologier, over mod 

en fælles scene – markedet.  

 

Gennem et individualiseret forbrug søges oplevelser, skabes livsforløb og udtrykkes værdier og 

holdninger – herunder hensyn til klimaets tilstand og forfald. Ud fra dette kapitel kan vi 

konkludere, at produkter af god kvalitet ikke er tilstrækkelige. Der skal andet og mere til, for at 

virksomhederne kan skille sig ud fra mængden og vinde forbrugernes opmærksomhed og 

loyalitet. Dette udgør den samfundsmæssige kontekst, inden for hvilken DONG har udgivet de to 

                                            
20 Mellem 2005 og 2007 steg Max Havelaars omsætning af bæredygtige produkter med 178% (Max Havelaar, 2007), 
ligesom økologiske produkter generelt vinder frem (Økologisk Landsforening, 2008: 3). 
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behandlede reklamefilm. Samfundets postmoderne vilkår, værdier og behov stiller særligt store 

krav til kommunikationen fra en energiudbyder som DONG, hvis miljøskadende ydelse skal 

sælges til image- og miljøbevidste forbrugere. Vi finder det derfor relevant at vide mere om, 

hvilke overvejelser og redskaber virksomheder i dag har, når de skal markedsføre sig overfor 

deres omverden. I det følgende kapitel vil vi undersøge, hvordan virksomheder brander sig. 
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6 Branding af virksomheder 

6.1 Indledning  

Det er vigtigt for virksomhederne at differentiere deres produkt fra konkurrenterne og samtidig 

bejle til forbrugernes øgede bevidsthed om deres omverden, herunder deres miljøbevidsthed. 

Branding er blevet et af virksomhedernes mest brugte markedsføringsredskaber. Dette skyldes 

især den mulighed, det menes at give for at skabe en tættere kontakt mellem virksomheden og 

dens interessenter21 gennem markedsføringen. Nogle akademikere peger dog på, at det kan være 

svært at måle brandings effekt på virksomhedens samlede udbytte, da brandingindsatsen ofte 

ikke kan isoleres fra virksomhedens andre aktiviteter. Branding beskyldes derfor for at være en 

uhåndgribelig størrelse (Jensen et al., 2003: 79). Det er dog et praktisk redskab til at 

tilrettelægge virksomheders markedskommunikation. Idet specialet behandler DONGs brand-

kommunikation, hvordan denne har udviklet sig i takt med ændrede markedsvilkår, og hvordan 

det påvirker DONGs image, er begrebet altså centralt for specialets undersøgelse. Derfor vil vi i 

dette kapitel redegøre for brandingbegrebets udvikling og hvilke rammer, det sætter for 

virksomheders kommunikation i dag, herunder kommunikation fra en energiudbyder som DONG. 

Vi vil først redegøre for begrebets oprindelse og udvikling fra produktbranding til corporate 

branding. Herefter vil vi undersøge elementerne i corporate branding; herunder vil vi inddrage 

de anvisninger, som F&S opstiller for virksomhedernes markedsføring i det postmoderne 

samfund. Til slut samler vi op på, hvad udviklingen inden for branding betyder for 

virksomhedernes kommunikation.   

 

6.2 Et flerdimensionelt begreb 

Branding er i de seneste år blevet et populært begreb inden for ledelse og markedsføring. Det er 

blevet brugt på forskellige områder; der tales fx om nation-branding, employer-branding og 

personlig branding. På grund af de mange funktioner findes der forskellige opfattelser af 

begrebet. The American Marketing Association (AMA) definerer et brand som: 

 

”A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or service 

as distinct from those of other sellers” (American Marketing Association, 2009). 

                                            
21 Interessent er en person eller institution, som er af betydning for en virksomheds drift, fx kunde, leverandør eller 
medarbejder (Den store danske, u.å.). 
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Denne definition antyder, at brandets vigtigste funktion er at differentiere en udbyders ydelse 

fra en andens via håndgribelige, visuelle elementer som navn, logo og produktets udformning22. 

         

6.3 Produktbranding   

Oprindeligt har branding været forbundet med markedsføring af produkter. Over tid har 

brandingbegrebet udviklet sig til ikke længere blot at dække produktdimensionen. Glenn 

Jacobsen (1999) mener, at ”brandet er en sammensat størrelse, som rummer både et fysisk 

udtryk…, et varemærke … samt en følelsesmæssig og etisk dimension” (18-19). Professor ved 

Copenhagen Business School Mette Morsing (2002) pointerer ligeledes, at ”et brand er et løfte til 

forbrugeren om noget andet og mere end det generiske produkt” (34).  

 

Der synes dog at være enighed om produktbrandings hovedrolle som differentierings- og 

positioneringsværktøj (Kapferer, 2001: 4). Marketingprofessor David Aaker (1996) mener 

endvidere, at et brand også omfatter bl.a. associationer til virksomheden, et udtryk for en 

brand-personlighed og en følelsesmæssig fordel. Aaker mener i den forbindelse, at disse 

kvaliteter skaber en merværdi ved produktet og er med til at differentiere og positionere 

virksomhedens produkt på markedet og i forbrugerens bevidsthed (73-74). Morsing fremfører, at 

disse værdier i sidste ende bestemmer købsvalget (Morsing, 2002: 34). At skabe merværdi 

betragtes derfor som et kerneelement i produktbranding (Schnoor, 2004: 91).   

 

6.4 Branding i udvikling 

Der er dog opstået et behov for andet og mere end differentierede produkter. Fokus i branding 

er flyttet fra noget håndgribeligt til noget mere abstrakt og emotionelt. ”Brands er ikke længere 

blot de fysiske produkter… Brandet er også hele virksomheden” (Jacobsen, 1999: 19). 

 

Fremtidsforsker Morten Grønborg mener, at denne udvikling især skyldes tre samfundstendenser: 

individualisering, højere tempo og immaterialisering. De tidligere fællesskaber har mistet 

momentum, og man forlader sig mere på sig selv. Der er konstant ”nye ting at forholde sig til” – 

og med et større økonomisk råderum og en generisk produktsituation er fokus skiftet fra produkt 

til følelser. Forbrugerne søger derfor faste holdepunkter i tilværelsen ud fra deres personlige 

værdier og følelser (Dalsgaard, 2003a). 

                                            
22 Begrebet branding kan således siges at have beholdt sin oprindelige betydning. Branding betyder at stemple eller 
brændemærke, og begrebet stammer fra USA, hvor kvægavlere brændemærkede deres køer for at kunne skelne dem 
fra naboens (Christensen, 2001: 1; Sandstrøm, 2003: 10). 
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Dette støtter Ingleharts teori om et værdiskifte og Jacobsens omvendte behovspyramide. 

Morsing påpeger, at netop høj kompleksitet, fragmentering og stadig forandring gør det svært 

for forbrugerne at navigere rundt. De søger efter støtte og tryghed, når de skal træffe deres 

mange valg – og dette kan en klart signaleret identitet fra virksomheden give dem (Morsing, 

2002: 39-40). Virksomheden kan altså være med til at eliminere de usynlige farer i 

risikosamfundet (jf. 5.5.8).  

 

6.5 Corporate Branding 

”The corporate brand is like the flag bearer in front of the army, bestowing credibility on the 

army forces but depending on the army itself to fight the battle”  

(Aaker, 1996) 

  

Corporate branding er blevet et meget brugt begreb. Definitionerne er mange og afhænger ofte 

af, hvilken del af virksomheden det anskues fra (Christensen, 2001: 2). Der er dog en række 

fællesnævnere, og vi vil her komme ind på dem, vi finder vigtigst for vores undersøgelse.  

 

Mette Morsing definerer corporate branding som ”en strategisk og sammenhængende anvendelse 

af virksomhedens særlige identitet” (Morsing, 2002: 35). Mary-Jo Hatch og Majken Schultz23 

(2008) præsenterer mere uddybende, at corporate brandings skal skabe sammenhæng imellem 

virksomhedens image, vision og kultur med udgangspunkt i virksomhedens identitet (65).  

 

Corporate branding er et strategisk redskab, der tager sit udspring i produktbranding, idet det 

handler om at differentiere sig. Men i modsætning til produktbranding inddrager corporate 

branding altså hele virksomheden. Et overblik over de to former for branding er fremstillet i 

følgende model.  

 

Model 6: Forskellen på produktbranding og corporate branding 

Et produkt eller en ydelse eller 

en gruppe af produkter, der er 

tæt forbundne   

Brandets

spændvidde

Hele virksomheden, inklusive alle dens 

interessenter 

Produktbrand Corporate brand

 

 

                                            
23 Herefter H&S. 
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Reklamebureauers fantasi,

inspireret af 

markedsundersøgelser

Brandidentitetens

oprindelse

Virksomhedens arv og værdier og 

holdninger, som medlemmer af 

virksomheden har tilfælles

KunderMålgruppe Samtlige interessenter (inklusive 

ansatte og ledelsen såvel som kunder, 

investorer, NGOer, samarbejdspartnere 

og politikere) 

Produktchef og personale , 

salgs- og marketingafdelingen

Ansvar Administrerende direktør eller 

direktion, typisk fra marketing- og 

kommunikationsafdelingen, samt 

personale-, strategi- eller design- og 

forretnings-udviklingsafdelingen

Produktets levetidTidshorisont Virksomhedens levetid

 

Kilde: H&S, 2008: 9   

 

Modellen viser klare forskelle mellem de to brandingtyper. H&S påpeger, at corporate branding 

er en proces, der kræver kommunikation med hele virksomhedens omverden. Virksomheden kan 

i brandingindsatsen differentiere sig ved at inddrage sine værdier og holdninger for derigennem 

at gøre brandet unikt. Differentieringen sker ”…i kraft af, at virksomheden udfolder de 

kerneværdier og historier, den lever og tilbyder verden igennem relationer, produkter og 

kommunikation” (Christensen, 2001: 1). Dermed bliver virksomhedens grundlæggende værdier 

omdrejningspunktet for corporate branding. Grønborg påpeger dog, at ”det handler om at finde 

virksomhedens kerneværdier. Ikke om at opfinde nogle ord til lejligheden” (Dalsgaard, 2003b). 

Det vil sige, at værdierne ikke blot skal bejle til de på et givent tidspunkt efterspurgte værdier i 

samfundet, da det vil blive gennemskuet.  

 

6.5.1 Corporate identity 

Ifølge Wally Olins (1989), ekspert i virksomhedsidentitet, er corporate identity det bærende 

element i corporate branding. Virksomhedens personlighed, dens identitet, er den faktor, der 

får forbrugerne til at vælge virksomhedens produkter (9). H&S mener også, at virksomheden 

opnår en mere klar differentiering, når den bruger sin identitet som udgangspunkt for sin 

corporate branding (H&S, 2008: 47). 
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Identiteten skal udspringe fra virksomhedens rødder og personlighed, styrker og svagheder 

(Olins, 1989: 7). Den bygger altså på værdier, holdninger og adfærd. Olins mener, at identiteten 

bør være synlig, håndgribelig og altomfavnende, hvorfor den ifølge ham især udtrykkes via 

navne, symboler, farver og ritualer, som virksomheden bruger til at skille sig ud fra mængden 

med (Olins, 1989: 7-9). For H&S omfatter en virksomheds identitet også, hvem den er, udtrykt 

via værdier, formål og ambitioner (H&S, 2008: 142).          

 

H&S forklarer identitetsskabelsen som en samtale med en intern og en ekstern dimension. 

Ligesom et individs identitet formes i en udveksling af kommunikation mellem individet og dem, 

han eller hun indgår i relation med, skabes virksomhedens identitet i interaktionen med dens 

omverden. Dette sker fx gennem reklame, direkte salg og anden virksomhedskommunikation. 

Respons fra interessenterne fx aflæst i imagemålinger giver virksomheden en ide om, hvordan 

den opfattes af andre, og dermed hvem den er (H&S, 2008: 48-50).   

 

Model 7: Identitetssamtalen 

Hvem er vi?
Hvad er deres 

opfattelse af os?
Identitet

 

Kilde: H&S, 2008: 51 

 

Det vil altså sige, at hvem vi er, ikke kan adskilles fra andres oplevelse af os, og at måden, vi 

opleves af andre på, påvirker, hvem vi er. Dette gælder både for individet og for virksomheden. 

 

6.5.2 Vision, kultur og image    

Som det fremgår af H&S’ definition af corporate branding, er identitet et bærende element. Den 

udgøres af sammenhængskraften mellem vision, kultur og image (Schultz, u.å.).  
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Model 8: Sammenhængskraften mellem vision, kultur og image  

Organisational
identity

Strategisk vision
Visionen er topledelsens langsigtede mål 

og ambitioner for virksomhedens retning

Organisationskultur
Kulturen omfatter de værdier, 

holdninger og den adfærd, som 

virksomhedens medarbejdere deler

Stakeholder image
Image dækker over den måde, 

som virksomheden opfattes af 

omverdenen

 

Kilde: H&S, 2008: 11 

 

Visionen, virksomhedens kultur og images skal tilsammen skabe en helhed for at støtte op om 

brandets gennemslagskraft, som altså bygger på identiteten. Jf. vores afgrænsning i afsnit 3.3.2 

vil vi ikke særskilt behandle DONGs virksomhedskultur i analysen.  

 

H&S mener, at de tre elementer hver især er båret af virksomhedens nøgleinteressenter (H&S, 

2008: 153). Udfordringen er at undgå at elementerne modarbejder hinanden, idet det vil svække 

brandets sammenhængskraft og derved dets troværdighed (Schultz, u.å.).         

 

6.5.3 Identitetens betydning for branding 

H&S fremfører, at virksomhedens brandingsucces er direkte afhængig af identitetens styrke. En 

corporate brandingindsats baseret på en stærk identitet giver ifølge de to forfattere to klare 

fordele: stærkere differentiering og tilhørsforhold (H&S, 2008: 22, 226).                  

 

” … Corporate brands are also designed to attract customers and appeal to other stakeholders, 

reminding people why they belong to or should join the community of interests that swirls 

around the brand” (H&S, 2008: 22).       
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En stærk virksomhedsidentitet gør, at virksomhedens interessenter kan adskille virksomheden 

fra andre på markedet og identificere, hvorvidt de har nogle værdier tilfælles. Dermed er det 

lettere for dem at afklare fordele og ulemper ved at indgå i et tilhørsforhold med netop denne 

virksomheds brand frem for med andres (H&S, 2008: 22). 

 

6.5.4 Brandsymbolik 

Symboler er ifølge H&S indlejret i brands, og disse er med til at skabe brandets unikke identitet. 

H&S forstår et symbol som ”any object, word, or action that stands for something else” (H&S, 

2008: 26). Brands forstås således ud fra de symboler, der bærer dets betydning. Denne 

konstrueres ud fra den kulturelle kontekst i det øjeblik, nogen interagerer med brandet: ”You 

weave the brand’s symbols into your life and you give them your own meanings” (H&S, 2008: 

27-29). Corporate branding benytter sig af en række symboler, som er tilknyttet virksomheden 

til at udtrykke dens værdier og holdninger. De fortolkes af samtlige interessenter, der skaber en 

betydning for brandet, som overføres til brandets symboler og skaber virksomhedens identitet. 

Brandsymbolik kan skabe en merværdi ved at opbygge troværdighed og et stærkere 

tilhørsforhold til interessenter. Den giver dem, der fortolker den, symboler til at repræsentere 

deres egne følelser eller oplevelser, mens de associerer disse med den virksomhed, som brandet 

repræsenterer (H&S, 2008: 29).         

 

6.5.4.1 Betydningsoverførsler i forbrug 

Professor i forbrugerkultur Grant McCracken (1986) understreger, at der konstant sker en 

overførsel af betydning i kommercielle sammenhænge. Forbrugsvarer kan bære og kommunikere 

kulturel mening (71). Ifølge McCracken ”flyder” mening rundt mellem tre poler – den kulturelt 

konstituerede verden, forbrugsscenen og forbrugerne. Betydningsoverførslen sker også i tre 

faser: Fra kulturen, hvor betydninger tager form, til et produkt der relateres til kulturen og fra 

produkt til forbruger. Han påpeger, at al mening er socialt konstrueret og skabes ud fra 

kulturens rammer. Kultur og forbrug er endvidere blevet tættere forbundet. Reklamebureauer 

og modeindustrien er ikke sene til at trække på den omkringliggende kulturs værdier, når de 

skal afsætte produkter og budskaber. Ved at slå på fællesnævnere mellem kulturen og den 

kommercielle kontekst søger man at vække genkendelse hos modtageren, der forhåbentlig tager 

værdierne til sig ved at købe den kommercielle ydelse (McCracken, 1986: 71, 74).  
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6.5.4.2 Celebrity endorsement 

McCracken finder celebrity endorsement velegnet til formålet. Vi vil kort præsentere dette, da 

det er relevant for den senere analyse af DONGs reklamefilm. Når en virksomhed promoverer en 

ydelse, kan den bruge en kendt person: Denne skal repræsentere værdier, som virksomheden 

gerne vil associeres med. Via reklamens opbygning og ved at tydeliggøre en lighed mellem den 

kendte og produktet kan man støtte op om en betydningsoverførsel fra kendt til produkt (fase 1 

og 2). Dette kan også gøres med en neutral statist, dog med lidt svagere effekt. I sidste ende 

står forbrugeren dog for den endelige betydningsoverførsel (fase 3). Derfor er det vigtigt, at 

virksomheden forstår at sætte sig ind i det omkringliggende samfunds værdier for at kunne 

drage en parallel, der skaber genkendelse og vækker sympati (McCracken, 1989: 314-315).                   

 

6.5.5 Brandets værdier 

Corporate branding bygger altså i høj grad på en virksomheds kommunikation af værdier. 

Forbrugeren fokuserer på emotionelle behov og antages derfor at kunne påvirkes via 

værdikommunikation. Sandstrøm mener, at ”værdier er helt afgørende som referenceramme for 

udviklingen af relationer mellem interne og eksterne interessenter og som holdepunkt for 

opbygningen af en brandkultur” (Sandstrøm, 2003: 63). Schnoor tilføjer: ”Jo mere komplekst et 

produkt er, og jo mere risiko der er forbundet med købet, jo vigtigere er det at opbygge et 

længerevarende forhold, der er bygget på værdier, troværdighed og tillid” (Schnoor, 2004: 

134). Brandets, dvs. virksomhedens, løfte om noget ekstra til forbrugeren formidles oftere ud via 

kommunikation af værdier og holdninger. 

 

6.5.6 Brandets troværdighed24 

Virksomhedens troværdighed spiller en central rolle, når den skal kommunikere sine holdninger 

og dermed skabe en relation til forbrugeren. For at forbrugeren kan overbevises om, at en 

virksomheds produkt er bedre end en andens, skal denne have tillid til produktet og 

virksomheden bag. Afsenderens troværdighed er det vigtigste aspekt i denne overtalelsesproces 

(Schnoor, 2004: 43). Troværdighed og tillid er altså hinandens forudsætninger. De usikre vilkår i 

dagens samfund får antageligt flere til at vægte troværdighed i den kommunikation, de møder. 

H&S pointerer (jf 6.6.2), at et troværdigt brand skabes gennem en symbiose mellem alle 

elementer i identitetsskabelsen. Jacobsen mener endvidere, at det er vigtigt, at virksomheden 

ikke efterlader et flakkende billede af sig selv i sin iver efter at følge markedsstrømningerne 

                                            
24I dette kapitel gør vi rede for troværdighedens betydning for et brands gennemslagskraft hos forbrugerne. I kapitel 7 
kommer vi nærmere ind på troværdighed, som den behandles i den klassiske retorik. Inden for denne disciplin 
benævnes den etos.   
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(Jacobsen, 1999: 52). Det kalder H&S hyper-adoptation; faren her er at fremstå som en hovedløs 

kylling uden mål og retning. Et andet skred i balancen kan opstå ved, at virksomheden fokuserer 

for meget på egne interesser og aktiviteter. Dermed fremstår den som narcissistisk og som ude 

af kontakt med sine interessenter (H&S, 2008: 57). Det er derfor vigtigt, at brandidentiteten 

afspejler en forståelse af samfundets værdier. De virksomheder, der kan kommunikere 

troværdigt, vil lettere opnå loyalitet hos kunderne, hvilket kan være det største succeskriterium 

for et corporate brand (Schnoor, 2004: 58; Jacobsen, 1999: 46).  

 

6.5.7 Brandets moralske dimension - CSR 

Brandings udvikling mod en mere holistisk form er med tiden blevet tillagt en moralsk 

dimension. Morsing siger, at virksomheden ”må argumentere for sine beslutninger og handlinger 

ud fra en moralsk stillingtagen” (Morsing, 2002: 42). Sandstrøm påpeger endvidere, at det store 

fokus på corporate branding bl.a. viser et ønske fra virksomhederne om at være i dialog med 

omverdenen, som, påpeger H&S, kræver dialog (Sandstrøm, 2003: 200; H&S, 2008: 150). Det 

store fokus på moral i virksomhedernes forretningsførelse kommer i øjeblikket til udtryk i 

fænomenet Corporate Social Responsibility (CSR). EU definerer det som ”virksomheders frivillige 

arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i 

interaktionen med deres interessenter” (EU Business, 2006). CSR vandt indpas i 90erne med 

udgangspunkt i fordelingen af ansvar mellem virksomheder og den offentlige sektor (Morsing & 

Prozan, 2002). Mens tilhængere hævder, at ved strategisk at integrere værdier om moralsk 

ansvarstagen opfylder virksomheden interessenternes krav om en samfunds- og miljøbevidst 

optræden (Morsing & Prozan, 2002), mener kritikere, at det er ren PR (Stockmarr, 2008). Trods 

kritik er CSR i dag udbredt, og mange større virksomheder offentliggør CSR-politikker, grønne 

regnskaber og ansvarlighedsrapporter (Arbejdsmarkedsstyrelsen, u.å.). 

 

6.5.8 Markedsføring i det postmoderne samfund 

Corporate branding synes at være opstået sideløbende med ændrede værdier i samfundet.  

Postmoderne forbrugeres etiske bevidsthed og identitetsskabelse gennem forbrug har medført en 

ændring af virksomhedernes brug af branding med en større indsats i aspekter som identitet og 

værdier, moral og troværdighed. Firat & Shultz mener, at det er nødvendigt at udøve en 

fintfølende markedsføring for ikke at forsvinde i mængden (F&S, 1997: 195). De giver nogle 

anvisninger til markedskommunikationen i det postmoderne samfund, som vi finder relevante at 

præsentere for bedre at kunne vurdere hensigtsmæssigheden af DONGs markedskommunikation i 

forhold til det omgivende samfund og dets værdier.  
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Model 9: Postmoderne markedsføringsanvisninger 

 Afvisning af generelle 

sandheder

 Sameksistens af facetterede 

brudstykker

Fragmentering Markedet består af grupperinger –

stammer - der ønsker og tillader at 

bevæge sig frit inden for og mellem 

dem

Postmoderne vilkår Beskrivelse Konsekvens for markedsføring

 Individet konstruerer sin egen 

virkelighed og er åben over for 

alternativer 

Åbenhed og 

tolerance 

Markedsføring skal være åben og 

tolerant for at imødegå forbrugeres 

utraditionelle krav  

 Verden udgøres af symboler, 

ikke håndgribelige elementer

 Individet søger risikofrie, 

simulerede oplevelser 

Det hyperreelle Markedsføring skal give 

sensationelle, hyperreelle 

oplevelser   

 Sameksistens af modsætninger. 

Fragmentering: betegner-

betegnede, objekt-funktion, 

produkt-behov 

Paradoksale

modsætninger

Produkter og images er skilt fra 

hinanden, fra indhold og fra kontekst 

– alle tegn flyder. Produkter kan 

repræsentere flere images 

 Identitet og personlige images 

skabes via købte produkter

 Markedet er fokus for al 

aktivitet

Forbrugerens

images

Markedsføring skal invitere 

forbrugeren ind i 

produktionsprocessen

 Form er vigtigere end indhold

 Informationsstrømmen gør det 

svært at tiltrække 

opmærksomhed 

Form og stil Kommunikation på markedet skal 

konstant tilpasses den aktuelle 

situation samt pirre sanserne

 Kaos er et grundvilkår, som 

accepteres og favnes

Uorden og kaos Markedet skal tilpasse sig 

”kaosbetingelsen” for at give 

forbrugeren kontrol 

 

Kilde: F&S (1997), egen tilvirkning. 
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F&S anfører overordnet, at forbrugerne ikke lader sig kategorisere eller definere, men hvis 

virksomheden formår at give dem kontrol i kaos, kan den gøre sig håb om at nå igennem til 

forbrugerne. Gennemgående mener F&S, at man skal antage et holistisk perspektiv på 

virksomhedens kommunikation og i højere grad inddrage sine interessenter. H&S finder dette 

centralt for corporate branding. Branding, der lægger vægt på bl.a. værdier, identitet og 

lydhørhed, har altså potentialet til at imødegå de postmoderne samfundstendenser.      

 

6.6 Sammenfatning 

Brandings mest basale funktion er at differentiere. Dets tidligere fokus på at tillægge generiske 

produkter merværdi er dog skiftet til et fokus på hele virksomheden. I en verden, hvor de fælles 

referencerammer er på retur, konstant forandring præger hverdagen, og jagten på en plads i 

verden er overladt til den enkelte, søger forbrugeren værdier til at komplementere skabelsen af 

sin identitet. Samtidig er forbrugeren blevet mere bevidst om sin omverden og sit aftryk på den. 

Resultatet er et stigende krav til virksomheden om at vise, hvem den er, og hvad den står for. 

Markedsføringen handler derfor om at kommunikere virksomhedens unikke kvaliteter på 

baggrund af dens værdier og holdninger med en klar rød tråd. Virksomheden skal afspejle sin 

personlighed, og den skal gennemsyre alle dele af virksomheden, for at den er troværdig. På 

samme tid forventes det, at virksomheden tager et ansvar for sin forretningsførelse og kan svare 

for sig over for alle sine interessenter. Virksomhedens kommunikation med omverdenen har 

dermed fået essentiel betydning for succes eller fiasko. Corporate branding imødekommer med 

sin indbyggede symbolik kravet om en værdibaseret kommunikation. En holistisk tilgang til 

branding udmærker sig ifølge teoriens forskere således ved, at virksomheden klart kan fremvise 

sin personlighed, hvilket kan udgøre et pejlemærke, der kan guide forbrugerne i den 

postmoderne verden. 

 

Brandingdisciplinen udstikker altså nogle klare retningslinjer for, hvordan en virksomhed som 

DONG bør kommunikere. Vi vil inddrage disse i analysen og diskussionen af DONGs brand-

kommunikation i kapitel 9 og 10, hvor vi klarlægger, hvordan DONGs virksomhedsidentitet 

kommer til udtryk. Dette klarlægges for at kunne vurdere, hvorvidt energivirksomheden følger 

udviklingen inden for branding og derved kommunikerer hensigtsmæssigt til forbrugeren. 
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7 Semiotik og Retorik 

7.1 Indledning 

Vi vil i dette kapitel præsentere vores analyseredskaber til DONGs reklamefilm. Vi finder 

semiotikken nyttig til at afkode den betydning, reklamefilmene kommunikerer ud, idet 

disciplinen behandler tegn, der i henvisning til noget andet er grundlag for betydning 

(Jørgensen, 1993: 13). Retorikken behandler, hvordan man kan formidle sit budskab bedst 

muligt. Vi vil derfor benytte disciplinen til at klarlægge de karakteristiske træk og den følgelige 

hensigtsmæssighed i DONGs kommunikation. Den følgende præsentation, er ikke en 

udtømmende teoretisk gennemgang af semiotik og retorik, men fremstiller udvalgte områder, 

som vi finder relevante for dette speciales problemformulering (jf. afsnit 3.5). Vi vil 

indledningsvis præsentere semiotikken som disciplin; herunder Ferdinand de Saussures og Roland 

Barthes’ tegnlære, samt hvordan musik kan anses som kommunikerende tegn. Herefter vil vi 

præsentere retorikken som kommunikationsdisciplin med fokus på Aristoteles’ appelformer og 

Toulmins argumentationsmodel. Til slut vil vi sammenfattende kommentere på disciplinernes 

relevans for markedskommunikation i dag og dermed for analysen af DONGs kommunikation.  

   

7.2 Semiotik  

Semiotik er læren om tegn og stammer fra det græske ord, semeîon, der betyder tegn. 

Semiotikken opstod i sin tidligste form i antikkens Grækenland, hvor lægekunsten så 

sygdomssymptomer som en slags tegn. Den moderne semiotik blev udviklet af den schweiziske 

sprogforsker Ferdinand de Saussure, der for første gang gav betydningen en plads i tegnet 

(Jørgensen, 1993: 15-17). Samtidig med Saussure udviklede den amerikanske logiker og filosof 

Charles Sanders Peirce sin tegnteori. De to forskere anses som den moderne semiotiks fædre 

(Dahl & Buhl, 1993: 16). 

 

Fælles for Saussures og Peirces forskning i tegn er, at de begge systematiserer forståelsen af 

tegnets betydning (Fiske, 1982: 48). Selvom de opdeler tegnet og forståelsen heraf i et 

forskelligt antal dele, mener begge, at tegnet indeholder en udtryksside og en indholds- eller 

fortolkende side. Peirces indgangsvinkel er dog mere filosofisk og pragmatisk, hvor Saussures 

tilgang til lingvistikken er strukturalistisk.  
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Semiotikken er senere blevet videreudviklet af en række forskere bl.a. den franske tænker 

Roland Barthes (Dahl & Buhl, 1993: 22). Han tager udgangspunkt i Saussures tegnforståelse, men 

er i sin teori optaget af en pragmatisk, udvidet betydning af ordet og af, at et tegn kan fortolkes 

forskelligt afhængigt af situation og modtager (Fiske, 1982: 90).  

 

Visse postmodernister indenfor filosofi, sociologi og antropologi kritiserer Saussures tegnbegreb 

for ikke at indeholde en håndgribelig dimension, et objekt, og hans tegnanalyse imødegår ifølge 

dem derfor ikke en overvejende materialistisk, facetteret kultur (Gottdiener, 1995: 4). Ved at 

kombinere Saussure og Barthes mener vi dog, at der åbnes op for en flertydig forståelse af tegn 

og betydning. Dette stemmer samtidig overens med specialets socialkonstruktivistiske afsæt. 

Specialets genstandsfelt er DONGs kommunikation af værdier, som tolkes subjektivt af den 

enkelte modtager, hvorved de får en flertydig betydning. Læsningen af værdier kan dermed 

siges at udgøre sociale konstruktioner25. 

 

Vi tilstræber således at imødekomme kritikken og mener, at vi fremfører relevante værktøjer til 

analysen af reklamefilmene. Vi vil i det følgende komme ind på Saussures og Barthes’ teorier. 

  

7.2.1 Ferdinand de Saussures tegnforståelse – det tosidede tegn 

Saussures anerkendelse som semiotiker bygger på hans værk, Cours de la Linguistique Générale 

(1916). Som nævnt var hans hovedinteresse tegnets betydning, som han fandt i strukturerne 

mellem tegn, mennesker og objekter (Fiske, 1982: 47). Med udgangspunkt i sproget definerede 

Saussure et tegn som en tosidet størrelse. Et tegn består af et udtryk (signifiant) og et indhold 

(signifié). Udtrykket er tegnets fysiske form, fx bogstaverne på papiret eller lyden af ordet, der 

udtales. Indholdet er den mentale ide eller det begreb, som udtrykket vækker i modtagerens 

bevidsthed (Jørgensen, 1993: 18; Fiske, 1982: 47).  

 

Tegnet kat består eksempelvis af det fysiske udtryk k-a-t og udtalen [’kat], og indholdet vil være 

den mentale forestilling om katten, der har blød pels, fire ben, hale og frembringer en 

karakteristisk, spindende lyd.  

 

 

 

 

                                            
25 I specialets analyse vil værdier også tolkes ud fra forforståelsen hos specialets forfattere (jf. metodekapitlets 
bemærkninger om specialets videnskabsteoretiske ståsted i afsnit 3.2) 
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Model 10: Saussures tegnbegreb 

TEGN

Udtryk

’K-A-T’

Indhold

’DET MENTALE BILLEDE AF’

 

Kilde: Frit efter Jørgensen, 1993: 18. 

 

7.2.1.1 Saussures vilkårlige tegn 

Saussure opfatter forholdet mellem det materielle udtryk og det mentale indhold i tegnet som 

vilkårligt, arbitrært: Et hvilket som helst tegn kan være udtryk for et hvilket som helst indhold 

(Dinesen, 1994: 17). Bestemmelsen af tegnets betydning, altså det mentale koncept af 

indholdet, er kulturelt afhængig. Det er udtryk for en social kontrakt, at man fx kalder det 

fysiske dyr kat for k-a-t (Dinesen, 1994: 18). John Fiske påpeger, at modtageren spiller en aktiv 

rolle i dannelsen og forståelsen af betydning: Læseren hjælper med at skabe betydning ud fra en 

tekst ved at inddrage sine erfaringer, holdninger og følelser (Fiske, 1982: 3). 

 

Saussure var i sine studier åben over for, at semiotikken kunne behandle andre tegnsystemer end 

sproget, nemlig tegnenes liv i samfundet, som kommer til udtryk via menneskers ritualiserede 

omgangsformer (Dahl & Buhl, 1993: 16-17). Han nåede aldrig selv at behandle denne dimension. 

Det har andre imidlertid gjort: Peirces tegnforståelse ligger som nævnt tæt op af Saussures, men 

han tilføjer et ”objekt”, der indregner en materiel dimension i tegnforståelsen. Han udvider i 

øvrigt tegnforståelsen udover sproget – alt kan fungere som tegn (Jørgensen, 1993: 23). 

 

7.2.2 Roland Barthes’ altlæsende semiotik 

Barthes tog afsæt i litteraturvidenskaben, da han videreudviklede Saussures semiotiske tosidede 

tegnbegreb. Fra udelukkende at se sproglige tegn i skrift og tale som kilde til fortolkning af 
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verden, mente Barthes at alt, lige fra vaskepulver, pommes frites og Einsteins hjerne, er 

betydningsbærende og derfor kan undergå en semiotisk analyse (Munk, 2003). Han tilfører 

semiotikken en pragmatisk dimension, der tager en materiel del med i forståelsen af tegnet og 

åbner tegnforståelsen til at være ”altlæsende”. Dermed mener han, som Peirce, at et tegn kan 

være alting (Dahl & Buhl, 1993: 22). Vi vil præsentere Barthes’ begreber i det følgende. 

     

7.2.2.1 Denotation og Konnotation 

Med afsæt i Saussure udvider Barthes sin tegnforståelse til at omfatte to betydningsniveauer. På 

det første niveau fortolker Barthes tegnet på samme måde som Saussures tosidede tegn 

bestående af et udtryk og et indhold, som læses i en kulturel kontekst. Dette ”denotative” 

niveau henviser til tegnets objektive mening. På det andet niveau kan tegn fungere på tre 

måder: som en konnotation, en myte og et symbol. Konnotation er de associationer og billeder, 

der er forbundet med tegnets udtryk (Fiske, 1982: 91). En myte er, ifølge Barthes, de systemer, 

vi forstår verden igennem26, dvs. kulturelle referencerammer (Fiske, 1982: 93). Barthes lægger 

vægt på, at en myte ikke defineres som det, den er rent objektivt, men som dens funktion som 

kommunikationsredskab (Barthes, 1996: 229).     

 

Model 11: Barthes mytemodel 

Sprog

MYTE

Udtryk
Indhold

Tanken om 
DONG

Udtryk

Et tegn for DONG

Tegn (Konnotation)

På baggrund af indholdet udtrykker konnotationstegnet de værdier 
og holdninger, der knytter sig til udtrykket

Tegn (denotation)

Et tegn for DONG

Indhold

Fx en energivirksomhed 
med mange kraftværker

N
iv

e
a
u
 1

N
iv

e
a
u
 2

 

Kilde: Frit efter Dahl & Buhl, 1993: 23.     

                                            
26 Det er vigtigt at bide mærke i denne definition, da en myte ofte forbindes med noget usandt. 
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Barthes’ tegnforståelse består derved i, at tegnets denotation på det første niveau bliver til 

tegnets udtryk på det andet niveau, der i samspil med indholdet på det andet niveau udtrykker 

de associationer og billeder, konnotationer, der knytter sig til udtrykket.   

 

Tegnets tredje funktion på det andet niveau, tegn som symbol, har Barthes ikke behandlet 

detaljeret. Derimod beskæftigede Peirce sig indgående med tegntyper, og vi vil derfor 

præsentere symbolet i det følgende.  

 

7.2.2.2 Ikon, Indeks og symbol 

Peirce mener, at tegnet kan læses i tre forskellige former, der varierer i lighed med og 

nærhedsgrad til objektet og giver forskellige informationer. Et ikon er ofte visuelt og har en 

stærk lighed med sit objekt. Det kan fx være et fotografi; dets træk minder om motivet, men er 

ikke motivet. Et indeks denoterer sit objekt i kraft af en reel tilknytning til det – man kan sige, 

det peger mod sit objekt. Endelig er et symbol et tegn, hvis betydning er uafhængig af dets 

objekts denotative værdi. Gennem fælles vedtagelse og brug tillægges symbolet en mening, som 

gør, at det kan stå for noget andet end sig selv (Fiske, 1982: 51). 

 

Grænsen mellem de tre former er flydende; et ikon vil fx ofte indeholde en indeksikalsk eller 

symbolsk dimension (Fiske, 1982: 51). Alt efter tegnets type kan det tolkes forskelligt og 

tillægges forskellig betydning. De forskellige tegntyper og –niveauer er kraftfulde 

kommunikationsformer, fordi de lægger vægt på en særlig del af et tegns indhold og siden 

stimulerer os til selv at sammenstykke det manglende ud fra den synsvinkel, tegnet vægter.  

 

7.2.3 Billedets og tekstens dynamik 

I sin læsning af omverdenen har Barthes især beskæftiget sig med billeder og den betydning, de 

formidler. Barthes opfatter ethvert billede som polysemisk, dvs. det indeholder flere meninger, 

og læseren kan vælge imellem dets forskellige meninger. Han pointerer, at tekst i samspil med 

billede har et særligt potentiale for at påvirke, hvordan kommunikationen læses og forstås.  

Teksten har ifølge Barthes to funktioner: Den kan enten forankre eller afløse billedet. Hvis 

teksten beskriver det, der vises, forankrer den billedet; ved at fordoble visse oplysninger støtter 

den op om, hvordan billedet skal læses og forstås (Barthes, 1980: 48). 
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Kilde: Naturama.dk 

 

Teksten på plakaten fra Naturama fortæller os, hvad vi skal opleve som det centrale i billedet: 

isbjørnen på et lille stykke is. Samtidig forankrer teksten det konnotative budskab: at forbrug og 

produktion har indflydelse på klimaet. 

    

En tekst kan også afløse billedet ved at tilføje nogle oplysninger, som billedet ikke i sig selv 

udtrykker. Ved på denne måde at komplimentere hinanden udgør billede og tekst tilsammen en 

helhed, der giver en større effekt, end de ville gøre hver for sig.   

 

 

Kilde: Wulfmorgenthaler.com     
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Vittighedstegningen fra Wulfmorgenthaler formidler således ikke andet end denotativ mening, 

hvis man kun ser på billede eller tekst. Sammen giver billedet og teksten læseren det budskab, 

at bilen er så miljøvenlig, at den ligefrem producerer sæler, der er en truet dyreart.                   

 

Ideen om, at betydning kan læses i alt, anvendes bl.a. i udformningen af reklamer, da det i 

højere grad tillader at udtrykke sig således, at budskabet læses efter hensigten. 

 

7.2.4 Musikken som kommunikerende tegn 

Under emnet semiotik finder vi det relevant at komme ind på, hvordan musik opfattes som et 

tegn i kommunikation, idet musikken udgør et vigtigt element i DONGs reklamefilm. 

  

Som nævnt åbnes der i semiotikken op for at forstå og inddrage ikke kun skriftlige eller 

mundtlige sprogudtryk som tegn. Tegn kan også være et billede, en reklame, noget legetøj eller 

et stykke musik. Kommunikationsprofessorerne Annette C. Bak og Jens L. Nørgaard (2006) 

opfatter ”en given kommunikativ handling som tegn” og bruger netop dét at høre musik som et 

eksempel på kommunikation (16). Et musikstykke vil som regel bringe hele musiknumret i hu. 

Dermed bliver musikstykket, eller akkorden, et tegn, hvis udtryk er de lyde, der indgår, og hvis 

indhold er et bestemt, helt stykke musik (Bak & Nørgaard, 2006: 16). Akkorden fungerer 

samtidig til en vis grad indeksikalsk: Den peger hen mod det komplette musikstykke. 

 

7.2.4.1 Musik og marketing 

Det har længe været kendt, at musik kan påvirke humøret. Den amerikanske forsker i marketing 

Gordon C. Bruner II pointerer, at musik er en kraftfuld stimulus, der påvirker nervesystemet ved 

at starte visse følelsesmæssige reaktioner (Bruner, 1990: 94). Dermed kan musik i 

markedsføringen af varer potentielt appellere til og influere forbrugeren. Til dette formål spiller 

især musikkens tempo, tonehøjde og tekstur ind. Fx virker hurtig og staccato-agtig musik glad, 

livlig og energisk, mens langsommere, ”blødt” tempo opfattes drømmende, fredfyldt og 

sentimentalt. Hvor et højere toneleje skaber positivt og gladere indtryk, øges den 

følelsesmæssige intensitet også ved et stigende toneleje, og enkle harmonier vækker ligefrem et 

”lykkeligt” udtryk. Endelig påvirker instrumentvalget det følelsesmæssige indtryk. Eksempelvis 

kan blæseinstrumenter virke ”hårde”, mens klavertoner opfattes som rolige og strengerytmer 

som glade. Instrumenters styrke kan også give en animeret eller fredelig stemning (ved høj eller 

lavere styrke). Endelig kan baggrundsmusik, der støtter modtagerens opfattelse af afsender, 

positivt påvirke forbrugeres engagement i et køb (Bruner, 1990: 95-98). Musik kan altså bruges 
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til at vække eller pege på følelser, der sætter modtager i rette stemning og får denne til at 

forbinde afsenders budskab med følelser, der passer til formålet. 

 

7.3 Retorik 

Den klassiske retorik indeholder stor viden om overbevisningens kunst, som stadig kan bruges i 

dag. Vores måde at tænke, tale og erkende på har ikke ændret sig gennem historien, hvilket gør 

retorik til mere end et klassisk dannelsesfag – det er også et moderne kommunikationsfag 

(Jørgensen, 2003:9). Ifølge Aristoteles, retorikkens fader, er retorik kunsten ikke blot at 

overbevise sin tilhører, men om i enhver sag at fremhæve de momenter, der kan gøre et 

bestemt syn på sagen overbevisende (Aristoteles, 1983: 14). I det gamle Grækenland blev 

retorikken mest brugt i politisk sammenhæng (Jørgensen, 2003: 14). I dag indgår retorikken i 

alle former for kommunikation, mundtlig såvel som skriftlig, og inden for alle brancher. 

 

I den klassiske retoriks behandling af kunsten at kommunikere så hensigtsmæssigt som muligt, 

indgår en bred vifte af aspekter. Viften spænder fra, hvordan man ordner sine tanker og ideer 

over at finde en passende sproglig form til at fremføre budskabet. Idet vi i specialets 

undersøgelse vil analysere, hvordan DONG præsenterer sit budskab i de to film og senere, 

hvordan kommunikationerne hver især er hensigtsmæssige i forhold til den miljøkritiske 

forbruger, vil vi i den nedenstående gennemgang af retorikken fokusere på grundelementerne, 

der indgår i en forståelse og vurdering af udførelsen af en hensigtsmæssig kommunikation.  

 

7.3.1 De tre appelformer – logos, etos og patos 

Den retoriske tradition lægger vægt på sammenhængen mellem en kommunikations indhold, 

form og budskab samt måden, hvorpå disse fremføres (Jørgensen, 2003: 14). Samtidig skal man 

tale til både sin tilhørers fornuft og følelser, fordi begge spiller en rolle, når mennesker skal 

forholde sig til noget. Aristoteles præsenterer tre midler til at overbevise eller appellere til 

modtager: logos, etos og patos.  

  

7.3.1.1 Logos 

Logos er en appel til modtagerens fornuft, der støtter sig op ad faktuelle argumenter. Logos 

betyder fornuft eller ræsonnement, og når man bruger logos-appellen, skal emnet fremstå 

sagligt og objektivt. Man kan fx bruge statistikker, definitioner og udtalelser fra eksperter. Det 

er dog vigtigt, at informationerne er relevante og understøtter de øvrige argumenter for at 

overbevise modtageren. Ordvalget er ofte neutralt, og taleren fremtræder rolig. Dermed kan 
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man sige, at logos-appel holder et stærkt fokus på budskabet og ikke bejler til følelsesregistret - 

argumentationen kan derfor nemt blive kedelig (Jørgensen, 2003: 32-33).  

 

7.3.1.2 Etos 

Etos betyder troværdighed og henviser til den troværdighed, som afsenderen skal udstråle for at 

vinde tillid og overbevise modtageren. Etos er en følelsesappel, hvor afsenderens karakter altså 

sættes i spil for at skabe overbevisning. Jo mere positivt et indtryk modtager allerede har eller 

får af afsender, dvs. jo mere troværdig han fremstår, jo større sandsynlighed er der for at opnå 

modtagers tilslutning. Jo mindre vægt vil denne i øvrigt lægge på budskabets indhold 

(Jørgensen, 2003: 33). 

 

7.3.1.3 Patos                         

Patos-appellen har også til hensigt at påvirke modtageren emotionelt. Herved søger man at 

overbevise og få tilslutning til budskabet. For at opnå dette skal man tale til modtagerens 

værdier og holdninger – det kan man gøre ved at vække følelser som håb, glæde, sorg og frygt. 

Både etos og patos appellerer til følelserne. De adskiller sig dog ved, at etos knytter sig til 

afsenderen og til det vedvarende indtryk, omgivelserne har af ham. Patos vedrører derimod 

modtageren og de kraftige, umiddelbare følelser, der kan vækkes hos ham i en konkret situation 

(Jørgensen, 2003: 38-39).  

 

7.3.2 Balancen mellem logos, etos og patos 

Som nævnt, lægger retorikken vægt på en klar sammenhæng mellem både form og indhold såvel 

som budskab og måden, det fremføres på. Kernen i overbevisningsprocessen er ifølge Aristoteles 

de tre appelformer, eller rettere kombinationen af dem. ”Enhver form for tale må således for 

at virke overbevisende bygge på tre ting: at man kan godtgøre, at det man påstår, er sandt, at 

man kan vinde sine tilhøreres velvilje, og at man kan sætte deres følelser i netop den 

bevægelse, som sagen udkræver” (Aristoteles, 1983: 19-20). Appelformerne er i udgangspunktet 

lige vigtige men skal vægtes forskelligt afhængig af situation, emne og modtagere. Der stilles 

altså store krav til afsender og afsenders forståelse af kommunikationssituationen. Nogle 

mennesker reagerer umiddelbart på fornuftsargumenter og andre på følelsesargumenter – det 

handler om at bruge den rette ”dosis” af de forskellige dele i argumentationen. 
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7.3.3 Sprogets udformning er vigtigt 

Sprogets udformning er vigtigt i forhold til, hvordan man fremfører sit budskab, da det påvirker, 

hvordan budskabet opfattes og modtages. Hvis sproget er kedeligt og indholdet abstrakt, taber 

modtageren let interessen. Jørgensen fremhæver: ”Det er vigtigt at tale til publikums sanser, 

så budskabet bliver levende og forståelsen større” (Jørgensen, 2003: 132-133).  

 

Der findes mange måder at værdilade eller udsmykke sproget på. Man kan fremhæve bestemte 

sider af en sag ved fx at bruge et særligt ordvalg, der vækker en association eller gentage de 

samme ord og billeder. De sproglige virkemidler kan lede læserens forståelse i en bestemt 

retning og give et positivt indtryk af afsender som værende en veltalende kommunikatør.     

 

I det følgende præsenteres nogle virkemidler, som vi finder relevante for specialets analyse: 

 

Model 12: Sproglige virkemidler 

Et positivt udtryk svækkes af en negation for derved at forstærke det

indirekte. Ex ”Det er ikke så slemt endda” (Jørgensen, 2003: 144).
Litote

Virkemiddel Beskrivelse

Et ofte brugt ord sættes ind i en sammenhæng, hvor det ikke naturligt hører

hjemme. Metaforen skal gøre tingene tydeligere, og det gør den ved at tale til
sanserne: Ved at sanse tingene, forstår man dem bedre. Ex: ”Havets hvisken”

(Jørgensen, 2003: 149).

Metafor

En gentagelse af vokaler eller konsonanter, der fremhæver rytmen i sproget.

Formen understøtter og forstærker meningen. Ex: ”Knald eller fald” og ”En ø
i søen” (Jørgensen, 2003: 161).

Allitteration

Assonans

Et ord som gentages. Ordet understreger talens tema, og fremhæver derved

afsenderens budskab (Jørgensen, 2003: 162).

Nøgleord

En gentagelse af en grammatisk struktur, der understreger en idé eller tanke.

Ex: ”Du gør det godt, jeg gør det skidt” (Jørgensen, 2003: 165).
Parallelisme

Et udtryk forkortes fx ved at udlade syntaktiske led. Dette fremhæver

meningen bag udtrykket. Ex: ”Jeg køber elsparepærer, (gør) du?” (Jørgensen,
2003: 167).

Ellipse

Et udtryk, der forenkler og forklarer en kompleks virkelighed. Virkeligheden

bliver via kiasmen lettere at forstå. Ex: ”Ved at spare på strømmen reder vi
jorden” (Jørgensen, 2003: 168).

Kiasme

Et udtryk, der vækker forskellige spontane følelser. Udtrykket fanger

modtagerens opmærksomhed og river dem med. Ex ”Isbjørnen uddør pga.
temperaturstigninger” (Jørgensen, 2003: 171).

Udråb

 



Side | 52  

 

Henviser til kulturelle, samfundsmæssige og historiske forhold. Disse kan,

fordi de genkendes, influere og forstærke budskabet (Florin, 1993, s. 123).
Realia

Konnektorerne udtrykker, at der er en bestemt form for logisk, semantisk

sammenhæng mellem to sætninger eller tekstdele. Disse er dog ikke entydige,
men afhænger af konteksten. Ex ”Derfor...” (Lundquist, 1997: 4).

Konnektor

En styrkemarkør er et ord, der enten styrker eller svækker et udtryk. Ex

”sikkert” og ”måske” (Jørgensen, 2003: 105).

Styrkemarkør

Tiltaleformen (jeg, vi, han, hun osv.) referer til en genkendelig person i den

sociale kontekst; den peger på noget eller nogen, der er forbundet med
situationen (Albrecht, 1995: 48).

Tiltaleform

I ekspressive tekster kan afsenderen udtrykke sin holdning til emnet med

enten et positivt eller et negativt ordvalg, der vil få modtageren til at følge
enten et positivt eller negativt læsespor (Lundquist, 2006: 102).

Ordvalg

En sammenstilling af to ord mod modsat betydning; modsætningsparret

understreger en pointe. Ex ”held og uheld” (Jørgensen, 2003: 172).
Antitese

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

7.4 Argumentation 

Argumentation, som indebærer at fremføre argumenter for eller imod en sag, er en af 

retorikkens vigtigste discipliner. Den bestemmer, om det lykkes for afsender at overbevise 

modtager om et budskab eller ej (Jørgensen, 2003: 103). Argumentation er interessant for 

specialets problemstilling pga. DONGs udfordring med at skulle appellere til hele Danmarks 

befolkning, der tillige er kritiske og miljøbevidste (jf. afsnit 5.7 og kapitel 4). 

 

Stephen Toulmin udviklede i 1958 en siden anerkendt argumentationsmodel, der bygger på 

klassisk argumentationsteori. Modellen præsenterer et argument, dets enkelte dele og 

relationen mellem dem (Jørgensen & Onsberg, 2008: 16).  

 

Grundmodellen består af følgende elementer: 

 Påstand er det udsagn, afsender ønsker modtagers tilslutning til.       

 Belæg er den begrundelse, afsender giver for sin påstand.    

 Hjemmel er en generel regel, eller referenceramme, der er fælles for afsender og modtager, 

og som forbinder påstand og belæg. Modtager accepterer påstanden på baggrund af hjemlen 

(Jørgensen, 2003: 105; Jørgensen & Onsberg, 2008: 17-18). Den kulturelle referenceramme, 

som hjemlen baserer sig på, har altså stor lighed med Barthes’ mytebegreb. 
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Til grundmodellen kan tilføjes tre ekstra elementer:  

 Styrkemarkør viser hvor villig, afsender er til at stå inde for påstanden. Den afspejler styrken 

af argumentets hjemmel (den kan altså styrke eller svække hjemlen).   

 Gendrivelse indeholder og peger på omstændigheder, som forbehold og undtagelser, der 

imødegår modtagers skepsis over for påstanden.   

 Rygdækning giver uddybende oplysninger til hjemlen, hvis modtager er i tvivl om, hvorvidt 

hjemlen kan accepteres (Jørgensen, 2003: 105; Jørgensen & Onsberg, 2008: s.28-29).  

 

Model 13: Toulmins argumentationsmodel 

Verden går under

B

Vi bruger mere end 
jordens bæreevne

S P

H G

R

Når vi bruger mere end 

jordens bæreevne, ødelægger 
vi den økologiske balance og 

fremtidens holdbare levevilkår

Det ses allerede fx i, at der 

hvert år fældes 2-3% af 
regnskoven, hvilket eliminerer 

eksistensgrundlaget

for områdernes befolkning 

Sandsynligvis

Med mindre 

vi gør noget 
ved det

 

Kilde: Jørgensen & Onsberg, 2008: 28  

 

Toulmins argumentationsmodel kan ifølge Jørgensen & Onsberg fremme forståelsen af et 

budskab og hjælpe en til at slå ned på de stærke og svage punkter i argumentationen (Jørgensen 

& Onsberg, 2008: 34). Argumentationen skal ifølge Katrine Ravn Jørgensen være 

”hensigtsmæssig, klar og relevant”. Dvs. at når man tilrettelægger sin kommunikation, skal man 

forstå at formulere formålet med sit budskab tydeligt, udtrykke sig i præcist sprog og tilpasse 

sine argumenter til sine tilhørere, dvs. konteksten (Jørgensen, 2003: 124). 

 

7.5 Marketing i semiotikkens og retorikkens ”tegn” – sammenfatning 

De to discipliner, semiotik og retorik, tager udgangspunkt i kommunikationsvidenskab. 

Kommunikation er grundlæggende for al menneskelig aktivitet (Fiske, 1982: 1). Barthes 



Side | 54  

 

fremfører, at verden er fuld af tegn. Vi læser disse tegn ud fra en række kulturelt bestemte 

regelsæt for at finde mening i omverdenen. Vi er samtidig kommunikerende tegngivere i vores 

tale og forbrugeradfærd (Dahl & Buhl, 1993: 9). Tegn bliver dermed interessant i en kommerciel 

kontekst. Semiotikken har været brugt i marketing siden 1980erne. Især McCracken (jf. afsnit 

6.6.4.1) har beskæftiget sig med tegnlæsning og den betydningsoverførelse, der sker for at 

forstå og influere menneskers forhold til den fysiske verden, dvs. de produkter og ydelser som 

virksomheder gerne vil afsætte. Tekst i samspil med billeder kan her udgøre et stærkt 

makkerpar, ligesom musik har potentiale til at påvirke en forbrugers sindsstemning og lede 

denne mod en købshandling. Retorikdisciplinen, der handler om at formidle og tilpasse et 

budskab til en bestemt modtager og situation, er relevant i forbindelse med kommerciel 

kommunikation. Den skal i høj grad formidle et budskab via en afvejet brug af appelformer og 

argumentere for tilslutning hos modtageren. Forstår man samtidig at gøre sit budskab levende 

ved kreativt sprogbrug, kan man understrege sagens pointer, højne chancerne for at fange 

opmærksomheden hos den ombejlede og kritiske forbruger og gøre denne positivt stemt. Man 

kan hermed slutte, at semiotikken er uomgængelig for at beskæftige sig med kommunikation, 

ligesom en forståelse af retorik og af en veludformet argumentation er essentiel i 

markedskommunikation. 

 

De to discipliner er dermed relevante i en undersøgelse af DONGs reklamefilm. Vi vil anvende 

teorierne som analyseredskaber, når vi i kapitel 9 analyserer reklamefilmenes kommunikative 

kendetegn og disses udvikling. I analysekapitlets indledning præsenterer vi brugen af teorierne 

nærmere. I det kommende kapitel 8 vil vi dog først give et overblik over, hvordan vi vil anvende 

teorierne fra de foregående kapitler i analysen af DONGs reklamefilm. Dette skal anskueliggøre 

analysens dele og deres sammenhæng, samt tjene som læserens afsæt til specialets tredje del: 

den empiriske analyse.   
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8 Analyseramme 

I dette kapitel vil vi præsentere specialets analyseramme for den empiriske analyse. 

  

Specialets analyserende del inddeler sig i to overordnede faser. I den første fase vil vi anvende 

analyseredskaberne som vi præsenterede i kapitel 7 til at afdække de kommunikative 

karakteristika i DONGs to reklamefilm. I den anden fase vil vi sætte analyseresultaterne i 

relation til specialets øvrige teorigrundlag.  

 

Analyserammen er præsenteret nedenfor: 

 

Model 14: Specialets analyseramme 

Analyse og 

sammenligning af 

DONGs reklamefilm fra 

2004 og 2008

Diskussion af fase 1s 

analyseresultater –

og en sammenligning 

af diskussionen

Teoretisk 
grundlag

Mikroteori

 Semiotik & retorik 

 Celebrity Endorsement

DONGs reklamefilm

 ”Energi til mere”

 ”Energi i forandring”

Empiri

Aktivitet

 Analyseresultater

 Interview

Mikroteori

 Branding

Makroteori 

 Postmodernisme 

 Miljøkontekst 

Fase 1 Fase 2

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Del 3: Analyse af case 

I afhandlingens tredje del appliceres analyserammen på de to udvalgte reklamefilm fra DONG. 

Herunder benyttes analyseværktøjerne til at afdække udtrykket i DONGs reklamefilm for senere 

at vurdere på hensigtsmæssigheden i forhold til den samfundsmæssige kontekst. Slutteligt 

vurderer vi på, hvordan DONGs image formodes at måtte fremstå. 

    

9 Analyse  

9.1 Indledning  

I dette kapitel vil vi anvende redskabsteorierne, som vi har præsenteret i kapitel 7, i en analyse 

af to reklamefilm fra DONG. Analysen har til formål at afdække udtrykket, hensigtsmæssigheden 

og udviklingen i DONGs kommunikation. 

 

Vi vil foretage en semiotisk analyse, hvor vi tager udgangspunkt i Barthes’ altlæsende semiotiks 

operationelle begreber suppleret af Pierces tegntyper og teori om musik som tegn. Den retoriske 

disciplin vil vi anvende til at afdække, med hvilke appeller DONG argumenterer for sin sag. Til 

dette formål vil vi endvidere anvende Toulmins argumentationsmodel. Den kulturelle 

referenceramme, som både Barthes og Toulmin behandler, vil blive undersøgt under Toulmins 

hjemmel-begreb. Endelig vil vi inddrage redskabsdisciplinen celebrity endorsement, der blev 

præsenteret i kapitel 6, som vi mener, kan bidrage til at kaste lys over DONGs kommunikation. 

 

I en semiotisk analyse er tegnet omdrejningspunkt. Som vi tidligere har nævnt, kan alting ifølge 

Barthes læses som tegn – billeder, farver og former mv. Analysen kunne således let gå hen og 

blive meget omfattende. Vi har derfor, med problemformuleringen for øje, udvalgt en række 

tegn, som vi vil behandle for at kunne sige noget om, hvordan DONG præsenterer sit budskab i 

de to film, og vurdere hensigtsmæssigheden af de kommunikative karakteristika. 

  

Vi har valgt at inddele tegnidentifikationen i filmene i en billed- og en lydside, hvis tegn vi 

analyserer separat. Vores udgangspunkt er, at de to sider i sammenhæng påvirker forståelsen, 

men denne fremgangsmåde skulle gøre analysen mere overskuelig for vores læser.  

 

I denne analyse vil vi indledningsvist præsentere genren for DONGs kommunikation. Herefter vil 

vi i analysen af hver af de to reklamefilm starte med at give en overordnet præsentation af 

filmens handling, persongalleri og overordnede struktur for både billed- og lydside. Dernæst går 
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vi ned i analysen af tegnene, først på billedsiden og derefter på lydsiden. Resultatet af 

tegnanalysen vil vi bruge til at kortlægge filmens temaer og værdier samt undersøge filmens 

argumentation, hvorunder vi inddrager teorien om celebrity endorsement. Vi vil til sidst 

analysere samspillet mellem billeder, tekst og lyd. Afslutningsvist sammenfatter vi resultaterne.  

 

Vi anbefaler, at læseren ser reklamefilmene inden videre læsning (jf. bilag 5 vedlagt som DVD). 

 

9.2 Genre, afsender og modtager 

Genren for den behandlede kommunikation kaldes tv-reklamer (Frandsen et al, 1997: 57). 

Afsenderen af filmene er DONG. I film 1 (2004) manifesteres DONG især visuelt som afsender 

gennem sit logo på landholdets og Safri Duos trøjer, den røde bold og på skærmen til sidst i 

filmen, samt gennem sloganet ”DONG giver Danmark energi til mere”. I film 2 (2008) er DONGs 

afsenderrolle tydeligere: DONGs logo ses på de produktionsanlæg, der vises, men virksomheden 

fremstår stærkest i speaken, der fortæller om dens virke og mål. Filmene er blevet vist på den 

landsdækkende danske tv-kanal TV-2. Med dette valg af mediekanal formoder vi, at DONGs 

målgruppe er hele den danske befolkning.  

 

9.3 Analyse film 1 – ”Energi til mere” 

I det følgende vil vi præsentere filmens handling, persongalleri og overordnede struktur for 

filmens billed- og lydside. 

  

Model 15: Præsentation af film 1 

Filmen starter på en boreplatform, hvor DONGs medarbejdere drejer på 

nogle hjul; det sætter gang i en flok landsholdspillere. Herefter følges 
bolden, som jongleres af spillerne over grønne arealer, asfalterede områder 

og gennem DONGs produktionsfaciliteter. DONGs medarbejdere giver af og til 

’en hjælpende hånd’ ved fx et tryk på en knap til den eller de livlige bolde, 
der suser afsted eller sætter sig fast. Alt sammen sker til rytmen af og i takt 

med Safri Duos trommespil. Efter en lang og snørklet vej når spillerne og 
bolden frem til Parken til et hujende publikum, en eksplosion af lys og 

voiceoveren ”DONG giver Danmark energi til mere”. 

Varighed: 45 sek.

Beskrivelse:

 Landsholdsspillere

 Safri Duo
 DONG medarbejdere

Persongalleri:

Handling, persongalleri og overordnet struktur
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Ud fra filmens karakteristika, har vi identificeret en overordnet struktur, som 

vi i analysen vil tage udgangspunkt i for at gøre den mere overskuelig. 
Strukturen er ens for billed- og lydside. 

1. Forberedelse til start (00-06): Filmens stemningsfyldte indledning, hvor 
billeder af mennesker, steder bygger op til, at der skal ske noget.  

2. Startskuddet lyder – fuld fart frem (07-19): Bolden skydes afsted 
akkompagneret af musik fra Safri Duo. 

3. Tiden løber (20-28): Morten Olsen, kigger utålmodigt på sit ur. 

4. Forhindring (29-30): Musik og bolden stoppes af en forhindring. 
5. Sidste hug (31-38): Musik og bolden sættes i gang igen. 

6. Missionen er fuldført (39-45): dækker det sidste af filmen, hvor bolden når 
frem til Parken. 

Struktur:

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.3.1 Analyse af film 1 – billedside    

1: ”Forberedelse til start” 

 

Billede 1: 

Det første tegn i filmen denoterer en boreplatform 

midt ude på havet.  

 

Billedet konnoterer energiudvinding som fx boring 

efter olie. Tegnet har en ikonisk kvalitet, idet det 

ligner det, det henviser til. Tegnet kan også opfattes 

indeksikalsk: Som det første billede kan det antyde, 

at filmen kommer til at foregå her, dvs. det peger 

mod de kommende billeder.  

 

Boreplatformen bliver et symbol på energi som tema for filmen.  

 

Billede 2: 

Næste tegns denotation er to rækker af unge mænd, der jogger på stedet på hver sin side af et 

langt metalrør med en skorsten i baggrunden.   

 

Mændenes rød-hvide uniformer giver en association til det danske fodboldlandshold, og ved 

nærmere eftersyn genkendes spilledragterne også som landsholdets. Spilledragterne bliver 
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dermed et symbol på landsholdet; idet det deler sine rød-hvide farver med det danske flag og 

nationalsymbol, bliver det også et 

symbol på Danmark. Det konnoterer det 

fællesskab, landsholdet skaber omkring 

dets kampe, som det kæmper på vegne 

af Danmark.  

 

På spillernes røde trøjer ses logoet 

DONG med hvid skrift. Det skaber en 

relation mellem DONG og landsholdet, 

så DONG bliver en del af fællesskabet, som landsholdet repræsenterer. Ud over logoet 

præsenterer metalrøret DONG i billedet, da energi, fx gas, ofte transporteres igennem rør. 

Landsholdets plads tæt samlet om røret konnoterer, at det støtter op omkring DONG, og dets 

positive medbetydning smitter af på DONG. Spillernes joggen på stedet har en indeksikalsk 

effekt, idet der skabes en forventning om, at de varmer op til noget.     

 

2: ”Startskuddet lyder – fuld fart frem” 

 

Billede 3: 

Dette ses i næste tegn, som viser en rød bold, der med stor kraft skydes ud af omtalte metalrør. 

Den forreste spiller til højre sætter i løb 

efter den.  

 

Bolden i fart, dens størrelse, som for det 

blotte øje ligner en fodbold, og 

spilleren, der sætter i løb efter den, 

skaber associationer til fodbold og til, at 

et spil går i gang. En association til, at 

DONG med stor energi og med afsæt i 

den positive stemning, sætter gang i spillet, skabes. Det kan konnotere, at DONG har en 

styrende rolle i filmens handling. 

 

Billede 4: 

Næste tegn denoterer en landsholdsspiller, som vandret i luften sparker til en rød fodbold, mens 

han støtter sig på et langt, blankt metalrør. 
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I tegnet kan ses en kraft og energi i spillerens spark, ligesom det, at han løfter hele sin krop op 

på én arm, vidner om hans styrke og konnoterer energi. Spilleren bringer således de positive 

associationer nævnt ovenfor med sig. 

Metalrøret giver association til DONG som 

energiforsyner, og samtidig ses DONGs 

hvide logo tydeligt på den røde trøje og 

bolden. Spillerens støtten sig på røret 

symboliserer, at han støtter sig til DONG 

for at gennemføre sparket. Synergien 

mellem spillerens og DONGs energi 

understreges: Billedtegnet konnoterer, at 

spillerne (dvs. landsholdet og altså Danmark) arbejder sammen med og om DONG for at bringe 

energien frem. Energien symboliseres ved bolden, mens sparket til den indikerer, at dens rejse 

fortsætter. 

 

3: ”Tiden løber” 

 

Billede 5: 

Næste udvalgte billedtegn denoterer en mand i jakkesæt på et stadion, hvor manden kigger på 

sit ur. I baggrunden ses en tilskuertribune med bannere med DONGs logo samt en græsplæne. 

 

Manden vil for fodboldinteresserede genkendes som Morten Olsen, træner for det danske 

fodboldlandshold. At han kigger på sit ur konnoterer, at han holder øje med tiden, og eventuelt, 

at han venter på nogen. Hans medbetydning som 

landsholdstræner og placering på et tomt stadion 

antyder, at han venter på sit fodboldlandshold 

sammen med publikum, der anes i baggrunden.  

 

Dvs. landsholdet har et mål med spillet, stadion, 

og spillerne er ventet til et vist tidspunkt. Pga. 

relationen som i de foregående klip er etableret 

mellem spillerne og DONG, bliver Olsens venten et symbol på, at ikke kun spillerne er ventet: 

energien fra DONG er også ventet. 
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Billede 6: 

Dette billede denoterer bolden, der i høj fart 

flyver hen over en række jernrør og plader, en 

art produktionsbånd. Efterhånden som bolden 

når længere ind i hallen, tændes lysene i 

loftet.  

 

Som symbol på DONG og på energi skaber 

bolden med sin flugt, der følges af lys, der 

tændes, en oplevelse af, at bolden tænder 

lysene. Dens høje fart og energien som bolden, dvs. DONG, besidder, bl.a. fra 

landsholdspillernes energiske spark, er altså så kraftfuld, at den kan tænde lys omkring sig. 

Symbolsk kan det læses, som om DONG viser sin kompetence i at levere energi og oplyser verden 

om, at det er den dygtig til.  

 

4: ”Forhindring” 

De tre følgende billedtegn hænger tæt sammen. Vi vil dog behandle dem hver især, men 

kommenterer udtrykket i sammenhæng.  

 

Billede 7: 

Efter at bolden har været i høj fart igennem DONGs produktionshaller, viser dette billedtegn, at 

bolden har sat sig fast i loftet.  

   

Det giver en konnotation til et stop i 

energi-flowet: Bolden i loftet bliver 

et symbol på en forhindring i 

leveringen af energi.  

 

Billedet fastholdes i et par sekunder, 

hvilket giver en association til, at 

alting er gået i stå: Bolden, Danmark, er afhængig af energien.   

 

Billede 8: 

Tegnet viser to mænd, der begge samtidig og med stor kraft slår et slag på hver deres store, 

metallignende tromme.  
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Nogle vil genkende mændene som den danske percussion-duo Safri Duo. De står på en art scene 

omgivet af identiske metalrørstrommesæt, 

hvor disse har en indeksikalsk funktion, der 

peger hen mod DONG (jf. billede 2).  

 

Dermed skabes en relation mellem Safri Duo og 

DONG: Safri Duos ry som dygtige energiske 

musikere overføres hermed til DONG. Det 

kraftige slag i dette billedtegn konnoterer en 

forventning om en reaktion: I forhold til de foregående slag og den pause, der netop har været i 

trommespillet, virker slaget markeret. Det indikerer, at noget skal til at ske.  

 

Billede 9: 

Dette tegn viser bolden flyve ud af røret i loftet med stor fart og damp efter sig.  

 

Billedet konnoterer effekten af det foregående tegn, idet det følger umiddelbart efter. De tre 

billeder kan i sammenhæng give 

associationer til, at Safri Duo sætter gang 

i bolden, og dermed energien, igen. 

Dampen bag bolden giver konnotationer 

til et skub og symboliserer DONGs hjælp 

til at få bolden fri. Dette konnoterer 

vigtigheden af at have gode 

samarbejdspartnere: Havde Safri Duo 

ikke været der, sad bolden måske stadig 

fast. Bolden suser videre med fornyet kraft; krisen er ovre. Tegnet bliver også et symbol på, at 

DONG kontrollerer energien, som spillerne, og Danmark, skal arbejde med – DONG hjælper 

Danmark med energien.  

 

5: ”Sidste hug” 

 

Billede 10: 

Tegnet her denoterer fire mænd i blåt tøj og hvide hjelme. De står på række med hænderne 

foldet foran sig og hopper, idet bolden flyver hen over deres hoveder og ind i porten bag dem.    
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Mændenes påklædning skaber konnotationer til en arbejdsuniform. Tegnet er ikonisk, da de 

ligner det, de henviser til, nemlig mænd på 

arbejde. I kraft af de mange henvisninger til 

DONG indtil nu, samt det at de befinder sig på 

et industrielt udseende areal, og at der i filmen 

har været fokus på levering af energi, skabes 

medbetydningen, at mændene er DONGs 

medarbejdere. Deres opstilling vækker 

associationer til fodboldspillets ”fodboldmur”. 

Tegnet bliver symbol på en sammensmeltning af fodboldens og DONGs verden omkring energien: 

energien i fodboldspillet og energien, som DONG leverer.  

 

Billede 11: 

Dette billedtegn viser bolden flyve i høj fart gennem en bygning, hen over en række jernrør og 

ud mod kameraet. Bygningen er mørk med små 

vinduer foroven, og produktionsfaciliteterne midt i 

billedet ser brændende varme ud.    

 

Den industrielt udseende baggrund konnoterer, at 

bolden flyver igennem DONGs produktionshal. Bolden i 

fart, der ”bringer glødende produktion med sig”, 

bliver et symbol på DONGs effektive, kompetente energiproduktion og hurtige leverance.  

 

Billede 12: 

Det næste tegn denoterer to mænd, Safri Duo, der slår koncentreret og energisk på hver deres 

metalrørstromme.  

 

Ved slagene fremkommer lysglimt, der 

konnoterer, at tøndernes overflade gløder og 

slår gnister. Trommerne repræsenterer igen 

DONG i tegnet (jf. billede 2). Trommernes 

gløden symboliserer, at energien, som DONG 

producerer, er kraftfuld. Himmelen bag Safri 

Duo er mørk, hvilket konnoterer, at det er 
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sent på dagen. De gule gløder træder stærkt frem i billedet, mens de oplyser Safri Duo, og det 

skaber en spændende, mystisk stemning. Atmosfæren er koncentreret og indikerer, at der bliver 

lagt stor energi i trommespillet, hvilket kan overføres til DONGs energiproduktion.  

  

6: ”Missionen er fuldført” 

 

Billede 13: 

Tegnet viser to spillere, der løber ved siden af hinanden gennem en tunnel. Den røde bold flyver 

gennem luften og ind midt imellem de to spillere, der smiler.    

 

Fodboldkendere vil vide, at tunnellen er 

spillernes vej ind på stadion til en 

forestående fodboldkamp. Tegnet 

konnoterer derfor, at fodboldspillerne er 

nået frem til stadion og kampen, de ventes 

til. Løbet i tunnelen er med baggrund i 

fodboldens verden forbundet med en vis 

ære, stolthed og hyldest; det kan vække 

konnotationer til, at spillerne og DONG er stolte af at stille op til kamp for Danmark. I billedet 

ligger også en triumf: Bolden er nået frem i tide til kampen, der ikke kan spilles uden. Bolden 

bliver et symbol på, at DONG leverer energi til tiden, så Danmark kan ”spille kamp”, dvs. klare 

hverdagens opgaver.             

 

Billede 14: 

Det sidste tegn denoterer et fyldt fodboldstadion oplyst udefra og ind mod midten. DONGs logo 

træder frem midt i billedet med sloganet ”Energi til mere”.    

 

Tegnet konnoterer, at målet er nået: 

Fodboldspillerne er fremme, klar til at spille 

kamp for Danmark, hvilket er muligt takket 

være DONG. Fællesskabet og synergien mellem 

landsholdet og DONG understreges ved lysene 

på stadion, der tændes, idet kampen går i 

gang. DONGs rød-hvide logo skaber 

associationer til landsholdets trøjer og det 
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danske flag og slutter den symbolske betydning om samhørighed og fællesskab mellem DONG og 

Danmark. 

            

9.3.2 Sammenfatning – billedside 

Reklamefilmens billedside er kendetegnet ved hurtige billedklip, bevægelser og musik: Det giver 

filmen et ”drive”, der kunne minde om en actionfilm. I billederne optræder tre aktører: det 

danske fodboldlandshold, Safri Duo og DONGs medarbejdere. Filmens fokuspunkt er energi, 

hvilket manifesteres fra det første billede af en boreplatform og efterfølgende af landholdets 

spil med bolden, der tilføres energi fra Safri Duos energiske trommespil og enten hjælpes på vej 

eller bremses af DONG og dens medarbejdere. Der skabes et stærkt fællesskab og samarbejde 

mellem landsholdet, Safri Duo og DONG, som præsenterer DONG som et energiselskab, der 

arbejder for Danmark, er pålideligt og leverer energi til tiden.  

 

9.3.3 Analyse af film 1 – lydside 

1: ”Forberedelse til start” 

Filmens første lydtegn er en metallisk lyd: en tynd klang i en hurtig rytme. De tydeligt adskilte 

toner og det høje toneleje udstråler glæde og positivitet. Tonernes forholdsvis lave styrke giver 

filmen en fredelig start. Dette musikalske tegn sætter en baggrundsstemning for filmen. Næste 

lydtegn er lyden af udstødningsdamp, der høres, idet en kvinde drejer på et hjul: Tegnet 

understøtter derved handlingen, der udføres og giver en livagtig oplevelse af filmen. Idet en 

mand vipper en jernstang op, høres en hul, dyb lyd. Det dybe toneleje skaber en mystisk 

stemning og en forventning om, at noget skal til at ske.  

 

2: ”Startskuddet lyder – fuld fart frem” 

Den dybe, hule lyd fortsætter og bliver til en pulserende basrytme, der ligger under 

trommespillet filmen igennem. Denne rytme udstråler en styrke, der giver filmen et energisk og 

kraftfyldt præg, som akkompagneres af synet af bolden, der skydes af sted. Oven på den dybe 

puls høres den metalliske, tynde klang, hvis staccato-rytme virker positiv, glad og livlig. Rytmen 

er dog taget til i styrke, hvilket gør, at musiktegnet samtidig skaber en intens stemning. Næste 

udvalgte tegn lyder som noget tungt, der falder til jorden. Igen signalerer den dybe lyd 

spænding, styrke og mystik. Dette sker, da alle boldene efter at have stået stille i luften falder 

til jorden; musiktegnet kommunikerer handlingen. De handlingsunderstøttende tegn giver seeren 

en virkelighedsnær oplevelse, som river ham eller hende med af filmens handling. Via denne 

gentagelseseffekt slår filmens udtryk stærkere igennem.  
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3: ”Tiden løber” 

Lydtegnene i denne del af filmen er kendetegnet ved at udøve en stærkt understøttende effekt 

på filmens udtryk jf. ovenstående. Det første lydtegn er en metallisk lyd, der kunne minde om 

hurtige slag på en hi-hat, som høres, idet en fodboldspiller jonglerer med bolden. Disse 

markerede, staccato-agtige lyde skaber en glad og energisk stemning, der er med til at holde 

filmens spændende udtryk. Næste lydtegn høres som en masse hurtige trommeslag, der kommer 

fra Safri Duo (man ser dem spille). Musikken er taget til i styrke, og trommeslagene er hårdere, 

hvilket øger den følelsesmæssige intensitet: Stemningen er højspændt. 

 

4: ”Forhindring” 

Bolden sætter sig pludselig fast i loftet, og dette sker akkompagneret af et lydtegn, der lyder 

som en triangel. Det musikalske tegns lave styrke skaber en ny, mere fredelig stemning i filmen. 

Lyden efterfølges af stilhed. Det skaber associationer til, at seeren får mulighed for at puste ud. 

Tegnet, der følger, er et hårdt trommeslag, idet bolden skydes ud af loftet. Der er igen gang i 

bolden; Slagets høje styrke gør effekten levende og stemningen animeret.  

 

5: ”Sidste hug” 

Det første lydtegn herefter er lyden af en (lille)tromme, der spiller korte, off-beatslag27. Off-

beatrytmen fremhæver den energiske rytme i musikken. Igen høres handlingsunderstøttende 

tegn: fx svage syde-/dampe-lyde fra metalpladen, der støbes i produktionshallen. En energisk 

symbiose mellem lyd og billede (mere om det i 7.3.13) gør her filmen mere levende og udtrykket 

og budskabet mere effektfuldt. Strukturpunktets sidste lydtegn høres som svage publikumsbrøl. 

Dette tegn er indeksikalsk, idet det peger frem mod noget, der kommer: publikum på stadion. 

Seeren bliver gjort opmærksom på, at filmen er ved at være ved vejs ende: Missionen er snart 

nået.  

 

6: ”Missionen er fuldført” 

I dette sidste strukturpunkt er, nu kraftigere, publikumsbrøl det første udvalgte lydtegn. Det 

høres, idet spillerne løber gennem tunnelen. Tegnet konnoterer publikums støtte til 

landsholdet: Det glæder sig over at se dem og til kampen. Brølene bliver kraftigere hen imod 

slutningen. Filmens klimaks markeres i lydtegnet, hvor Safri Duo slår et sidste kraftigt slag på 

trommerne. Det høje slag udløser al den spænding, mystik og intensitet, der har præget filmen, 

og kan læses som filmens slutning.  

 

                                            
27 Når noget er ”off-beat”, betyder det, at man ikke spiller der, hvor trykket er kraftigst, men mellem slagene. 
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6: ”Missionen er fuldført” - teksttegn 

Filmens eneste teksttegn, ”DONG giver Danmark energi til mere”, er præget af et positivt 

ordvalg ”giver” og ”mere”. Budskabet fremhæves via allitterationen ”DONG” og ”Danmark”, der 

giver sloganet rytme og understreger, hvad DONG er god til: at levere energi til Danmark. 

    

9.3.4 Sammenfatning - lydside 

Filmens lydside er kendetegnet ved Safri Duos trommespil, en underlæggende basrytme og 

handlingsunderstøttende tegn. Trommespillet er hurtigt og energisk, hvilket skaber en sjov, glad 

og spændende stemning. Få steder i filmen er musikken en anelse svagere eller helt ophørt. 

Dette udgør endnu et spændingsmoment, ligesom det giver seeren mulighed for at fordøje de 

mange indtryk. Basrytmen tilfører et ”drive”, der styrker filmens spændende udtryk. Endelig gør 

de handlingsunderstøttende tegn filmen mere levende og nærværende; samtidig er de, i deres 

gentagelse af handlingen, med til at slå DONGs budskab fast (budskabet behandles nærmere 

under afsnit 9.3.6).   

       

9.3.5 Filmens temaer og værdier 

For at skabe overblik over reklamefilmens indhold vil vi præsentere de temaer, som vi har 

identificeret i analysens lyd- og billedside. Vi vil med udgangspunkt i filmens temaer også 

kortlægge de værdier, der udtrykkes i filmen.  

 

9.3.5.1 Temaer 

Vi har samlet filmens temaer i denne model:  

 

Model 16: Filmens temaer 

Energi som tema optræder i tre former:

Fodboldlandsholdet løber og spiller med bolde og bruger derved energi. Safri
Duo lægger fysisk energi i at udføre deres musik. Musikkens art giver et

energifuldt udtryk bl.a. via dets tempo. Endelig optræder energi implicit som

den ydelse, DONG leverer via boreplatforme, energi-værker, rør og
medarbejdere med sikkerhedshjelme mv.

Energi

Film 1 - Temaer

Filmen er kendetegnet ved stor dynamik, der ses i koordinationen mellem

fodboldspillernes løb og aflevering af bolden, DONGs handlinger og Safri Duos
musik (jf. 8.3.9); de kompletterer hinanden.

Dynamik
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Fodboldlandsholdets styrke og præcision, når det håndterer bolden, signalerer

effektivitet. Parternes koordinerede samspil udtrykker professionalisme i
samarbejdet, hvis resultat herved bliver mere effektivt; boldens vej er meget

kontrolleret. Det betyder samlet set, at DONG/landsholdet er effektive: De

leverer energi/bolden til tiden til danskerne, der er afhængige af deres
pålidelige leverance.

Effektivitet

Promovering af en energiydelse ved hjælp af populære sportsfolk og musikere

er ny og anderledes og giver et sjovt og spændende udtryk for en reklame for
energi.

Nytænkning

Dette tema ses i de rød-hvide farver i fx DONGs logo og spillerdragterne, og

det repræsenterer Danmark. Også personerne, der indgår i filmen, udtrykker
et nationalt tema i kraft af deres virke som kendte og afholdte sportsudøvere

og musikere. DONG som virksomhed udtrykker også temaet i kraft af

ovennævnte aktører (jf. 8.3.7).

Danmark

Teknologi indgår som tema og ses i billederne af DONGs produktionsfaciliteter

fx fabrikshaller og boreplatformen, der er et udtryk for den teknologi, som
DONG bruger.

Teknologi

DONG er afsender af filmen: Dens logo ses forskellige steder, og dens slogan

ses sidst i filmen. Samtidig præsenterer arbejderne og
produktionsfaciliteterne DONG og dens ydelse.

DONG

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.3.5.2 Værdier 

I filmen gives via de forskellige konnotative betydninger udtryk for en række værdier, som vi vil 

præsentere i det følgende. 

 

Som det bl.a. ses i temaet ”Danmark” (jf. ovenfor), lægges en betydning i den danske 

nationalitet: Dvs. der appelleres til værdier som nationalfølelse og tradition. Dermed lægges 

også en værdi i den samhørighed og det fællesskab, som danskerne deler. Hertil kommer et 

udtryk for en vis stolthed i kraft af dette sammenhold, som især landsholdets tilstedeværelse er 

et billede på.  

 

Inden for bl.a. temaet ”Effektivitet” har vi identificeret værdier som kontrol, stabil levering og 

god og hurtig problemløsning. Det er også vigtigt at levere kraftfuld energi. Endvidere er 

samarbejde en essentiel værdi: Det ses i den store dynamik i samspillet mellem filmens tre 

parter. Dette samspil er også et udtryk for nytænkning.   
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Tid optræder gennemgående som en vigtig værdi: Det udtrykkes bl.a. i det høje tempo for både 

musik og handling, men især tidsrammen, som filmens aktører ”arbejder” inden for, idet de skal 

være fremme til et vist tidspunkt. I temaet ”Effektivitet” præsenteres energi desuden som en 

nødvendighed fx idet, at spillet går i stå, da bolden sætter sig fast. Denne nødvendighed 

signalerer livskvalitet, idet energi præsenteres som en måde at have det sjovt på og føle sig fri.  

 

I den videre behandling af filmens indhold vil vi fokusere på de identificerede værdier, da 

formålet med specialet er at analysere DONGs brand-kommunikation, herunder kommunikation 

af værdier, og senere vurdere dens hensigtsmæssighed.  

 

Vi vil i det følgende undersøge nærmere, hvordan DONG med udgangspunkt i filmens temaer og 

værdier argumenterer for sit budskab. 

 

9.3.6 Filmens appelformer og argumentation 

For bedre at forstå, hvordan DONG kommunikerer til sin modtager, vil vi i følgende afsnit 

klargøre filmens overordnede argumentation. Vi vil gennem udvalgte eksempler redegøre for 

filmens brug af appelformer (jf. kapitel 7), som har betydning for, hvordan DONG argumenterer 

for sit budskab. Herefter opstiller vi filmens argumentation ud fra Toulmins 

argumentationsmodel. 

 

9.3.6.1 Appelformer – film 1  

I reklamefilmen optræder forskellige appelelementer. Ifølge analysen ses i næsten alle 

strukturpunkter en stærk etos-appel, der styrker en opfattelse af DONG som en effektiv 

energiudbyder. Fx under strukturpunktet ”Sidste hug” i billede 11 bliver det samlede tegn et 

symbol på, at vi kan stole på DONG, der har styr på energiforsyningen til Danmark. I billede 6 

viser etos-appellen sig i DONGs kompetence i at levere kraftfuld energi og oplyse verden om sine 

kvalifikationer. Endelig i billede 13 under ”Missionen er fuldført” bliver bolden (DONGs energi), 

der er nået frem i tide, et symbol på DONGs leveringsdygtighed. 

 

Filmens budskab fremføres også med patos-appel, idet landsholdets og Safri Duos 

tilstedeværelse vækker følelser hos modtageren (jf. afsnit 9.3.7), om bl.a. fællesskab. Patos-

appellen indgår i samtlige strukturpunkter, fx under ”Forberedelse til start”, billede 2, der 

konnoterer det fællesskab, landsholdet skaber omkring dets kampe. De to parters 

tilstedeværelse understøtter samtidig DONGs etos (jf. ovenfor). Derudover sætter DONG i 
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billede 3 med afsæt i den positive stemning omkring fællesskabet gang i spillet. Musikken 

vækker følelser af spænding og glæde, og lydsiden appellerer dermed også til patos. 

 

Derimod har vi ikke identificeret en faktuel appel, logos, i reklamefilmen. DONG har i sin appel, 

som i reglen skal omfatte de tre appelformer i et afvejet forhold for at opnå den optimale 

effekt, udeladt den fornufts-prægede appel og forlader sig på de følelsesmæssige appelformer 

til fremførelsen af sit budskab. Dette svækker i udgangspunktet argumentationen. Jørgensen 

anfører dog, at med et stærkt etos hos afsender vil modtager lægge mindre vægt på budskabets 

indhold. Derfor antager vi, at manglen på logos ikke nødvendigvis svækker DONGs troværdighed, 

og argumentationen har teoretisk set god mulighed for at blive positivt modtaget.  

 

9.3.6.2 Argumentation - film 1 

For at forstå, hvordan DONG henvender sig til modtageren, vil vi i det følgende klarlægge 

filmens overordnede argumentation. Vi vil til formålet tage udgangspunkt i Toulmins 

argumentationsmodel. For overskuelighedens skyld præsenterer vi først argumentationen i en 

model, hvorefter vi kommenterer på den. 

 

9.3.6.2.1 Hovedargumentation 

Model 17: Hovedargumentation – film 1  

DONG er 
Danmarks bedste 

energiudbyder.

B

DONG: 
 leverer energi til 

tiden 

 leverer effektiv 

energi 

 klarer forhindringer 
og kriser 

 er en god, pålidelig 

energiforsyner 

 har opbakning fra to 

samarbejdspartnere 
og foregangsmænd, 

som opfattes som 

sympatiske og 

pålidelige af de 

fleste danskere 
 gør energi sjovt og 

interessant.

S P

H

G

R

En god energiudbyder, den 
bedste i Danmark: 

 leverer effektiv energi til 

tiden

 klarer forhindringer og 

problemer
 er en god samarbejdspartner

 gør energi interessant.

Se kommentar nedenfor.

Uden tvivl 
(DONG er uden tvivl 

om egne kompetencer 

og er meget villig til at 

stå inde for 

påstanden, der 
hermed styrkes).

DONG støder 
også på 

(uforudsete) 

problemer.

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Påstanden, at DONG er Danmarks bedste energiudbyder, ses bl.a. i billede nr. 14, hvor DONGs 

logo optræder sammen med sloganet ”DONG giver Danmark energi til mere”. Denne sproglige 

manifestation fremkommer under hele filmen bl.a. første gang i billede nr. 2, hvor der etableres 

et fællesskab mellem landsholdet, DONG og Danmark. DONGs kvaliteter som energiudbyder slås 

løbende fast, men pointeres især i billede nr. 13, hvor de to spillere og bolden (DONG) er på vej 

i mål (stadion), hvilket samtidig er et belæg for, at DONG leverer energi til tiden. Belægget, at 

DONG leverer effektiv energi, ses bl.a. i billede nr. 12, som skaber konnotationer om DONGs 

kraftfulde energiproduktion. DONGs evne til at klare forhindringer ses i billede nr. 9: Bolden, der 

kommer løs igen ved hjælp fra en samarbejdspartner, Safri Duo, siger noget om DONGs 

forretningsevner, idet den vælger dygtige samarbejdspartnere. Disse gør også DONG interessant 

som energiudbyder (belæg), ligesom de, i deres egenskab af foregangsmænd, som danskerne har 

sympati for og tiltro til, giver DONG deres opbakning (belæg). Mere om dette i afsnit 9.3.7. 

 

Hjemlen beror som nævnt på et generelt synspunkt, som afsender og modtager har til fælles. I 

denne film er hjemlen for DONGs påstand baseret på succeskriterierne, som fremgår af 

belæggene. Det er altså ikke ét billede, der viser hjemlen; vi udleder den af de enkelte belægs 

manifestation samt af filmens samlede udtryk. Hjemlens synspunkt, eller kulturelle 

referenceramme, har stor lighed med Barthes’ mytebegreb. I vores tilfælde er referencerammen 

den danske kultur, og udgangspunktet for en læsning af filmen er derfor de værdier, der 

kendetegner det danske samfund. Filmen bygger overordnet set på en myte om, hvad en god 

energiudbyder skal kunne tilbyde (fremført i belæggene). Idet Danmark er et af de vestlige, 

industrialiserede lande, som i øvrigt har en høj levestandard, indgår der naturligt et stort antal 

elektriske apparater i den daglige livsførelse. Derfor kan det antages at være vigtigt, at en 

strømudbyder fx forstår at klare problemer, så der ikke opstår huller i energiforsyningen, der 

”sætter vores livsførelse på pause”. DONGs argumentation lader altså til at tage afsæt i det 

omkringliggende samfunds vilkår. DONG har derfor ifølge vores kommunikationsteoretiske 

analyse et godt grundlag for at opnå genkendelse med argumentationens kulturelle forankring og 

fremstå troværdigt.     

 

Der kan tydes en implicit rygdækning for hjemlen om, hvad ”den gode energibyder” kan, idet 

kravene til denne må antages at udspringe fra nogle tilsvarende behov. Vi mener dog ikke, at en 

sådan rygdækning fremgår af filmen. Filmens påstand og belæg støtter sig altså kun op ad 

hjemlen. 
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DONGs argumentation indeholder en implicit styrkemarkør, ”uden tvivl”: DONG synes ikke i 

filmen at stille spørgsmålstegn ved egne kompetencer, men søger tværtimod at fremhæve sine 

kvaliteter bl.a. ved hjælp af samarbejdet med landsholdet og Safri Duo.  

 

Der anes dog også et forbehold i billedtegnet, hvor bolden har sat sig fast. Idet DONG effektivt 

overkommer denne forhindring, understreger DONG igen sine kompetencer (styrkemarkøren). 

Billedtegnet udtrykker efter vores mening dog først og fremmest gendrivelse: DONG gør 

opmærksom på, at selv om de løses hurtigt, støder også DONG på problemer – hermed imødegår 

DONG modtagers forbehold over for påstanden. 

 

9.3.6.2.2 Underargument 

Vi finder det relevant at fremhæve et af belæggene for hovedargumentet. Vi mener, at det er 

særligt fremtrædende i reklamefilmen og væsentligt for filmens argumentative retning. 

 

Model 18: Underargumentation – film 1 

DONG er 

Danmarks bedste 
energiudbyder.

B P

H

Landsholdet repræsenterer og kæmper for Danmark. 

Derfor formodes de altid at have Danmarks bedste 
interesse for øje. 

Safri Duo er en nyskabende, populær percussionduo 

inden for klassisk musik. Som foregangsmænd inden for 
deres felt formodes de at have denne nyskabende 

ambition med sig i samtlige aktiviteter.

Fordi landsholdet 

og Safri Duo støtter 
DONG.

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Påstanden er altså identisk med den ovenstående, ligesom belægget er behandlet under 

gennemgangen af filmens hovedargument. Vi mener dog, at dette belæg er særligt vigtigt for 

filmens udtryk i kraft af den fælles kulturelle referenceramme, der trækkes på, ved at DONG 

optræder sammen med landsholdet. Argumentet hviler på myten om, hvor begejstrede 

danskerne er for de succesfulde medlemmer af deres nation – landsholdet og Safri Duo.  Valget 

af netop Safri Duo og især landholdet beror, ligesom argumentet, på implicitte antagelser om de 

danske modtageres holdning til dem. Vi vil uddybe denne kulturelle forankring i følgende afsnit. 
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9.3.7 Filmens brug af personer - celebrity endorsement 

Vi mener som sagt, at det spiller en stor rolle for reklamefilmens udtryk, at Safri Duo og især 

landsholdet optræder heri. Ifølge McCrackens teorier om betydningsoverførsel (jf. afsnit 6.6.4.1 

og 6.6.4.2) er brugen af kendte personer i markedsføring en særlig effektiv måde at promovere 

et budskab på ved at forstærke det via nogle ønskværdige værdier. Når DONG vælger at bruge 

Safri Duo og landsholdet i filmen, er det formentlig, fordi de værdier, som aktørerne hver især 

har tilegnet sig, støtter op omkring det, DONG gerne vil kommunikere.  

 

Vi vil nedenfor undersøge Safri Duo og landsholdets værdi som celebrity endorsere nærmere. 

 

9.3.7.1 Safri Duo  

Musikgruppen Safri Duo består af de to musikere Uffe Savery og Morten Friis. De startede som et 

klassisk percussion-ensemble med musikalsk baggrund fra musikkonservatoriet28. I 2001 fik de 

dog et stort gennembrud med deres nye energifyldte, dansevenlige slagrytmer. Mange kender 

Safri Duo for deres nyskabende og hidtil unikke tilgang til den klassiske musik, der gav et friskt 

pust, både til klassisk musik og til den mere moderne musikgenre. 

 

Ved at bruge Safri Duo som celebrity endorsere sigter DONG formentlig mod at overføre den 

værdi, de har tilegnet sig i kraft af musikalsk at nå ud til en stor skare (fase 1 og 2 i 

betydningsoverførslen): DONG har netop til opgave at appellere til flest mulige forbrugere. 

Samtidig kan Safri Duos ry for at have givet ”klassisk musik ny indpakning” have værdi for DONG: 

DONG som energiudbyder i 2004 står med en art klassisk ydelse, som er nødvendig, men som ikke 

mange finder interessant. Ved at optræde med en celebrity endorser som Safri Duo sigtes mod 

en værdioverførsel mellem parterne (fase 2), hvilket fremstiller DONG som en innovativ 

energiudbyder, som giver den ”støvede” energibranche et friskt pust. Den stærke forbindelse 

parterne imellem kan facilitere, at forbrugeren fuldfører betydningsoverførslen (fase 3) ved at 

købe DONGs produkt.  

 

9.3.7.2 Det danske fodboldlandshold 

Fodbold er den mest udbredte sportsgren i Danmark og fodboldlandsholdet har en særlig status 

(Stilling, 2008). Dens popularitet tog fart i 1980erne, hvor det danske landshold blev regnet for 

et af de bedste i verden. EM-triumfen i 1992 var det hidtil største sportslige højdepunkt. I dag 

følges landsholdet stadig tæt af den brede befolkning enten via tv eller på lægterne. Det har en 

                                            
28 Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, København. 
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tendens til at samle nationen og kan tænkes at vække følelsen af national stolthed, 

sammenhold, ære og triumf. Selv det danske sprog formes af fodbolden29 og skaber en fælles 

referenceramme for danskerne. Danskerne er generelt stolte af fodboldlandsholdet og den 

specielle roligankultur, som omgiver landsholdets tilhængere.               

 

Ved at bruge fodboldlandsholdet som celebrity endorser trækker DONG på den interesse og det 

samlingspunkt, som landsholdet udgør for næsten hele Danmark (fase 1). Da energiforsyning for 

mange ikke er interessant, er det vigtigt at kunne fange forbrugernes interesse. Konstellationen 

”energiudbyder – fodboldlandshold” er ny og giver et forfriskende billede af DONG og dermed 

energiydelsen. Fodbold og særligt landsholdet vækker samtidig følelser som sammenhold og 

fællesskab, stolthed og nationalfølelse. Disse følelser synes DONG gerne at ville associeres med. 

Landsholdets status som repræsentanter for Danmark i international fodbold giver det i øvrigt en 

vis autoritet, hvilket i endorsement-situationen oversættes til en blåstempling af DONG. 

Reklamen med landsholdet har altså for DONG store fordele ved en betydningsoverførsel (fase 

2). Som ovenfor gøder parternes optræden sammen jorden for en fuldendt betydningsoverførsel 

(fase 3) ved forbrugerens køb af DONGs produkt. 

 

Ved at optræde sammen med DONG synes hhv. Safri Duo og landsholdet at ”sige god for” DONG. 

Mulighederne for en succesfuld betydningsoverførsel mellem parterne er ifølge vores analyse 

gode. Dette styrker DONGs troværdighed, og DONG har altså et godt grundlag for at blive 

positivt opfattet af modtageren. 

 

9.3.8 Samspillet mellem billede- og lydside 

Eftersom modtagerens opfattelse af filmens budskab afhænger af det samlede indtryk af billed- 

og lydside, finder vi det relevant at kommentere på samspillet herimellem.  

 

Barthes har som nævnt behandlet samspillet mellem billede og tekst. DONGs reklamefilm 

indeholder ikke meget tekst. Den indeholder dog mange handlingsunderstøttende lydtegn, som 

vi mener, har samme funktion i filmen, som Barthes fremfører, at en tekst kan have sammen 

med billeder: De enten forankrer eller afløser billedet. Et eksempel er lydtegnet, der høres i 

strukturpunktet ”Forberedelse til start”, idet en kvindelig DONG-medarbejder drejer på et hjul: 

Lyden forankrer billedet ved at beskrive det, der vises. Et andet eksempel er i strukturpunktet 

”Tiden løber”, hvor boldens flugt følges af en luftig lyd, idet spillerne sparker til bolden. De 

                                            
29 Eksempelvis har udtrykket ”Hutlihut” sneget sig ind i det danske sprog efter fodboldkommentator Flemming Toft 
udbrød dette under EM-finalen i 1992. TV2 har i dag et fodboldprogram ved navn ”Hutlihut”. 
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mange handlingsunderstøttende tegn i filmen har i alle strukturpunkterne en forankrende 

funktion (jf. afsnit 9.3.3). I filmens eneste teksttegn ”DONG giver Danmark energi til mere”, der 

høres i strukturpunktet ”Missionen er fuldført”, suppleres samspillet mellem billede og lyd 

yderligere, idet man ser og hører logoet samtidig med publikums brølen. Dette støtter budskabet 

om, at Danmark har energi (fra DONG) til mere (fodbold), og dermed ”energi til at leve”. Det 

tætte samspil mellem billede og lyd er altså med til at understrege udtrykket i filmen og til at 

lede modtageren mod den opfattelse af DONG, som formidles via budskabet i sloganet. Hermed 

styrkes DONGs troværdighed. 

 

9.4 Delkonklusion – film 1 

Reklamefilmen fra 2004 er baseret på kommunikation af værdier udtrykt via betydningsladede 

tegn. Rent denotativt handler filmen om en bold, der bliver spillet rundt af landsholdet og når 

frem til et fodboldstadion - et ret elementært indhold, omend handlingen er flot udført. Filmens 

musik og billeder, der inddrager ekstra betydninger ved bl.a. brugen af farver, personer og i 

koordinationen af billede og lyd, lægger dog op til en tolkning af filmen. Dens udtryk og budskab 

afhænger derfor af en konnotativ læsning af de forskellige tegn og af værdioverførsler. 

  

Analysen viser, at filmens mest fremtrædende værdier, omhandler nationalfølelse, tradition og 

et stolt fællesskab i den danske kultur. Værdier for en energiudbyder fremføres i øvrigt som 

kontrol, stabil levering, nytænkende samarbejde og effektiv problemløsning, samt det, at 

ydelsen (energien) er kraftfuld. Igennem disse kvaliteter fremføres DONGs budskab: At DONG er 

Danmarks bedste energiudbyder.  

  

Formidlingen af budskabet kendetegnes ved, at DONG skaber nærhed og samhørighed med sin 

modtager. Dette øger DONGs troværdighed. DONG taler til modtagerens følelser ved med etos-

appel at signalere egne kompetencer og med patos-appel at vække følelser som fællesskab og 

stolthed. Hurtige billedklip og pulserende musik skaber en sjov og spændende stemning, der 

sætter rammen for dette kommunikative udtryk. Der appelleres i filmen dog ikke til 

modtagerens fornuft via logos: Denne mangel svækker ifølge teorien herom i nogen grad 

kommunikationens argumentation og derved troværdigheden i DONGs budskab. 

 

I fremførelsen af budskabet refererer DONG til nogle kulturelle referencerammer, som DONG 

antager at have til fælles med sin modtager, nemlig hvilke kvaliteter en god energiudbyder skal 

have, og at en særlig gruppe kendte danskere støttes af den brede befolkning. Det manifesterer 

sig i filmens aktører, der præsenterer DONG som en dygtig og nytænkende samarbejdspartner, 
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hvilket igen støtter DONGs etos. Ifølge McCracken er det hensigtsmæssigt således at skabe 

fællesnævnere mellem kultur og kommerciel kommunikation, da det kan vække genkendelse hos 

modtageren. Endelig gør det tætte samspil mellem billeder og lyd udtrykket mere levende og 

dermed nærværende for modtageren - det inddrager hermed denne emotionelt. Samtidig er 

synergieffekten mellem billeder og lyd med til at slå filmens budskab godt og grundigt fast. 

  

Trods filmens mangel på logos, der kan svække DONGs troværdighed, fremstiller 

følelsesappeller, især et stærkt etos, DONG troværdigt i kommunikationen. Den værdiladede 

symbiose mellem DONG og endorserne styrker yderligere patos-appellen og slår i en 

gentagelseseffekt DONGs budskab fast. Budskabet, om at være en kompetent energiudbyder og 

en ”team-player”, der ”stiller op” for Danmark ved at tage hånd om den danske energiforsyning, 

formidles ud fra vores kommunikationsteoretiske analyse således hensigtsmæssigt og har en god 

basis for at blive positivt modtaget. 

 

9.5 Analyse film 2 – ”Energi i forandring” 

Denne film adskiller sig markant fra den forrige ved at have en fortællerstemme. Til trods for 

denne forskel behandler vi også her lyd- og billedside separat for at overskueliggøre 

analyseresultaterne. I det følgende vil vi præsentere filmens handling, persongalleri og 

overordnede struktur for filmens billedside.  

 

Model 19: Præsentation af film 2  

Filmen karakteriseres ved en fortællerstemme, baggrundsmusik samt billedklip 

af natur, forbrug og DONGs produktionsanlæg. I filmens start følges en kvinde 
med et barn på cykel i den danske natur, som lovprises og skønnes værd at 

bevare. Bag en sky afsløres energislugere, som fly, el-pærer, fossende vand og 

biler, mens speakeren fortæller om det stigende forbrug og hvordan kloden 
ikke kan holde til mere. Herefter tages vi ud over havet til DONGs 

produktionsfaciliteter. Med panorama-klip og nærbilleder bringes seeren 
omkring vindmølleparker, kraftværker og koncentrerede DONG-medarbejdere 

foran store computerskærme og ovne, mens stemmen forklarer DONGs indsats 

for at forandre energiproduktionen. Mens kameraet panorerer henover marker, 
søer og skove erklæres DONGs mål: at fjerne CO2 fra kraftværkerne og levere 

energi uden CO2. Med løvgrøn skov som baggrund sluttes med DONGs logo og 
det skrevne og sagte slogan ”DONG Energy - energi i forandring”.

Varighed: 85 sek.

Beskrivelse:

Handling, persongalleri og overordnet struktur
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Persongalleriet i filmen kan overordnet deles ind i to grupper: 

Gruppe 1: Er neutrale, dvs. ikke kendte, statister, der optræder i forskellige, 

hverdagsagtige situationer inden døre eller ude i naturen. 

Gruppe 2: Er statister i arbejdstøj og ved kontrolpaneler, som vi mener, er 
repræsentanter for DONGs medarbejdere (jf. analysen nedenfor). 

Hvordan vi mener, det påvirker filmens udtryk vil vi komme nærmere ind på i 

analysen nedenfor og i afsnit 8.5.12.

Persongalleri

:

Denne film adskiller sig markant fra den forrige ved at have en fortæller. Til 

trods for denne forskel behandler vi også her lyd- og billedside separat for at 
overskueliggøre analyseresultaterne.

Ud fra filmens karakteristika som fremgår af præsentationen, har vi 
identificeret en overordnet struktur, som vi vil bruge som udgangspunkt for 

vores analyse. 

1. Moder jord (0-13): Billeder af natur

2. Forbruget stiger (14-24): Billeder af forbrugssituationer og apparater
3. Paradokset (25-32): Naturen synes at lide skade under det stigende forbrug

4. DONG (33-01:05): Billeder af DONG og deres produktion og aktiviteter. 
Dette strukturpunkt har endvidere tilknyttet underpunkterne ”kraftværker, 

”vindenergi” og ”teknologiske kompetencer”. 

5. Tilbage til naturen (01:06-01:24): Her vises igen billeder fra naturen. 

Struktur:

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

9.5.1 Analyse af film 2 – billedside 

1: ”Moder jord” 

 

Billede 1: 

Tegnet denoterer en kvinde, der trækker en cykel gennem marehalmen på en eng. Ved siden af 

kvinden går et barn. I baggrunden er en smal stribe hav og blå himmel.    

 

Billedet giver associationer til Danmark, 

som er kendetegnet ved lange 

kyststrækninger med marehalm. Dermed 

bliver billedet et ikon; det ligner det 

danske landskab, som det skal 

repræsentere. Personerne får samtidig en 

ikonisk kvalitet af kvinde og barn, samt en 
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symbolsk betydning som to medlemmer af den danske befolkning. Billedets komposition er rolig i 

kraft af den ligelige opdeling mellem land og himmel; det konnoterer idyl. På samme måde 

vækker synet af mor og barn associationer til en familie, et tæt mor- og barnforhold og tryghed. 

Kvinden og barnet fremstår små i den store natur, hvilket kan give associationer til mennesket 

som en lille del af et meget større hele. At dømme ud fra dens omfang i billedet er naturen et 

fokuspunkt i filmen. 

      

Billede 2:  

Dette er et nærbillede af billede 1. Det 

denoterer samme kvinde og barn med 

fokus på barnets ansigt. Barnet smiler.  

   

Den idylliske stemning fra forrige billede 

går igen, men med nærbilledet skifter 

fokus til personerne. Pigen, hvis glade 

ansigtstræk nu tydeligt kan aflæses, 

vækker med stor sandsynlighed en beskyttertrang eller omsorgsfølelse hos seeren.  

 

2: ”Forbruget stiger” 

 

Billede 3: 

Dette billedtegn denoterer en hvid sky på en blå himmel. I filmen bliver seeren ført ind i skyen, 

der til alle sider slører udsynet.  

 

Billedtegnet følger lige efter de idylliske 

stemningsbilleder af mor og barn i 

naturen, og idet det er markant 

anderledes, giver det associationer til, 

at noget nyt skal til at ske – det bliver 

indeksikalsk. Dette ”nye” har 

alarmerende konnotationer, idet 

udsynet er sløret af skyen: Vi kan ikke 

se en hånd frem for os og ved derfor ikke, hvad der venter forude. 
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Billede 4: 

Dette tegns denotation er en bred motorvej, hvorpå der kører mange biler i høj fart. I 

baggrunden ses tæt, oplyst bebyggelse. I filmen synes tempoet i dette billede at være skruet i 

vejret. Bilerne kører så stærkt, at 

deres form udviskes, og de ligner 

næsten små lyspletter.      

   

De mange lys på den mørke 

baggrund giver associationer til 

stort energiforbrug: I mørke har 

vi brug for lys for at se, hvad vi 

foretager os. Bilerne, som er blevet et nødvendigt transportmiddel, konnoterer samtidig forbrug 

af store mængder energi. I billedets komposition bliver den fredelige bebyggelse ”skåret over” 

af den brede motorvej. Den tætte, hurtige trafik giver et uroligt udtryk. Billedet er et ikon på 

både bebyggelse og motorvej i den vestlige verden (jf. billede 1). I kraft af de nævnte 

konnotationer til energiforbrug kan motorvejen symbolisere den vestlige verdens ”livsnerve”. 

 

3: ”Paradokset” 

 

Billede 5: 

De to følgende billedtegn hænger tæt sammen. Dette billedtegns denotation er et nærbillede af 

en hånd, der holder et glas, som fyldes med isterninger. Baggrunden er sløret.     

 

Tegnet er ikonisk; det repræsenterer den 

hånd, det glas og den is, det henviser til. 

Glasset med isterninger skaber associationer 

til tørst og konnoterer et behov for at blive 

afkølet. Da fokus i de foregående billeder er 

på miljø og forbrug, kan billedtegnet vække 

konnotationer til forbrug og dermed global 

opvarmning. Kloden har nærmest behov for afkøling.        

       

Billede 6: 

Tegnet denoterer en fjernsynsskærm mod en grålig baggrund. Til venstre anes hjørnet af en 

lampe. Fjernsynsskærmen viser et isbjerg: Et stort stykke is synker i havet.   
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Fjernsynet og lampen har en ikonisk 

kvalitet. Lampens bløde skær vækker 

konnotationer til en stue, hvor man 

oftest finder et fjernsyn. Det kan læses 

som et symbol på, at filmens tema – 

miljø og forbrug – er rykket ud i de 

danske hjem. Konnotationen til global 

opvarmning forstærkes her: Isbjerget, 

der smelter, ses umiddelbart efter billedet med producerede isterninger – symbolsk ser naturens 

”isterning” ud til at smelte.  

 

Billede 7: 

Tegnet denoterer en person med en fjernbetjening i hånden, der slukker for billedet af det 

smeltende isbjerg.  

 

Billedet er et ikonisk udtryk for personen 

og fjernsynet, som det refererer til. 

Handlingen på billedet konnoterer, at 

personen ikke bryder sig om det, hun ser, 

og derfor gør noget ved det (slukker 

fjernsynet). Uanset om hun ikke vil 

forholde sig til problemet, som det 

smeltende isbjerg repræsenterer, eller om 

hun griber til handling over for problemet, indikerer hendes handling en forandring. 

 

4: ”DONG - Kraftværker” 

 

Billede 8:  

Billedtegnets denotation er en grå-hvid trapez-formet bygning, et kraftværk. Dens højre side 

oplyses af solen, og DONGs logo træder tydeligt frem. Bag kraftværket ses to skorstene og i 

baggrunden en stribe mørkt hav og blå himmel.    

 

I kraft af det forrige billedes indeksikalske kvalitet konnoterer billedet det nye, der skal ske: Det 

er DONG, der bringer forandringen. DONGs navn på bygningen indikerer DONGs ejerskab. 

Derudover skaber navnet og kraftværket en konnotation til DONGs forretningsområde: 
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energiudvinding og -forsyning. Det 

konnoterer samtidig den teknologi, som 

DONG benytter sig af. Bygningernes hvide 

farve, der traditionelt udtrykker en 

jomfruelighed og dermed uskyld og renhed, 

bliver som kvaliteter, mere eller mindre 

bevidst, associeret med DONG. DONGs logo i 

billedet afslører desuden for første gang virksomheden som filmens afsender. 

 

”DONG - Vindenergi” 

 

Billede 9: 

Billedtegnet denoterer skorstensrøg, der, efter helt at have sløret udsynet, letter og afslører et 

hav, hvor der står et antal vindmøller.     

 

Denotationen udtrykker billedets 

ikoniske kvalitet. Samtidig vækker 

røgen, der letter (jf. billede 3), 

associationer til en overgang til noget 

nyt, en opklaring i overført betydning. 

Måden, vindmøllerne bliver ”afsløret” 

på, kan vække konnotationer til, at de 

er en ny løsning på det problem, filmen 

har antydet – ligesom en tryllekunstner slører sit trick og ”afslører” dets resultat i trickets 

klimaks. Med DONGs tilstedeværelse slået fast opfattes vindmøllerne og løsningen, som de 

repræsenterer, som DONGs. 
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Billede 10:  

Det næste billedtegn viser et marklandskab med en drage, der falder til jorden. I baggrunden ses 

en skyet himmel.  

 

Dragen skaber konnotationer til et børnelegetøj; 

dermed symboliserer den børns bekymringsfrie 

leg og væren. Dens fald til jorden kan skabe 

associationer til, at børns sorgløse tilværelse også 

”falder til jorden”. Med associationer til filmens 

overordnede problematik får det en 

medbetydning af, at hvis vi ikke ændrer forbruget 

og retter op på klimaet, ser det skidt ud for fremtidens generationer.  

 

”DONG - Teknologiske kompetencer” 

 

Billede 11: 

Dette billedtegn denoterer en art kontrolrum med en række store, blå skærme. Foran sidder en 

person og kigger koncentreret op på dem.  

 

Billedtegnet skaber konnotationer til et 

kontrolrum og til komplekst og 

højteknologisk arbejde. Tegnet har en 

ikonisk kvalitet i det kontrolrum og den 

operatør, det henviser til. Med filmens 

tidligere henvisninger til DONG 

konnoterer tegnet, at det er DONGs 

kontrolrum. Endvidere antydes det 

teknologiske niveau hos DONG som værende højt. Det symboliserer DONGs kompetence som 

energiudbyder.     

 

Billede 12: 

Det næste billedtegn er et nærbillede af en mand med hvid hjelm og beskyttelsesbriller. Han ser 

ud til at åbne en låge, og der falder et varmt lys på hans ansigt.  
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Mandens hjelm og briller vækker associationer til 

arbejdsudstyr, og han konnoterer en af DONGs 

medarbejdere. Nærbilledet afslører mandens 

ansigtstræk, som er venlige. Manden sætter 

hermed ansigt på DONG og bliver et symbol på 

virksomheden. Det er med til at øge nærværet 

mellem modtageren og virksomheden.     

 

5: ”Tilbage til naturen” 

 

Billede 13: 

Dette billedtegn er endnu et nærbillede; det denoterer en sommerfugl, der letter fra et 

underlag af halm. Sommerfuglens træk, vingernes farver og mønster, ses i detaljer. 

 

Som ved nærbilledet af DONG-

medarbejderen skaber nærbilledet af 

sommerfuglen et indtryk af at være 

tættere på naturen, den natur, som er 

et fokus i filmen. Sommerfuglen er i 

øvrigt en udbredt art i Danmark og 

vækker derfor igen konnotationer til 

Danmark og den danske natur.       

       

Billede 14: 

I dette billedtegn ses en kvinde og et barn, der cykler på en grusvej. Til venstre er en mark med 

rækker af halmballer; de kaster skygger.  

   

Tegnet er igen et ikon, der refererer til 

sit objekt: Kvinde cykler på grusvej 

gennem mark. Der vækkes konnotationer 

til kvinden og barnet fra starten af 

filmen. Skyggerne fra halmballerne 

konnoterer, at det er senere på dagen, 

og at de nu er på vej hjem. Solen 

skinner, der er skov i baggrunden, og 
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marken fremstår høstet; der er en idyllisk stemning. Da billedet kommer efter billeder af 

henholdsvis forbrug, klimaets forfald og DONGs teknologiske kompetencer og ydelser, kan i 

billedet læses en symbolsk betydning: at idyllen, som filmen indledtes med, kan bevares. Dette 

er muligt, hvis vi gør noget ved forbruget, og, mere præcist, hvis vi lader DONG tage hånd om 

den danske energiforsyning.           

 

Billede 15: 

Billedtegnet viser en grøn løvskov. Kameraet bevæger sig ind mellem træerne, som solens 

stråler skinner ned igennem.   

 

Af billedets ikoniske kvalitet udtrykkes 

den løvskov og det sollys, der henvises 

til. Løvet er tæt og kan virke 

ufremkommeligt. Solens stråler, der 

trænger igennem, vækker associationer 

til håb, idet solens stråler lyser skoven 

op og gør den mulig at færdes i. 

Hermed og i kraft af filmens temaer 

bliver solstrålerne et symbol på håb forude for naturens bevarelse.       

 

Billede 16:  

Det sidste billedtegn denoterer grøn skov, som kameraet panorerer hen over. DONGs logo 

træder frem midt på skærmen. Til venstre træder DONGs slogan ”Energi i forandring” frem i en 

rød, trapez-formet boks. I højre hjørne ses DONGs hjemmesideadresse ”www.dongenergy.dk”.     

   

Baggrunden har en ikonisk kvalitet; den 

ligner den skov, den repræsenterer. I 

billedtegnet vækkes en konnotation til at 

være kommet ud af og op over skoven fra 

forrige billede. Logo, slogan og 

hjemmeside samt den viden, at DONG er 

afsender, konnoterer, at det er DONG, 

der panorerer over skoven. Forrige 

billedes symbolik vækker nu det billede, at DONG repræsenterer håbet. DONG bliver et symbol 

for naturens bevarelse.      
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9.5.2 Sammenfatning – billedside 

Filmen fra 2008 er karakteriseret ved lange panorerende billedklip af natur, forbrugssituationer 

og DONGs forretning. Billederne skifter mellem at vise situationerne udefra og zoome ind på 

billedets fokus. Det giver filmen et roligt udtryk. Naturen er et fokuspunkt for filmen. Som et 

andet fokuspunkt præsenteres stort forbrug, der kendetegner den vestlige verdens levevis. 

Forbruget fremstilles som en fare for naturen; som et problem, der er blevet vedkommende for 

den enkelte, og som vi skal forholde os til. I kraft af sin kompetence som energiudbyder og 

interesse i naturen og det danske samfund løfter DONG sløret for, hvordan den vil tage denne 

udfordring op. Målet er at bevare naturen og sikre den til fremtidens generationer. Filmens 

billeder skaber et dansk fællesskab omkring bevarelsen af naturen, der kan ske ved at nedsætte 

forbruget og bruge miljøvenlig energi (fra DONG). 

    

9.5.3 Filmens overordnede struktur – lydside 

Ud fra filmens karakteristika, som fremgår af afsnit 9.5, har vi identificeret en overordnet 

struktur for lydsiden, der skal tjene som udgangspunkt for analysen.  

 

Model 20: Præsentation af film 2 – struktur for lydsiden 

Struktur for lydsiden

I filmens begyndelse, 1. ”Moder jord” (00-13), fortælles, hvordan Danmark 

og den danske natur er værd at bevare. Videre præsenteres samfundets 
øgede forbrug, 2. ”Forbruget stiger” (14-18). Dernæst gør speakeren 

opmærksom på manglen på ressourcer til forbruget; 3. ”Paradokset” 19-31). 

I næste afsnit præsenteres DONG, som belaster miljøet, men også vil være 
en del af løsningen, 4. ”Vi må gøre noget” (32-43). Herefter præsenteres 

DONGs teknologi, 5. ”Tekniske forklaringer” (44-01:08). I filmens sidste del, 
6. ”DONG og dens mål” (01:09-01:24), tales om naturens fremtid og DONGs 

rolle i bevarelsen. 

1.Moder jord

2.Forbruget stiger
3.Paradokset

4.Vi må gøre noget

5.Tekniske forklaringer
6.DONG og dens mål

Struktur:

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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9.5.4 Analyse af film 2 – lydside 

Den transskriberede speak findes i bilag 6. 

 

9.5.4.1 Analyse af speak 

1: ”Moder jord” 

Talen lægger ud med et udråb, der fremstiller Danmarks herlighed, ekspliciteret ved tre 

naturfænomener. Dette fastslår rammen for filmen som Danmark og emnet som relateret til 

natur. Det er endvidere en kulturel reference, der henviser til Benny Andersens sang ”Svantes 

lykkelige dag”: Som et stykke folkekultur vil den vække genkendelse hos mange. Den 

efterfølgende opremsning vil derfor sandsynligvis modtages med anerkendelse. Den første 

sætnings litote er med sin underdrivende form et stærkere udtryk for holdningen, der 

tilkendegives (Danmark er det bedste, vi har).  Med konnektoren ”og” afsluttes med endnu et 

udråb, der udtrykker afsenderens holdning: at bevare status quo. Den ekspressive udråbsform 

lægger op til at lede modtageren mod samme holdning. 

 

2: ”Forbruget stiger” 

Konnektoren i næste sætning ”men” bygger videre på ovenstående emne, men opstiller et 

modsætningsforhold, der antyder problemer forbundet med at opretholde status quo. 

Modsætningsforholdet udtrykkes i ordet ”forandring” – et ord, der går igen i teksten og fremstår 

som et nøgleord for tekstens udtryk. Denne sætnings indhold bliver eksemplificeret i sætning 4: 

Allitteration ”flere og flere” og ”mere og mere”, gentagelsen af det personlige pronomen ”vi”, 

af adjektiverne ”flere” og ”mere” og af parallelismen ”vi bliver” og ”vi bruger” fremhæver 

rytmen, hvilket understøtter sætningens tanke. Forandringen består altså i, at verdens 

befolkning vokser, og det samme gør forbruget. Endelig skaber brugen af første person pluralis 

”vi” en nærhed mellem afsenderen og modtageren, som fremstår som ligeligt involverede.                 

 

3: ”Paradokset” 

Næste sætning bygger videre på samme tanke. Styrkemarkøren ”aldrig” indleder antitesen 

omkring misforholdet mellem den optrappede debat om energi og forbrug og den reelle 

forbrugssituation, som sætter tydelige spor på klimaet. Afsluttet af konnektoren ”alligevel” 

understreger antitesen sætningens dramatiske pointe, som i øvrigt stadfæstes af forstærkerne 

”så”, ”aldrig” og ”formuer” (man kunne have sagt ”mange penge”). Ved brug af en metaforisk 

sammenstilling af vores klode og et brugt køkkenapparat sættes klimaproblematikken ind i en 

forbrugsreferenceramme, køkkenets, inden for hvilken ”smelte-metaforens” negative 
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konsekvenser fremstår klart. Det understreges gennem allitterationen og assonansen, udtrykt i 

”klodens køleskab”, samt ”afkøling” og ”køleskab”, der understøtter udsagnets indhold.  

Sætning 7s udråb kommenterer på ovenstående antitese. Udråbets indhold bliver forstærket af 

de sproglige virkemidler udtrykt ved allitterationen ”forundring” og ”forandring” og 

parallelismens grammatiske struktur, ”til forundring” og ”til forandring”. På samme måde 

lægger ellipsens forkortelse af samme sætning 7 vægt på sætningens budskab om behovet for 

forandring. Via virkemidlerne understøttes den ekspressive holdningstilkendegivelse, som igen 

har en ledende effekt på modtageren.   

 

4: ”Vi må gøre noget” 

Udråbet i sætning 8 ekspliciterer ideen i foregående sætning - jordens økosystem kan ikke 

understøtte det nuværende forbrug - via et billedligt udtryk på jorden som en konstruktion, der 

bliver belæsset over evne. Det personlige pronomen ”vores” antyder afsenderen som en del af 

det ansvarlige fællesskab. Styrkemarkøren ”al” angiver en upræcis, men stor mængde CO2. Med 

udsagnet ”som hele Danmarks energiselskab” fremføres DONG som referencepunkt for hele 

befolkningen; via den efterfølgende information omkring deres andel af energiproduktionen og 

dermed nyttefunktion i samfundet antydes tryghed i at overlade energiproduktionen til DONG. 

At nyttefunktionen har en bagside, angives med konnektoren ”derfor”, der indleder information 

om DONGs CO2-udledning og del af denne bagside og understøttes af parallelismen ”står vi” og 

”står vi”. Strukturpunktets sidste sætning, sætning 11s udråb, bliver med konnektoren ”og” en 

direkte kommentar til forrige udsagn, at vi skal gøre noget ved CO2-udledningen. DONG henviser 

til sig selv og sit CO2-udslip via det personlige pronomen ”vi”, men indikerer også, at dette 

problem skal ”vi”, danskerne, stå sammen om at løse.                    

 

5: ”Tekniske forklaringer”  

Den næste sætnings indhold udtrykkes i et ekspressivt sprog, der med allitterationen ”blandt” 

og ”bedste” fremhæver udsagnets pointe. Med kiasmen ”men vinden blæser, når den vil” 

forklares og forenkles en kompleks virkelighed, der med konnektoren ”men” antydes at være en 

produktionsproblematik. Dette understøttes gennem konnektoren ”og” og styrkemarkøren 

”endnu”, der fremhæver vindenergien som et godt, men ikke færdigudviklet alternativ. Via 

styrkemarkørerne ”derfor” og ”også” sammen med en gentagelse af nøgleordet forandring 

legitimerer DONG sin stadige brug af kraftværkerne. Denne del af teksten er præget af et 

positivt sprog og styrkemarkører som ”alt” og ”yderligere”. Med fokus på at ”skære” CO2-

udledningen ”ned” slås budskabet fast om, at DONGs kraftværker er verdens mest effektive. 
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6: ”DONG og dens mål” 

I de afsluttende sætninger (16-18) skabes via positivt sprog som ”mere” og styrkemarkørerne 

”hver dag” og ”langsigtede” et billede af DONG, som en energiudbyder, der engagerer sig i 

alternativ energi. Derudover anvendes ordet ”arbejder” i præsens, hvilket positivt konnoterer 

en løbende og fremadrettet indsats: Der er ikke en enkel løsning på CO2-problemet, men DONG 

vil være en del af løsningen. Ordet ”vedvarende” bliver i konteksten også positivt, idet vi bliver 

gjort opmærksom på, at der findes alternative energiformer. Parallelismen ”på at få” og ”på at 

fjerne” styrker budskabet: at DONG lægger en stor indsats i at producere ren energi. Endvidere 

anvendes den personlige tiltaleform ”vi” og ”vores”, der i sin inkluderende form fremhæver, at 

DONG ser sig selv som en del af samfundet og det fællesskab, som skal løse problemet. Teksten 

afsluttes med nøgleordene ”energi” og ”forandring”, hvilket efterlader modtageren med en 

oplevelse af tryghed hængt op på valget af DONG som energiudbyder.    

 

9.5.4.2 Baggrundsmusik 

Under speaken høres gennem filmen en baggrundsmusik, der er komponeret af bløde, lette 

toner, som slås an enkeltvis. Tonerne, der kunne stamme fra et klaver, giver filmen en rolig, 

fredelig stemning. Det understøttes af de enkle harmonier, som sammen med musikkens 

langsomme tempo skaber et lykkeligt, drømmende udtryk. Musikken involverer således 

modtageren emotionelt mod en stemning af idyl via dens tempo, tonehøjde og tekstur og er 

hermed med til at påvirke modtagerens indtryk af DONG som energiselskab i positiv retning. 

  

9.5.5 Sammenfatning – lydside 

Lydsiden er kendetegnet ved en informerende speak, der fremfører filmens budskab langsomt og 

tydeligt. Speaken skaber med dens inkluderende form et nærvær mellem DONG og filmens 

modtager.  Det underbygges af en fredelig, harmonisk baggrundsmusik, der tillader modtageren 

at suge filmens indtryk til sig i rolig stemning og roligt tempo. Og der er mange indtryk. Som på 

billedsiden slås i filmens lydside fast, at vi befinder os i Danmark. Den danske natur er truet af 

et kraftigt og stigende forbrug, der har sat tydelige spor på naturen. På trods heraf forbruges 

stadig mere end de ressourcer, kloden har til rådighed. Filmens budskab centrerer sig om fakta 

om DONGs arbejde for at nedsætte CO2-udledningen i produktionen. DONG præsenteres som en 

virksomhed, der benytter alternative energiformer for at bevare naturen for fremtidens 

generationer.  
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9.5.6 Filmens temaer og værdier 

Som i film 1 vil vi præsentere billede- og lydsidens temaer for yderligere at overskueliggøre 

filmens indhold. Herudfra vil vi kortlægge de værdier, som vi mener, kommer til udtryk i filmen, 

og som vi vil bruge i vores senere analyse af DONGs brand-kommunikations hensigtsmæssighed i 

forhold til samfundets værdier. 

       

9.5.6.1 Temaer 

Vi har samlet temaerne i denne model: 

 

Model 21: Filmens temaer  

Gennem de mange panorerende billeder af marker, skove og hav 

udtrykkes natur-temaet; det ekspliciteres i speaken, der nævner de 
mange ting, som er værd at bevare.

Natur/miljø/klima

Film 2 - Temaer

Tryghed som tema optræder i filmen på flere måder: Den dejlige 

danske natur giver tryghed i kraft af det samfund, som omkranser det 
og de familieforhold, der indgår. Derudover tilbyder DONG tryghed i at 

vælge den som energiselskab via dens arbejde for at bevare den danske 

natur, og altså det samfund, vi kender. 

Tryghed

Den tryghed, som DONG tilbyder ved i denne åbne kommunikation at 

tage ansvar for sin andel i klimaproblemet, er ny og anderledes for en 
energiudbyder. DONG tilbyder samtidig nytænkende energiløsninger.   

Nytænkende

Billederne af vaskemaskiner, rindende vand, glødende elpærer og biler 

i høj fart viser forbruget i den vestlige verden.  

Forbrugssamfundet

Temaet forbrug afføder et tema om farerne forbundet med at 

overforbruge. ”Klodens smeltende køleskab” bliver billedet på den 
trussel, forbruget udgør, hvis ikke vi gør noget.    

Farer/trusler

Energi som tema optræder i filmen både som grundlaget for 

forbrugslivsstilen og for DONGs ydelse

Energi – DONGs 

Energi

DONGs vedvarende energiformer, optimerede kraftværker, alternativ 

brændsel og forskning og udvikling fremstilles som løsningen på 
miljøproblemet.

Teknologi

effektivitet
kompetence

Filmens indhold er centreret omkring Danmark: Indledningsvis fokuseres 

på dansk natur og følgeligt på dansk forbrug. Som et dansk 
energiselskab, der postulerer at være ”hele Danmarks”, er 

energiproduktion og bevarelsen af natur også i dansk regi.

Danmark

 

Kilde: Egen tilvirkning 
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9.5.6.2 Værdier 

Filmens indhold konnoterer en række betydninger (jf. analysen), hvis indeholdte værdier vi vil 

præsentere i dette afsnit.  

 

Via panorerende billeder af smuk natur som kystlandskaber og løvskove samt en velkendt dansk 

sommerfuglerace lægges, i temaerne ”Natur/miljø/klima” og ”Danmark”, en værdi i et 

kulturelt fællesskab. Inden for bl.a. temaet ”Tryghed” udtrykker moren og barnet på udflugt 

familie-tilknyttede værdier tilknyttet omsorg for familie og kommende generationer. I samme 

tema er nærvær og tryghed fremtrædende værdier: Nærværet kommer til udtryk i det tætte 

forhold, modtageren får til familien på udflugt, samt i, at DONG omtaler sig selv som en del af 

det danske fællesskab. Trygheden videreformidles gennem familien og det danske samfund, som 

vi kender. Derudover tilbyder DONG tryghed som en energiudbyder, der arbejder for at bevare 

naturen og samfundet. Det rolige og trygge kan forekomme som et paradoks pga. den globale 

opvarmnings i yderste konsekvens katastrofepotentiale.  

 

Som det ses i temaet ”Teknologi/effektivitet/kompetence” lægges der stor betydning i netop 

DONGs kompetence, som bygger på en vis erfaring. I kraft af sine nytænkende energiformer gør 

DONG sig videre til fortaler for miljøbevarelse og for, at naturen skal være til rådighed for 

fremtidens generationer. DONG udviser på denne måde ansvarlighed for fremtidens miljø. 

Endelig er det gennemgående i filmen, at CO2-udledningen skal nedsættes for at bevare 

naturen, hvilket er DONGs mål. Ren energi er derfor en fremtrædende værdi.               

  

I det følgende afsnit undersøger vi, hvordan DONG argumenterer for sit budskab.   

   

9.5.7 Filmens appelformer og argumentation 

På baggrund af ovenstående analyse vil vi opstille reklamefilmens argumentation. 

Appelformerne (jf. kapitel 7) udgør en vigtig del af, hvordan man overbeviser om eller 

argumenterer for det budskab, man kommunikerer ud til sin modtager. Vi vil gennem udvalgte 

eksempler redegøre for filmens brug af appelformer. Herefter opstiller vi filmens argumentation 

ud fra Toulmins argumentationsmodel. 
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9.5.7.1 Appelformer – film 2 

Ifølge vores analyse er der i strukturpunktet ”Moder jord” en tydelig patos-appel, der vækker en 

følelse af omsorg for familien. Dette udtrykkes i billede 1 og især i billede 2. I ”Paradoksets” 

billede 5 og 6, hvor ”klodens køleskab smelter”, bliver patos-appellen yderligere forstærket, da 

opmærksomheden rettes mod den fremtid, vi går i møde, hvis vi ikke ”bruger” mindre. Den 

personlige tiltaleform vækker en følelse af fællesskab og nærhed mellem modtageren og DONG, 

som forstærkes af medarbejderen som et ansigt på DONG i billede 12. Ligeledes skaber billede 

13 af sommerfuglen et indtryk af at være tæt på naturen.  

 

Etos-appel kommer til udtryk i fx ”Paradokset”: Med udsagnet ”som hele Danmarks 

energiselskab” og via information om DONGs andel af energiproduktionen (en logos-appel) og 

nyttefunktion i samfundet fremstilles DONG som et naturligt referencepunkt for danskerne og 

som en kompetent energiudbyder. Filmen afsluttes med en etos-appel, der udtrykkes i DONGs 

mål, logo og slogan i billede 16. 

 

Endelig, i ”Forbruget stiger”, argumenteres for det store energiforbrug og dets forurenende 

effekt på naturen med logosappel: fx i billede 4 af motorvejen med de mange biler, der 

konnoterer stort energiforbrug. Måden, vindmøllerne i ”Vindenergi” billede 9 ”afsløres” som en 

ny løsning på miljøproblematikken er også en logos-appel: Vindmøller er kendt for at producere 

miljøvenlig energi. Dette støtter samtidig op om DONGs etos. I strukturpunktet om vindmøller- 

og kraftværksteknologi appelleres igen til logos i billede 11 af DONGs anlæg: støttet op af en 

faktuel information om vindeenergiens utilstrækkelighed gøres kraftværkerne nødvendige 

stadigvæk30. Den udførlige logos-appel er efter vores vurdering så vægtig, at argumentationen 

”mister balancen” og svækkes. Filmen kan fremstå kedelig og DONG mindre troværdig.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
30 Vindens blæsen er et geografisk fænomen, der ikke kan kontrolleres fra menneskelig side, og som i øvrigt kan måles 
og aflæses i DMIs statistikker. DONG argumenterer altså her for udsagnet på baggrund af ”reelle” data. 
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9.5.7.2 Argumentation – film 2 

Model 22: Argumentation – film 2 

DONG er 
Danmarks bedste 

energiudbyder.

B

DONG: 
 leverer energi til 

tiden 

 leverer effektiv 

energi 

 klarer forhindringer 
og kriser 

 er en god, pålidelig 

energiforsyner 

 har opbakning fra to 

samarbejdspartnere 
og foregangsmænd, 

som opfattes som 

sympatiske og 

pålidelige af de 

fleste danskere 
 gør energi sjovt og 

interessant.

S P

H

G

R

En god energiudbyder, den 
bedste i Danmark: 

 leverer effektiv energi til 

tiden

 klarer forhindringer og 

problemer
 er en god samarbejdspartner

 gør energi interessant.

Se kommentar nedenfor.

Uden tvivl 
(DONG er uden tvivl 

om egne kompetencer 

og er meget villig til at 

stå inde for 

påstanden, der 
hermed styrkes).

DONG støder 
også på 

(uforudsete) 

problemer.

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Påstanden, at DONG er blandt de bedste og mest ansvarlige energiudbydere og arbejder på at 

blive bedre, kommer til udtryk i bl.a. billede nr. 8, hvor virksomheden præsenteres. Dette skal 

ses i lyset af foregående billeder og speak, der fremlægger samfundets energiproblem, som 

kræver en forbedring. Fordi energiproduktionen kræver forandring, slås påstanden fast i billede 

nr. 16, hvor DONGs logo og slogan, ”Energi i forandring”, pryder billedet. Heraf, samt igen af 

foregående billeder og speak, antydes også, at forbrugerne med god samvittighed kan lade 

DONG tage hånd om energiudfordringen, som klimaproblemet præsenterer.  

 

DONG fremlægger en række belæg for påstanden: Fordi den har en del af ansvaret for 

svækkelsen af klimaets balance, arbejder den med, forsker i, og udvikler vedvarende 

energiformer (billede nr. 9 og 10), ligesom virksomheden brænder andre råstoffer for at undgå 

den forurenende kulafbrænding (billede nr. 11 og 12).  

 

Hjemlen, der er argumentets generelle synspunkt, som afsender og modtager deler, baserer sig 

på de kompetencer, som belæggene fremstiller – hvilke er relevante pga. forbrugets truende 

effekt på klimaet og dermed på sigt menneskets eksistens.  
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Hjemlen kan ikke læses ud fra et enkelt billede; vi udleder den af påstanden og belæggenes 

billede- og lydmanifestation. Den kulturelle referenceramme i hjemlen, som minder om Barthes’ 

myte, kommunikerer en betydning, ud fra hvilken medlemmer af den danske kultur læser og 

forstår budskabet. Filmen læner sig op ad en kulturel forventning om, hvad en energiudbyder 

skal gøre for at være blandt de bedste og mest ansvarlige energiudbydere. Måden, hvorpå vi 

lever i Danmark, forudsætter, at vi har energi til rådighed til, at vi kan lave mad, arbejde ved 

computere osv. Der er dog en stor bevidsthed om, at det store forbrug har en bagside, og at 

naturen lider overlast, da jorden ikke kan udbyde ressourcer nok til et fortsat forbrug af den 

størrelse. Modtagerne af filmen vil i kraft af denne kulturelle forståelse sandsynligvis læse og 

forstå billederne af forbrugssituationerne i filmen som deres forbrug og dermed også forstå den 

effekt, det har på naturen: Appellen til patos (jf. 9.5.7.1) vil vække stærke følelser hos 

modtageren om den omsorg, der bør tages for naturen og dermed fremtidens generationer. Af 

billederne og af informationen om DONGs bæredygtige produktion fremgår, at forbrugerne med 

god samvittighed kan overlade DONG at tage hånd om denne opgave. DONG har altså ud fra 

vores kommunikationsteoretiske analyse et godt grundlag for at opnå genkendelse med 

argumentationens kulturelle forankring og blive positivt opfattet af modtageren. 

 

Virksomhedens erfaring understreger dens kompetence som energiproducent. Dette er 

argumentets rygdækning: Speaken fremfører, hvordan DONG ”hver dag arbejder for” og altså 

engageret forsker i at formindske CO2en eller helt fjerne den fra produktionen ved hjælp af 

vedvarende energi og alternativ brændsel. Denne erfaring styrker argumentets hjemmel.  

  

Af rygdækningen, samt af udsagn som, at DONG er ”blandt de bedste i verden”, antydes 

styrkemarkøren ”uden tvivl”. DONG tager ansvar og gør, hvad den kan for miljøet. Den er derfor 

blandt de bedste og mest ansvarlige energiudbydere og arbejder på at blive bedre. Dens kunder 

kan derfor med god samvittighed overlade fremtidens energiproduktion til DONG.  

 

Dog forbeholder den sig, at der stadig er brug for kraftværkerne pga. det store energiforbrug, og 

fordi energien fra møllerne ikke kan oplagres – heri ligger argumentationens gendrivelse.   

 

9.5.8 Filmens brug af personer 

Som nævnt i afsnit 9.5 optræder der to grupper af personer i filmen: en gruppe neutrale 

statister og en gruppe, der repræsenterer DONGs medarbejdere. I sin teori om celebrity 

endorsement påpeger McCracken, at ud over kendte personer er også neutrale statister ladet 

med værdier, der kan have en indvirkning på betydningsoverførslen. 



Side | 94  

 

Alene det, at DONG bruger personer i dens reklamefilm, gør indholdet mere nærværende: 

Modtageren kan lettere forholde sig til filmens udtryk og budskab, fordi han eller hun kan spejle 

sig i den person, der optræder i filmen - de neutrale statister vækker genkendelse. Statisterne i 

filmen, som altså er uden på forhånd etablerede værdiladninger, lægger op til, at modtageren 

selv tillægger produktet en betydning (fase 3), hvilken i denne film ses i de omgivelser, der 

præsenteres (fase 1 og 2), fx den danske natur og forbruget. Ved brug af neutrale statister 

appellerer DONG bredt til sin målgruppe, som netop er hele Danmarks befolkning. Brugen af en 

mor og datter peger i øvrigt på det generationelle aspekt af klimadebatten, hvor det ofte 

påpeges, at den nuværende generation har et ansvar for kommende generationer31.  

 

Via brugen af personer i filmen skaber DONG således nærhed med modtageren, ligesom 

personerne også udtrykker, og dermed understøtter, DONGs værdier om omsorg for sine nære. 

Dette understøtter DONGs troværdighed. 

 

9.5.9 Samspillet mellem billed- og lydside 

I filmen ses et stærkt samspil mellem billede og lyd, hvilket fremgår af strukturpunkterne, som 

er meget lig hinanden. De varierer dog nogle steder; her kan lydsiden eller billedsiden ikke stå 

alene, men giver hver deres bidrag til det samlede budskab.  

 

Ifølge Barthes enten forankrer eller afløser en tekst et billede. I strukturpunktet ”Moder jord” 

forankres billederne af naturen af en opremsning på lydsiden, ”skoven, vandet, årstiderne” – 

teksten beskriver det, der vises. Lydtegnet ”Vi bliver flere og flere, vi bruger mere og mere” 

afløser billederne af forbrugssituationer i ”Forbruget stiger”, idet lyden ekspliciterer, hvad det 

er, vi bruger mere af. Teksten tilføjer også oplysninger, afløser, i ”Paradokset”, hvor metaforen 

”klodens køleskab (smelter)” ikke ville forstås til fulde uden billedet af isbjerget (der synker). 

Billederne af DONGs teknologi og virke i strukturpunktet ”DONG”, fx af dens kraftværker og 

vindmøller, tillægges også information fra lydsidens strukturpunkter ”Vi må gøre noget” og 

”Tekniske forklaringer”: nemlig information om DONGs ansvar for CO2-udledningen og dens 

arbejde for at skære ned på den. Billederne forstås nu som DONGs alternative og mindre 

forurenende energiformer og ikke blot som en præsentation af DONGs anlægspark. I filmens 

sidste afsnit, ”DONG og dens mål”/”Tilbage til naturen”, forankrer lyden billederne, dog mere 

implicit: Til billeder af natur som kornmarker, søer og skove tales om arbejdet på at nedsætte 

                                            
31 Det generationelle aspekt er en del af bæredygtighedsbegrebet, som det bl.a. kommer til udtryk i 
Brundtlandrapporten (Irwin, 2001: 36) 
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CO2-udledningen (der dog ikke vises). Forankringen består derved i, at nedsættelsen af CO2 

bevarer naturen.  

 

Det tætte samspil mellem billeder og lyd er essentielt for forståelsen af reklamefilmens samlede 

budskab. Den lange speaks informationer eksemplificeres i billederne og er med til at slå 

budskabet fast med syvtommersøm: at DONG er en af de bedste og mest ansvarlige 

energiudbydere, der arbejder på at blive bedre, og at energiproduktionen med god samvittighed 

kan overlades til DONG (jf. 9.5.7.2). Billed- og lydsamspillet styrker altså DONGs troværdighed.     

 

9.6 Delkonklusion – film 2 

Reklamefilmen fra 2008 kan i modsætning til film 1 godt læses og forstås ud fra dens denotative 

udtryk, der nøjagtigt forklarer handlingen og budskabet. Dog er der elementer i samspillet 

mellem billeder og lyd, der lægger op til en konnotativ læsning af tegnene: Fx bliver billedet af 

isbjerget et symbol på global opvarmning, idet lydsiden supplerer med tegnet ”klodens køleskab 

smelter”. Tolkningen af tegn er altså også essentiel for forståelsen af denne film.       

 

Filmens udtryk er roligt og fredfuldt; det skabes gennem de lange billedklip, men også af filmens 

rolige speak i tydeligt sprog og af den bløde baggrundsmusik. Samlet skaber dette basen for at 

forstå filmens budskab: At DONG er blandt de bedste og mest ansvarlige energiudbydere og 

arbejder på at blive bedre – den kan derfor med god samvittighed overlades opgaven om at sikre 

naturen og fremtidens generationer.  

 

Ifølge analysen omhandler filmens fremtrædende værdier et kulturelt fællesskab samt værdier 

om omsorg for familie og kommende generationer, som tryghed og nærvær. Der lægges vægt 

på, at en energiudbyder tager et ansvar for miljøet og bruger sine kompetencer, som erfaring og 

nytænkning, til at producere ren energi. DONGs argumentation støtter sig således til en kulturel 

referenceramme om, hvad en energiudbyder skal praktisere for at være ansvarlig. Filmens 

neutrale statister lægger op til en selvstændig betydningslæsning af filmen. Herved bejler DONG 

til at skabe nærvær med modtageren og generere et positivt billede af sig selv. Ifølge McCracken 

er det hensigtsmæssigt således at trække på en kulturel fællesnævner i kommerciel 

kommunikation, da det kan skabe genkendelse og sympati hos modtageren.   

 

Budskabet argumenteres gennem de tre appelformer: DONG taler til modtagerens følelser 

gennem en etos-appel, der støtter op om DONGs kompetencer, og en patos-appel, som 

involverer modtageren emotionelt. Logos-appellen er dog langt den mest udprægede og holder 
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fokus stærkt på budskabet ved, med fakta, at understøtte de øvrige argumenter. Den 

forklarende kommunikative stil får filmen til at virke mere oplysende, end hvad er traditionelt 

for denne genre. Som resultat forekommer filmen lidt kedelig og i værste fald belærende. DONG 

fremstår som en miljøansvarlig energiudbyder, men bryder ikke ud af sin fagtekniske ”boble”, 

hvilket kan distancere den fra modtageren og denne fra budskabet.  

 

DONGs saglighed står stærkt, men dens forståelse af sin modtager fremstår mindre stærkt. Ifølge 

vores kommunikationsteoretiske analyse kommunikerer DONG ikke fuldt ud hensigtsmæssigt. 

DONGs troværdighed svækkes derfor, og budskabet brænder ikke entydigt igennem. 
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9.7 Sammenligning og delkonklusion – kapitel 9s analyse 

Som det fremgår af de foregående analyser er de to reklamefilm fra DONG forskellige i udtryk og 

indhold. Vi vil i dette afsnit fremlægge de væsentligste forskelle og ligheder. 

 

Som eksempler på reklamefilm skal begge film først og fremmest fortælle, hvem DONG er og 

videregive DONGs budskab. I begge film udtrykkes et tæt, koordineret samspil mellem billeder 

og lyd, hvilket er med til at slå filmenes respektive budskaber fast. Her hører ligheden imidlertid 

op. Filmene gør brug af en række ens virkemidler, men på vidt forskellige måder og – følgelig - 

med forskelligt resultat. 

 

Film 1s udtryk er karakteriseret ved et højt tempo, hurtige billedklip, optræden ved kendte 

danske personligheder og rytmisk musik. Dette skaber en spændende og energisk stemning. 

Heroverfor er film 2 kendetegnet ved længere klip af typebilleder, neutrale statister og en 

fortællerstemme. Baggrundsstemningen er rolig og idyllisk. Disse ydre rammer støtter op om de 

respektive budskaber, som filmene formidler.  

 

Budskaberne er samtidig meget forskellige. I film 1 er budskabet, at DONG er Danmarks bedste 

energiproducent (jf. 9.3.6.2). Budskabet formidles gennem værdier som fællesskab og 

referencer til Danmark og det danske samfund. Værdierne udtrykkes via et tæt billed- og 

lydsamspil i DONGs optræden med nogle respekterede samarbejdspartnere, endorserne, der 

henviser til en fælles kulturel referenceramme. Herigennem ”læses” og forstås budskabet af 

modtageren. Yderligere fremstiller films 1s værdier DONG som en kompetent og leveringsstabil 

virksomhed ud fra et rationelt optimerings-perspektiv. I kraft af de optrædende endorsere 

fremstår DONG og dens energiydelse også som sjov og anderledes fra andre energiudbydere. 

 

I film 2 er budskabet, at DONG er en af de bedste ansvarlige energiudbydere (jf. 9.5.7.2): Pga. 

virksomhedens initiativer for at reducere CO2-udledning kan den trygt overlades 

energiproduktionen. Værdikommunikation forstærker budskabet, og film 2 deler med film 1 

værdier som fx fællesskab og referencer til Danmark og det danske samfund. Film 2s værdier 

fremstiller også DONG som en kompetent og nytænkende virksomhed, der skaber tryghed for 

kommende generationer ved at tage ansvar for det samfund, den er en del af. Ansvaret fremstår 

her inden for en miljøansvarlighedsoptik: DONG producerer ren energi. Disse værdier fremføres 

til dels via en generel betydningsladning i de neutrale statister, samt billederne af bl.a. 

forbrugssituationer og havvindmølleparker. Især udtrykkes de dog via speaken, der i detaljer 

forklarer DONGs budskab. 



Side | 98  

 

Den væsentligste forskel i filmenes virkemidler er, at de argumenterer for budskaberne med 

forskellig retorisk vægt. Den sjove film 1 taler til vores sanser og følelser gennem en appel til 

patos og etos. Det skaber nærhed med modtageren, der lægger mindre vægt på indholdet i 

budskabet og samtidig opfatter DONG positivt. Budskabet hviler derfor i høj grad på en 

forståelse og anerkendelse af de to endorsere og deres lighed med DONG. Symbolik og 

betydningsoverførsel, og altså den enkelte modtagers tolkning, er essentiel for budskabet. 

 

Den informationsprægede film 2 taler også til vores følelser, via patos- og etos-appel, men især 

til vores fornuft, gennem appel til logos. Budskabet fremføres eksplicit og detaljeret via 

fortællerstemmen. I kraft af denne tager DONG sproglige virkemidler i brug. Det giver nye 

muligheder, både for at være kreativ med sproget, men også for at præsentere budskabet mere 

præcist, uafhængigt af individuel forståelse og dermed med mindre risiko for at blive 

misforstået. Der er dog en risiko for, at filmen bliver opfattet som kedelig. 

    

Det kommunikative udtryk i DONGs to reklamefilm kan altså karakteriseres som væsentligt 

forskelligt. Det samme kan de kommunikerede værdier. Det er interessant, at to så varierede 

budskaber og kommunikationsudtryk fra samme genre er udsendt inden for en kort periode af 

den samme afsender, DONG. Filmenes meget forskellige udtryk antyder en markant udvikling i 

DONGs kommunikation. I næste kapitel vil vi undersøge, hvor hensigtsmæssigt det 

kommunikative udtryk i DONGs reklamefilm er, herunder de identificerede værdier. Dette 

vurderes ud fra den kontekst, filmene indgår i: udviklingen inden for klimadebatten, samfundets 

værdier og vilkår samt kravene, der stilles til branding. Herunder undersøger vi, om den store 

forskel i DONGs kommunikative udtryk har en betydning for den måde, DONG må formodes at 

blive opfattet på, altså hvordan det påvirker DONGs image.   
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10 Diskussion og sammenligning 

10.1 Indledning 

I dette afsnit sammenholder vi analyseresultaterne fra forrige kapitel med opgavens teoriafsnit: 

udviklingen inden for klima, værdiudviklingen i samfundet og branding. Her rykker vi altså fra en 

mikroteoretisk analyse af de to film til en diskussion af de to reklamefilm sat i relation til 

specialets øvrige teorigrundlag, herunder makroteorierne om postmoderne samfundsværdier. 

Formålet er at vurdere, hvordan DONG i sin brand-kommunikation har håndteret udviklingen i 

samfundet og tilpasset sig hensigtsmæssigt32 i forhold hertil, og hvordan det ud fra en teoretisk 

analyse påvirker DONGs image33. Diskussionen er delt op efter film; indholdsmæssigt 

kommenterer vi først på valget af udtryk i forhold til brandingudviklingen, herefter på, hvordan 

fremtrædende værdier og karakteristiske træk harmonerer med det postmoderne samfunds 

værdier og vilkår, og siden på ”overensstemmelsen” med F&S’ markedsføringsanvisninger. 

Herudfra vurderer vi, hvordan den enkelte brand-kommunikation påvirker DONGs image. Til slut 

sammenligner vi resultaterne af de to diskussioner for at diskutere ligheder og forskelle og 

vurdere samlet på kommunikationernes hensigtsmæssighed, herunder på, hvordan de påvirker 

DONGs image.     

 

10.2 ”Energi til mere” – film 1 

10.2.1 En tydelig virksomhedsprofil 

Ved første øjekast handler filmen rent denotativt om fodbold. Ifølge vores analyse i kapitel 9 

ligger der dog mere bag, nemlig et ønske om at få DONG til at fremstå attråværdigt via en 

gennemtænkt kommunikation. Med fokus på bold- og trommespil er DONGs teknologiske 

energiydelse ikke særlig tydelig. Derimod kommunikerer DONG en række værdier, som 

signalerer, hvem DONG er. Filmen er altså et eksempel på corporate branding.  

 

Gennem en ny og anderledes konstellation med to celebrity endorsere udtrykker DONG kraftigt 

brandsymbolik. Vi mener, at det er ved hjælp af endorsernes på forhånd etablerede 

betydninger, at DONG søger at definere sine egne værdier: tilbyde forbrugeren sit ”ekstra”. 

Værdierne definerer DONGs virksomhedsidentitet. Den er synlig i de tre aktørers samspil, og 

                                            
32 Ordet hensigtsmæssigt henviser i denne sammenhæng til valget af teorier inden for branding samt samfundets 
udvikling mod postmodernisme og de retningslinjer, disse udstikker omkring ”hensigtsmæssig” branding i en 
postmoderne kontekst – jf. kapitel 3 - Metode.  
33 Dette vurderes altså ud fra en teoretisk analyse, der behandler vilkårene for DONGs kommunikation og modtagelsen 
heraf ud fra de retningslinjer som specialets mikro- og makroteorier om branding og postmodernisme udstikker (jf. 
afsnit 1.2) 
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samtidig i logoets farver og endorsernes påklædning, som ifølge Olins (jf. afsnit 6.6.1) er med til 

at differentiere DONG fra konkurrenterne. 

 

Ifølge Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) var intentionen med filmen netop at 

skabe et positivt kendskab til DONG som helhed, idet virksomheden i 2004 sigtede mod at vokse i 

den danske energisektor. Ifølge fremtidsforsker Morten Grønborg er fokus inden for branding 

skiftet fra at fokusere på det håndgribelige produkt til følelser og værdier. 

Virksomhedsidentiteten, som DONG kommunikerer via værdier, giver forbrugeren mulighed for 

at vurdere, om han eller hun har noget til fælles med DONG, og kan derved give forbrugeren et 

holdepunkt i en ellers fragmenteret, postmoderne verden (jf. Morsing, afsnit 6.5). 

 

Idet forståelsen af filmen især afhænger af en konnotativ læsning af værdiladede tegn, 

formodes valget af værdier at være bevidst. DONG lægger gennem ”identitetssamtalen” med 

endorserne en del af sin identitetsskabelse ud hos forbrugerne: De får mulighed for selv at 

fortolke, hvad de ser, og bruge DONGs symboler til at repræsentere deres identitet. F&S 

påpeger, at virkeligheden i det postmoderne samfund er socialt konstrueret, og at individet 

ønsker at konstruere sin egen identitet via selvbilleder, images. Dette giver DONG ifølge vores 

analyse som udgangspunkt mulighed for med denne reklamefilm; vurderet ud fra 

brandingteorien har DONG altså gode muligheder for at blive positivt modtaget.  

 

10.2.2 Identitet i fællesskabet 

Analysen i kapitel 9 viser, at DONG benytter sig af værdikommunikation og symbolik. Mens dette 

i teorien tillader modtageren selv at fortolke filmens udtryk, søger DONG, via valget af 

endorsere (jf. afsnit 9.3.7), at angive, hvordan modtageren skal afkode virksomhedens 

kommunikation. DONG præsenterer sig i sin spændingsprægede optræden med landsholdet og 

Safri Duo som et nationalt samlingspunkt, som vi danskere kan være stolte af som 

energiforsyner, ligesom vi er stolte af Danmarks sports- og musikrepræsentanter. Fællesskabet 

de tre imellem bliver et udtryk for DONGs identitet og lægger op til, at modtageren identificerer 

sig med de samme værdier – traditionelle værdier om fællesskab og tradition samt moderne 

værdier som effektivitet og kontrol. Symbolikken i de gentagne rød-hvide farver, rør, der på 

forskellig vis indgår, og musikken gennem filmen slår de tre aktørers fællesskab fast. 

Endorsernes autoritet hver især giver opbakning til DONG, hvilket gør det ”lette” indhold, der 

fremstår uden logos, mindre vigtigt (jf. afsnit 9.3.6.1).  
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Kommunikationen hviler altså på en ide om at få tilslutning fra hele målgruppen, Danmark, ud 

fra et bestemt verdenssyn om toneangivende sociale strukturer og autoriteter: med 

postmodernismens termer en ”stor fortælling”. Den store fortælling, som forbrugeren skal 

anerkende og tilslutte sig, er således den kulturelle referenceramme, som DONG præsenterer. 

Ikke alene tilgodeser denne moderne verdensanskuelse (jf. Inglehart, afsnit 5.4.1.2 og Lyotard, 

afsnit 5.2.1) ikke den postmoderne forbrugers krav om åbenhed og tolerance og modstand mod 

uniforme anskuelser, som påpeget af F&S og Lyotard (jf. afsnit 5.5.2 og 5.2.1); den tillader 

heller ikke reelt forbrugeren at konstruere sin egen identitet, som F&S anfører som essentielt for 

den postmoderne forbruger (jf. afsnit 5.5.5), fordi symbolværdien er defineret.  

 

Vi bemærker her, at brandingteoriens fokus på at udgøre et værdidefineret pejlemærke for 

forbrugeren (jf. Morsing 6.6.5) synes at stride imod postmoderne anvisninger for markedsføring. 

Der kan altså spores en uoverensstemmelse mellem aktuel mikroteori om virksomheders 

markedsføring og den sociologiske makroteoris anvisninger for samme. 

 

Ifølge Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) var landsholdets og Safri Duos image et 

ideelt match med DONG: Det skulle skabe opmærksomhed og gøre DONG kendt for noget. Mens 

vores analyse viser, at filmen ”gør DONG kendt” for at være en kompetent, leveringsstabil og 

nytænkende energiforsyner, hviler DONGs kommunikation dog overvejende på traditionelle og 

moderne værdier (jf. Ingleharts samfundstyper afsnit 5.4.1.1 og 5.4.1.2) i et samfund, der 

vægter postmoderne værdier. Betydningsoverførslen til modtageren hæmmes derfor, idet 

endorsernes værdier ikke nødvendigvis er nogle, modtageren kan eller vil identificere sig med. 

Dette svækker DONGs troværdighed. Imaget, som DONG kommunikerer, opfattes altså ikke 

nødvendigvis positivt.      

 

10.2.3 Tryghed i et forbrugsperspektiv   

DONG tager i filmen udgangspunkt i markedet som hovedarena for det postmoderne menneske. 

Analysen i kapitel 9 viser, at energi ikke præsenteres i sine tekniske kvaliteter (via faktuel, 

logos-argumentation), men som noget sjovt (via etos og patos, der inddrager modtageren 

emotionelt). Det giver mennesket frihed til at leve sit liv på lige den måde, det ønsker. Ifølge 

F&S er forbrug nødvendigt for det postmoderne menneskes livskvalitet (jf. afsnit 5.5.5) og anses 

derfor som en nødvendighed. DONG tilbyder forbrugeren tryghed i leveringen af den nødvendige 

energi. Ifølge Becks teori om risikosamfundet eliminerer DONG hermed den fare, der kan opstå 

for livskvaliteten, hvis energien går i stå. Dette forbrugsperspektiv tilgodeser det postmoderne 

individ, der bygger sin identitet op omkring forbrug. Det inddrager dog ikke en moralsk 
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stillingtagen til miljøet, hvilket i det postmoderne samfund ellers forventes i virksomheders 

forretningsførelse. DONG faciliterer altså den postmoderne forbrugers behov for at skabe et 

image, men anfører, hvad imaget skal bygge på, hvilket ikke tilgodeser forbrugerens 

selvstændige og individuelle imagekonstruktion (jf. afsnit 10.2.2). Samtidig får ønsket om de 

mere uegennyttige, etiske kvaliteter, som Inglehart anfører eftertragtes af det postmoderne 

menneske (jf. Inglehart afsnit 5.4.1.3), ikke grobund. 

 

Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) udtaler, at filmen ikke skulle signalere et 

bestemt budskab, men især skabe et positivt kendskab til DONG for at kunne udvide 

forretningen. En mere etisk tone var altså ikke ”på tegnebordet”. Det bør nævnes, at 

miljødebatten i 2004 ikke for alvor havde nået den enkelte forbruger34. Trods det 

forbrugsorienterede, egennyttige perspektiv i filmen, vurderer vi derfor, at DONGs film havde 

mulighed for at blive positivt opfattet af den imageskabende, postmoderne forbruger. 

 

10.2.4 Overensstemmelse med postmoderne markedsføringsanvisninger? 

Hvordan kan filmen, der overordnet kommunikerer traditionelle og moderne værdier, siges at 

følge de anvisninger som F&S opstiller for postmoderne markedsføring?  

 

Filmen viser fra start mange stimuli skabt gennem etos og patos, der gør den spændende og 

pirrer sanserne. Dens budskab formidles via konnotationer til det gode liv, som her præsenteres 

som endeløs energi til det postmoderne menneskes identitetsprojekt. Filmen kan derved siges at 

afspejle en hyperreel virkelighed. Filmens oplevelsesbetonede udtryk er også med sit høje 

tempo og optimerede bevægelser udformet efter postmoderne hensyn; den retoriske analyses 

indsigelse omkring faktuelt indhold, som DONGs stærke etos i filmen allerede udbedrer (jf. 

9.3.6.1), modificeres her yderligere af formens stærkere betydning i forhold til indhold ifølge 

F&S (jf. afsnit 5.5.6).     

 

Men selvom filmen er kendetegnet ved symboler og værdier, der skal læses af modtageren, 

præsenterer DONG kun en bestemt måde at anskue verden på, nemlig gennem de kulturelt 

forankrede værdier hos endorserne, som DONG regner med at få tilslutning til (hjemlen for 

DONGs argumentation af sit budskab). Ved kun at tilbyde modtageren ét specifikt image ved 

købet af DONGs produkt, angiver DONG også, hvordan individet skal konstruere sin identitet. 

                                            
34 Trods mange års stigende aktivisme og opmærksomhed på miljøproblemet fra anden end politisk side menes det 
først at være med Al Gores film fra 2006, ”An Inconvenient Truth”, at alvoren i klimasituationen er ved at gå op for 
de bredere masser. 
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Dette honorerer ikke den fragmentering, som F&S påpeger, præger det postmoderne samfund, 

hvor generelle sandheder, som den DONG her peger på, afvises. Det i et branding-perspektiv 

positive pejlemærke, DONG kommunikerer, strider altså imod postmoderne 

markedsføringsanvisninger. Forbrugeren bliver i filmen også kun inviteret til at overvære 

”produktionsprocessen” (energien i filmen), men ikke tage del i den: Dens forløb og udbytte 

(værdier) er bestemt på forhånd. Ifølge analysen i dette kapitel er DONGs menneskesyn i denne 

film altså overvejende moderne, idet virksomheden forventer tilslutning til filmens generelle 

verdensanskuelse og derfor må anse mennesket som en konstant og forudsigelig størrelse (jf. 

afsnit 5.5.5). Endelig indordner filmen sig ikke kaosbetingelsen, idet den er koordineret ned til 

mindste detalje, og der ingen fejl opstår; den ene, der antydes da bolden sætter sig fast, løses 

hurtigt og smertefrit.   

 

Vi mener derfor, at DONG på få områder lever op til de postmoderne markedsføringsanvisninger.  

  

10.2.5 DONGs troværdighed og image – en sammenfatning 

Ifølge brandingteori følger reklamefilmen med udviklingen, som et udtryk for corporate 

branding. DONG kommunikerer værdier og holdninger til modtageren, der herudfra tilbydes at 

skabe sin identitet, hvilket er med til at opbygge tillid og troværdighed til DONG. 

Troværdigheden skærpes, idet DONG tilbyder præcis det, der er nødvendigt for den 

postmoderne forbrugers livsstil, nemlig forbrug, som bruges i dennes identitetsprojekt.  

 

Ifølge denne analyse er de værdier, DONG kommunikerer, imidlertid ikke tilpasset den 

postmoderne målgruppes værdier. Det kulturelle fællesskab, der som en stor fortælling skal 

samle nationens tilslutning til DONG, svækker DONGs troværdighed ifølge postmoderne 

markedsføringsanvisninger. Denne styrkes dog af, at DONG tilbyder netop det, forbrugeren har 

brug for: tryghed i adgangen til energi og dermed livskvalitet, og dette serveret i en spændende, 

anderledes og af endorserne blåstemplet form. Dette afleder opmærksomheden fra et måske 

”let”, logos-svagt indhold, men er hængt op på et begrænset ”imageudvalg”, der med sit 

moderne værdi-islæt ikke nødvendigvis tiltaler den postmoderne forbruger. Ifølge denne analyse 

udviser DONG altså ikke en fintfølende fornemmelse for sine modtageres værdier (jf. F&S’ 

anvisninger afsnit 6.6.8), hvilket skader DONGs troværdighed. Der er derfor en fare for, at 

måden, DONG ønsker sin virksomhedsidentitet opfattet på, ikke opfattes sådan af virksomhedens 

interessenter. Dette svækker DONGs image.  
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10.3 ”Energi i forandring” – film 2 

10.3.1 En lang historie om et corporate brand 

Der hersker ikke tvivl om, at emnet i denne film er energi og klima; billeder af 

forbrugssituationer og en speak, der udførligt beretter om DONGs produktion af energi, gør 

dette klart. Dermed er DONGs produkt også mere i fokus end i film 1. Principperne for 

produktets tilblivelse fremføres dog som et kendetegn for DONGs forretningsførelse. Hermed og 

med et angivet langtidsperspektiv handler filmen derfor ikke kun om at markedsføre produkter, 

men om at fremhæve DONG som et corporate brand med en unik ydelse. Ifølge vores analyse i 

kapitel 9 kommunikerer DONG en række værdier, der angiver virksomhedens identitet. 

Identiteten er synlig i logoet og angives også i speaken, der præsenterer DONGs holdninger til 

energiproduktion. I analysen af lydens samspil med billederne fremstår endvidere symbolik 

omkring klodens tilstand, problemer og løsninger. Dette støttes op af brug af neutrale statister 

og lokationer: Disse genkendelige, men ikke allerede værdidefinerede elementer, tillader 

modtageren at forholde sig til det opstillede scenarie. Herigennem styrkes en sympati for DONG 

og dens identificerende værdier. Disse værdier fremstiller DONG på en ny og anderledes måde 

for en energiudbyder – nemlig som en miljøvelgører (jf. afsnit 10.3.2). I samspil med 

kommunikationens form, der bruges med en utraditionel længde og informativ vægt i kraft af en 

logosargumentation, fremstår DONGs ønske om at differentiere sig selv klart. 

 

Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) påpeger, at filmen skulle skabe et positivt 

brandkendskab til hele DONG for især at rette op på DONGs omdømme efter en række dårlige 

presseomtaler om regningssjusk i Københavnsområdet. For at kommunikere interessant lå nøje 

overvejelser bag filmen; fortællerstemmen skulle samle en historie omkring billeder af neutrale 

lokationer, som skulle tillade flest mulige seere at kunne ”genkende” det viste. 

Fodboldlandsholdet indgik bevidst ikke trods sponsoratet, da DONG havde nok at fortælle selv.  

Grønborg anfører som nævnt, at branding i det postmoderne samfund fokuserer mindre på 

ydelsen og mere på følelser. DONGs valg af værdipræget kommunikation er ikke mindst pga. 

virksomhedens komplekse energiydelse (jf. Schnoor afsnit 6.6.5) relevant. På den ene side er fx 

strøm meget simpel: Tryk på kontakten, og computeren tænder. På den anden side bliver 

ydelsen kompleks, i det øjeblik man går ind i en diskussion af global opvarmning, energiforbrug 

mv. – sådan som DONG her gør. DONGs kommunikation falder derfor i tråd med Schnoors 

påpegning af, at et risikoforbundet produkt kræver kommunikation af værdier for at opnå 

troværdighed og tillid (jf. afsnit 6.6.5). 
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De neutrale statister og lokationer tillader generelt den postmoderne forbruger at fortolke 

udtrykket og med afsæt i DONGs symboler at repræsentere sin identitet (jf. F&S afsnit 5.5.5). Vi 

har konkluderet, at landsholdet som medkommunikator ikke utvetydigt signalerer positive 

værdier for en postmoderne forbruger (jf. afsnit 10.2.2). Men i denne film gør DONGs valg om at 

fremføre sit budskab alene kommunikationen ensidig: Den ønskede identitets gennemslagskraft 

svækkes uden et blåstempel fra en interaktør (jf. afsnit 6.6.1, identitetssamtalen). Så mens 

filmens form differentierer og positionerer DONG i forhold til andre energiudbydere, er der en 

fare for, at DONG i sin enetale opfattes som indadskuende (narcissistisk – jf. afsnit 6.6.6 og 9.6). 

Det svækker DONGs troværdighed, og DONGs budskab når ikke ud til sin omverden.  

 

10.3.2 Ansvarlighed – den grønne sti  

Ifølge kapitel 9s analyse præsenteres DONG i filmen som en samfundsansvarlig, miljøbevidst 

energiudbyder; to emner, der får stadig større opmærksomhed. Som filmen afbilder, har den 

økonomiske udvikling også ført en større velfærd og et større forbrug med sig; og med dette, 

påpeger G&L, flere valgmuligheder. Dette kommer ifølge Morsing oftere til udtryk ved et ønske 

og en forventning om etisk stillingtagen i virksomhedernes forretningsførelse (jf. afsnit 6.6.7). 

Klima som emne er betændt (jf. kapitel 4), ikke mindst for en energiudbyder som DONG. Ved at 

kommunikere åbent om klimaproblemet, sådan som DONG ser det, om sin andel i det og om, 

hvordan virksomheden vil håndtere det, imødekommer DONG imidlertid de postmoderne 

forbrugeres krav om dialog og gennemsigtighed i virksomheders kommunikation. Samtidig 

eliminerer DONG en fare, som ifølge Beck kendetegner risikosamfundet - nemlig at 

klimaproblemets altomfavnende karakter og kompleksitet gør det sværere for folk at 

gennemskue. På baggrund af traditionelle værdier, som i filmen udtrykkes ved omsorg for 

familie, fremtidige generationer og bevarelse (af naturen), præsenterer DONG vejen til tryghed: 

Budskabet er, at de, der overlader energiproduktionen til etisk-ansvarlige DONG, ikke skal 

bekymre sig om miljøet, for DONG tager højde for klimaproblemet i sin produktion.  

 

Som en af samfundets store debatter initierer emnet i stigende grad forbrugernes engagement, 

modsat tidligere tiders mere personlige interesseengagement (jf. Beck afsnit 5.5.8). DONG giver 

med sin frivilligt miljøetiske energiydelse forbrugerne mulighed for at være en del af sin 

ansvarlige løsning: Ved at vælge DONG overføres et miljøbevidst image til forbrugeren, som 

fremstår attråværdig i det postmoderne samfund, der taler for miljøhensyn. DONG hjælper altså 

forbrugeren med selvrealisering og dermed livskvalitet. Ifølge Susanne Westh (informant fra 

DONG - jf. bilag 3) var filmens hensigt at skabe tillid blandt de miljøbekymrede forbrugere til, at 

DONG leverer energi på den bedst mulige måde og trygt kan overlades produktionen - opnå en 
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”license to operate”35. Stolte over at kunne være en del af løsningen ville DONG være åben om 

sin andel i problemet, der forventedes alligevel at blive gennemskuet. 

 

Med det store fokus på klima, og forbrugertendensen til at involvere sig i omverdenen ud fra 

mere end rene personhensyn, men dog med et image-afkast, synes den ”licens” ikke langt væk. 

DONGs postmoderne budskab rammer plet, og det styrker DONGs troværdighed. Muligheden for, 

at DONG bliver positivt modtaget, er god.    

 

10.3.3 Tryghed for fremtiden – en nøje udvalgt sti 

Trods filmens brug af symbolik, der i princippet tilgodeser en selvstændig stillingtagen til 

filmens indhold og udtryk for seeren, ekspliciterer og præciserer filmens speak i samspil med 

billederne, de værdier, der skal afledes af filmen og forbindes med DONG: at DONG er en 

ansvarlig og miljøbevidst energiudbyder. DONG gør op med den tidligere ”forbrugsfortælling” 

(jf. afsnit 10.2.3) og præsenterer forbrug i dets skadelige kvaliteter. I stedet indfører DONG – 

med base i tilliden til teknologien indenfor energiforsyning - en ny, klima-fortælling: den 

miljøvenlige energi som et dominerende verdenssyn. DONGs svar på postmodernitetens 

klimaproblem fremføres med afsæt i, at klimaforandringer er menneskeskabte, og at dette især 

foregår gennem almindeligt forbrug. DONG lægger sig dermed op af den etablerede videnskab og 

politiske konsensus på området – hvad man med postmodernismens vokabular kunne kalde en 

videnslegitimerende ”stor fortælling”: Denne antyder en generel, accepteret opfattelse af, hvad 

global opvarmning er, og hvad dette fænomen fordrer løsningsmæssigt. Det lægger DONG sig 

med filmens budskab i forlængelse af. Hermed præsenterer DONG et moderne verdenssyn, idet 

dens løsning baserer sig på alment accepteret viden (jf. afsnit 5.2.1 og 5.4.1.2). Ifølge vores 

analyse fremstår DONG som en autoritet indenfor energiproduktion i kraft af sin erfaring og 

kompetencer, hvilket igen bejler til en moderne mentalitet. Dermed indebærer filmens 

fremførelse af den nye klimafortælling også et moderne syn på mennesket som en forudsigelig 

størrelse, der lægger sin lid til og identitetsskabelse i hænderne på noget større og mere 

generelt (jf. Lyotard, afsnit 5.2.1). 

 

Klimaet berører som udgangspunkt os alle. Ingen kan undslippe klimaets kræfter. Det er gået op 

for flere i det postmoderne samfund, hvorfor filmens indhold er postmoderne og vedkommende 

(jf. Beck, afsnit 5.5.8). Morsing påpeger samtidig, at det postmoderne menneske søger efter den 

traditionelle værdi ”tryghed” som vejledning i dets valg, i takt med at verden bliver stadig mere 

kompleks (jf. afsnit 6.6.1 og 6.6.7). Dette leverer DONGs på forhånd definerede tilgang til 

                                            
35 Citat fra Susanne Westh, jf. bilag 3. 
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verdens klimaproblemer. Den postmoderne forbruger er dog længe blevet skuffet over videnskab 

og teknologi og entydige anskuelser (jf. Lyotard, afsnit 5.2.1; Beck, 5.5.8) og hælder oftere mod 

at nå frem til holdninger og livssyn ud fra en selvstændig indsamling af information og egne 

ræssonementer. DONGs faktavægtige fremførelse har altså ikke gode odds, ligesom filmens for 

genren utraditionelle længde ikke tilgodeser forbrugernes knappe opmærksomhed (jf. 5.5.6.). 

Samtidig ønsker den postmoderne forbruger at have mulighed for at skabe flere images – ikke at 

få sit image ”serveret”, som DONG altså gør sig skyldig i (jf. afsnit 5.5.5)  

  

Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) forklarer, at DONG i kommunikationen tog 

udgangspunkt på den ene side i, at forbrugerne bekymrer sig for miljøet og på den anden side i 

stolthed over egen løsningskompetence. Til trods for at DONGs tema om miljøvenlig produktion 

optager de fleste i det postmoderne samfund, viser DONG autoritativt én mere korrekt vej for 

fremtidens generationer. Dette kan virke belærende og ude af føling med de individuelle 

postmoderne forbrugere, der selv søger at informere sig og skabe sine images. Igen bemærker vi 

uoverensstemmelsen mellem brandingteoriens mål for markedsføring og F&S’ anvisninger for 

samme. Budskabets længde kan samtidig tabe forbrugernes interesse på gulvet.  

 

DONG kan således opfattes som værende mindre troværdig, og dette mindsker sandsynligheden 

for, at DONGs image bliver opfattet efter intentionen. 

 

10.3.4 Postmoderne budskab – ikke postmoderne udførelse 

Ud fra denne diskussion af hensigtsmæssigheden af filmens mest fremtrædende træk, er det 

relevant at vurdere, hvordan filmen med sine både, traditionelle, moderne og postmoderne 

elementer tager postmoderne markedsføringsvilkår i betragtning (jf. afsnit 6.6.8).  

 

Med en nøje gennemtænkt koordination af lyd og billeder præsenterer filmen en spektakulær 

oplevelse af natur og verden lige nu. Den hyperreelle afspejling, der præsenterer mange 

forskellige billeder i en sammenhæng, formidler det ”hotte” postmoderne budskab om på etisk-

korrekt CSR-vis at tage miljøhensyn. Denne åbning mod at opnå det attråværdige miljøbevidste 

image forstærkes i filmens værdier og brug af symbolik, som i nogen grad forskyder relationen 

mellem formen og dens indhold, hvilket Baudrillard anfører, er et vilkår i det postmoderne 

samfund (jf. afsnit 5.5.4). Dette tillader den postmoderne forbruger at konstruere sit image via 

egen tolkning – heri mødes vilkåret om paradoksale modsætninger, der præger verden (jf. afsnit 

5.5.4 og 5.5.5).  
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Men med afsæt i en afvisning af forbrugshistorien er ”indlæsningen” i symboler og værdier givet 

på forhånd: Med udgangspunkt i at klimaforandringer er menneskeskabte præsenterer DONGs 

film ét verdenssyn; et simplificeret og ordnet billede på klima-problemet præsenteret ved 

DONGs teknologi og forskning. Dette ene verdenssyn, om det i øvrigt vedkommende emne 

klimaforandringer, tilgodeser ikke den postmoderne forbrugers svindende tiltro til videnskaben, 

der ansporer folk til ikke at lade sig fortælle, men selv at søge viden.  Det efterlader heller ikke 

rum til den fragmentering og det kaos, der hersker, idet det angiver hvilket image, forbrugerne 

skal skabe, mens denne kræver åbenhed over for flere muligheder. Man kan argumentere for, at 

med sin gentagne benævnelse af de ”forandringer” (som er et nøgleord i speaken), der sker, 

antyder DONG en udefineret kvalitet i egen løsning og åbner derved for diversitet (i holdninger 

og images). Denne diversitet skal dog udspille sig inden for filmens klimaorienterede scenarie, 

der støtter op om præcis DONGs indsats som vejen frem. Forbrugeren overværer samtidig igen 

kun ”produktionsprocessen” (den miljøvenlige energi i filmen), men får ikke plads i den. Hermed 

antydes DONGs anskuelse af mennesket overvejende som moderne; en stabil størrelse, der 

forventes at tilslutte sig DONGs budskab.  

 

Samtidig berøres verdens forandring mest i speaken, mens filmens udformning udtrykker det 

modsatte af kaos: nemlig orden og tryghed og DONG som et stabilt anker i den komplekse 

verden. Ifølge Morsing er det præcis, hvad den postmoderne forbruger søger som en guide i 

kaoset. Der kan derfor være en mulighed, for at den moderne funderede autoritet, som DONG 

repræsenterer som miljøbevarer, kan accepteres og berolige postmodernisten. Men det faktum, 

at trygheden hviler på en defineret verdensanskuelse (den på forhånd definerede tilgang til 

klimaproblemet og –løsningen), kan dog få forbrugeren til at tage afstand. Hermed antydes en 

uoverensstemmelse mellem brandingteori og postmoderne teoris markedsføringsanvisninger. 

Samtidig fanges interessen ikke nødvendigvis, da filmens lange, indadskuende form ikke 

tilgodeser den postmoderne forbrugers knappe opmærksomhed. 

 

Vi mener, at DONG med sit budskab rammer i hjertet af den postmoderne forbrugers 

interessefelt, men udførelsen af kommunikationen er ikke optimal i forhold til F&S’ postmoderne 

markedsføringsanvisninger. 

 

10.3.5 DONGs troværdighed og image – en sammenfatning 

Også med denne film følger DONG udviklingen i branding mod en corporate branding. Med afsæt 

i et tydeligt produkt står holdninger og værdier til produktionen i centrum for kommunikationen. 

Det tillader den postmoderne forbruger at skabe sin identitet og antage det attråværdige 
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miljøvenlige image. DONGs standpunktskommunikation skiller den endvidere ud ved at komme 

kritik fra omverdenen i forkøbet. Det borger for DONGs troværdighed og er med til at opbygge 

tillid til virksomheden. Samtidig giver filmens flotte udførelse en anderledes oplevelse af energi, 

bl.a. idet DONG bruger reklamefilmsgenren på en ny måde. Dette støtter DONGs troværdighed i 

sin differentiering. 

 

Dog kommunikerer filmen en række værdier, der ikke tager fuldstændigt hensyn til F&S’ 

markedsføringsvilkår og -anvisninger for det postmoderne samfund. Denne analyse påpeger ud 

fra nævnte teori en række negative aspekter i at fremføre én - moderne - verdensanskuelse 

frem for andre og samtidig at fremføre DONG som en autoritet i denne. Dette opvejes muligvis 

af den opmærksomhed, som filmen giver til ”forandringen” verden er i, samt af det etisk 

ansvarlige klima-budskab. Budskabets, og dermed DONGs, troværdighed svækkes dog af filmens 

lange, ”enetale”. Den logosvægtige fremførelse risikerer desuden at virke uvedkommende og 

uinteressant. Til trods for at budskabet er i trit med tiden, dominerer dets lange, faktuelle 

fremførelse filmen, hvilket ifølge vores analyse giver bagslag. DONG udviser altså ikke et 

fintfølende kendskab til det omgivende samfund og sin forbrugers postmoderne værdier, hvilket 

svækker DONGs troværdighed (jf. F&Ss anvisninger, afsnit 6.6.8). DONG image opfattes derfor 

ikke nødvendigvis, som DONG ønsker det. DONGs image står derfor ifølge vores vurdering ikke 

urokkeligt hos den postmoderne forbruger.  
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10.4 Sammenligning og delkonklusion 

Vi har konstateret, at der i begge film udtrykkes kendskab til brandings nutidige brug: DONG 

kommunikerer sin identitet igennem værdier, underbygget af en symbolik, der udføres af 

statister. Denne corporate branding-tilgang udgør fundamentet for at fremføre budskabet. Vores 

analyse i dette kapitel peger dog på, at den ikke er fuldt ud afstemt i forhold til det samfund, 

som DONG er en del af. For til trods for anvendelsen af symbolik, der opfylder den postmoderne 

forbrugers behov for at tolke budskaber og skabe sin identitet, angiver værdiladede endorsere 

og neutrale statister ledsaget af udførlig speak det billede af DONG, som modtageren skal tage 

med sig. Det betyder i begge film, at forbrugeren kun får tilbudt ét muligt image i en ordnet 

verdensanskuelse i samarbejdet med DONG. Ifølge analysen i dette kapitel er den 

spændingsorienterede udførelse og ydelse bag budskabet på plads i film 1, hvis mangel på 

saglighed, logos, udbedres af DONGs stærke etos. Det nationale fællesskab rammer imidlertid 

ved siden af postmodernisten, hvilket svækker DONGs troværdighed. Film 2 tager derimod den 

etisk korrekte linje op i en åben, gennemsigtig kommunikation, der tiltaler den postmoderne 

image-skaber, trods et begrænset image-udvalg. Men dens understøttende værdier stemmer ikke 

nødvendigvis overens med samfundsånden, hvilket DONGs troværdighed lider under. Desuden 

svækkes budskabets troværdighed af den lange, informative, næsten belærende form og af det 

faktum, at DONG er eneste afsender. DONG anvender altså traditionel og moderne 

værdikommunikation til at overtale en postmodernist. 

 

Ifølge vores analyse bruger DONG i sine to film værdiladet kommunikation til at ”angive en 

retning” for forbrugeren (jf. 6.5). Dette skaber, ifølge brandingteori, tryghed for forbrugeren 

(jf. Morsing afsnit 6.6.5). Postmoderne teoretikere anfører dog, at forbrugeren afviser generelle 

retningslinjer for, hvordan de bør leve deres liv. DONGs kommunikation er, hvad dette angår 

efter vores vurdering, derfor hensigtsmæssig ud fra teori om branding, men derimod ikke ud fra 

de værdier, behov og vilkår, der er gældende for det aktuelle samfund. Der synes altså at være 

en inkonsistens mellem, hvad populær branding-teori fremstiller som god markedsføring, og 

hvad postmoderne teoretikere mener, de nuværende samfundsvilkår fordrer for virksomhedernes 

markedsføring.  

 

Kombinationen af mikro- og makroteori kan i denne sammenhæng således forekomme 

problematisk. Som anført i specialets metode (jf. afsnit 3.5) opererer de to teorier på forskellige 

niveauer og har altså forskellige forklaringsperspektiver: Mikroteorien branding udtaler sig om 

det specifikke brandingfænomen, hvorimod den sociologiske makroteori udtaler sig om hele 

samfundet. Dette brede forklaringsperspektiv anklages for ikke altid at være tilfredsstillende 
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empirisk understøttet (Grunert, 1991:16-17). Dette speciales analyse er til en vis grad et 

eksempel på dette. Det kunne overvejes, om uoverensstemmelsen mellem specialets anvendte 

makro- og mikroteori ansporer til at genoverveje dele af begge teorier, eller om disse muligvis 

kunne lære af hinanden. Vi lader dog dette være op til andre at behandle. Idet vores hensigt i 

denne undersøgelse er at vurdere på hensigtsmæssigheden i DONGs brand-kommunikation i 

forhold til samfundet i øvrigt, lader vi postmoderne teoris anvisninger til virksomhedernes, 

herunder DONGs, markedsføring få det sidste ord. Således rammer DONGs værdikommunikation 

ved siden af postmodernisten.    

 

Den ikke optimale hensigtsmæssighed i filmenes udtryk fra både et branding- og et postmoderne 

markedsføringsperspektiv understreges dog især i den iøjnefaldende forskel i de to films 

budskaber: Der er lang vej fra rytmisk-akkompagnerede landsholdsspillere, der giver ”energi til 

mere”, til panorama-billeder af natur og udpenslende speak, der skaber tryghed og god 

samvittighed, når verden og ”energien er i forandring”. For at forstå årsagerne til DONGs 

forskellige kommunikationer er det væsentligt at se yderligere på konteksten for dem.  

 

I en samfundsmæssig kontekst er DONGs fokus på klima og forbrug af energi i dens seneste 

reklamefilm yderst velvalgt. I takt med at miljødebatten er blevet skærpet, påvirkes 

forbrugerne; klimaet indtager i øjeblikket en tredjeplads i forbrugernes største bekymringer 

(Forbrugerrådet, 2008). Både nationalt og internationalt tages IPCCs analyser til efterretning, og 

klimatopmødet til december i København er blot ét blandt flere konkrete eksempel herpå. DONG 

medsponsorerer i øvrigt topmødet og arbejder med miljøvenlig energiproduktion i forhold til den 

danske miljøaftale fra 2008. Som energiudbyder er DONG automatisk involveret i debatten. Med 

alt dette in mente gør DONG derfor klogt i at kommunikere miljøvenligt. Budskabet i DONGs 

seneste reklamefilm kan i høj grad opfattes som en hensigtsmæssig reaktion på krav fra 

omgivelserne (jf. afsnit 5.6 og 6.6.7). Som nævnt engagerede den almene forbruger sig ikke for 

alvor i miljødebatten før omkring 2006, hvor Al Gores film rev forbrugere og videnskabsmænd op 

af stolene. Ud fra Baudrillards idé om mediernes ”konstruerede virkelighed” var klimabudskabet 

endnu ikke nået bredt ud i samfundet i 2004. DONG havde samtidig et andet fokus i sin første 

reklamefilm: at forberede vækst for at imødekomme det energiafhængige samfund. Således kan 

DONG også med sin første film siges at reagere hensigtsmæssigt på sine omgivelser, omend med 

et mere umiddelbart perspektiv. 

 

Mens filmenes budskab og udvikling kan forstås ud fra deres kontekst og vidner om en vis 

opmærksomhed på omgivelserne fra DONG, bryder deres forskellighed med ønsket om den klare 
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virksomhedsprofil, som DONG ifølge Susanne Westh (informant fra DONG - jf. bilag 3) leverer.  

Med to så forskellige film kan det være vanskeligt for den identitetssøgende postmoderne 

forbruger at skabe sig et klart, og dermed troværdigt, billede af DONG. Den seneste films grønne 

profil, forbrugerens seneste billede af DONG, er i trit med tiden, men dens budskab, 

sammenholdt med den første films, virker påtaget og ”opfundet til lejligheden”36.  

 

Ifølge DONGs egne undersøgelser af sin brand-kommunikation er den nye film dog blevet positivt 

modtaget (jf. bilag 1)37. Det kunne tyde på, at teori her ikke er lig praksis: Vores teoretisk 

funderede undersøgelse stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt særligt det moderne menneskesyn 

og de moderne værdier i DONGs seneste film er afstemt i forhold til den samfundsmæssige 

kontekst - ikke desto mindre tager forbrugerne ifølge DONG positivt imod budskabet. Vores 

analyseresultater, som beror på teori, kan altså ikke forklare ”virkeligheden” i DONGs egen 

analyse. En del af forklaringen kan være, at overgangen fra én samfundstype til den næste, som 

Inglehart påpeger, bør opfattes som flydende snarere end endegyldig. Således kan man ikke 

forudsætte, at alle automatisk ”retter sig” efter de vilkår, som ”nye” samfundstyper udstikker. 

Disse vilkår eller karakteristika må muligvis også opfattes som mere vejledende end definerede. 

Postmodernismen lægger da også netop vægt på, at mennesket er en uforudsigelig størrelse, 

som ikke lader sig kategorisere. Dens egne retningslinjer synes da også at komme til kort her.  

 

Uanset om reklamefilmen fra 2008 kan vurderes som en succes eller ej, er det oplagt at fundere 

over det hensigtsmæssige i at kommunikere to budskaber med meget forskellige værdiladninger 

inden for kort tid. Marketingteoretikere som F&S understreger vigtigheden af at tilpasse sin 

kommunikation til markedet. Samtidig pointerer H&S, at man ikke skal skifte retning for ofte, da 

man risikerer at fremstå som en opportunist – en ”hovedløs kylling”. DONGs nuværende vision38 

og talrige aktiviteter inden for vedvarende energi antyder, at det er i retning af en miljøvenlig 

og ansvarlig produktion, virksomheden går - hvilket også er den vej, som markedet peger hen 

imod. En reklamefilm om nye fire år vil muligvis afsløre, hvorvidt det er tilfældet på det rent 

markedskommunikative plan. Miljø som omdrejningspunkt i en eventuel fremtidig film kunne 

forstærke DONGs brandidentitet, og det image, som filmen lægger op til, ville fremstå mere 

klart og dermed troværdigt. 

                                            
36 Man kan naturligvis overveje, om forbrugerne overhovedet kan huske den første film. Idet filmene er udsendt inden 
for en relativt kort periode, og i øvrigt begge er meget karakteristiske på hver deres måde, mener vi, at forbrugerne 
stadig har den ældre film i erindringen. Fra dette perspektiv er diskussionen af konsekvensen for DONGs image af 
filmenes forskellighed aktuelt. 
37 Vi har ikke haft adgang til undersøgelsen. Bilag 1 henviser til en avisartikel om ”energi-tjekkede reklamer” herunder 
DONGs seneste reklamefilm. 
38 Jf. kapitel 2, afsnit 2.2. 
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Det kan i denne teoretiske analyse konstateres, at de to undersøgte reklamefilms kommunikative 

træk fremviser både styrker og svagheder. Isoleret set står budskaberne i DONGs film klart frem. 

I en sammenligning af de to film fremstår DONGs image dog ikke klokkeklart. De to film øver 

altså vold på hinanden og dermed på DONGs troværdighed og image. Den første volder størst 

skade på den sidste, da dennes troværdighed skal føre DONG ind i den umiddelbare fremtid. 

Ifølge postmoderne teorier og forskning inden for branding bliver forbrugerne kun mere 

opmærksomme på deres omverden og kræver derfor mere af virksomhedernes forretningsførelse 

og kommunikation. Energiudbydere som DONG vil derfor fortsat stå over for en udfordring, når 

de skal kommunikere til markedet og forbrugerne.  

 

Ifølge vores analyse placerer budskabet i DONGs seneste film, Energi i forandring, sig tæt på 

forbrugerne og det omgivende samfund, som det ifølge postmoderne samfundsteori ser ud i 

øjeblikket. Herudfra kan DONGs brand-kommunikation altså siges at have udviklet sig 

hensigtsmæssigt i forhold til den postmoderne værdiudvikling i samfundet. Mens budskabet i film 

2 derfor kan anses som mere tilpasset det omgivende samfund end budskabet i den foregående 

film 1, Energi til mere, er der ifølge dette speciales undersøgelse dog nogen vej endnu, før 

postmodernisten er overbevist om DONGs nye kurs. 
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Del 4: Konklusion og perspektivering 

11 Konklusion 

Dette speciale har undersøgt energivirksomheden DONGs brand-kommunikation. 

Problemformuleringen indeholder to dele: hhv. hvordan DONGs brand-kommunikation har 

udviklet sig hensigtsmæssigt ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, hvor klimadebatten i 

øjeblikket raser, og hvordan det har påvirket DONGs image. Konklusionen deler sig derfor i to 

underkonklusioner. 

 

DONGs film fra 2004 kommunikerer via appel til følelser gennem en sjov og anderledes symbiose 

af fodbold og trommerytmer DONGs kompetencer, der baserer sig på traditionelle værdier om 

nationalt fællesskab og moderne værdier som kontrol og effektivitet. Denne hensigtsmæssige 

værdikommunikation, corporate branding, giver forbrugeren mulighed for identitetsskabelse ud 

fra DONGs kommunikerede værdier. På samme måde har DONGs værditilbud om konstant 

energilevering en beroligende effekt på den postmoderne forbruger. Men modsat forbrugernes 

krav kommunikerer DONG værdier, der låser dem fast på ét enkelt image: Brugen af DONGs 

værdier til identitetskreation kræver tilslutning til landsholdet og Safri Duo, hvilket ikke tiltaler 

postmodernisten (jf. Lyotard om ”sociale autoriteter”). 

 

I reklamefilmen fra 2008 fortæller DONG om sin (nye) kurs: Billeder af natur og DONGs anlæg 

samt en speak informerer om DONGs arbejde for miljøbevarelse og udtrykker traditionelle 

værdier om at vise (klimamæssig) omsorg for familien og kommende generationer. Moderne 

værdier fremstiller DONG som en kompetent og erfaren virksomhed. DONG giver med sin 

nytænkende postmoderne værdikommunikation om ansvarlig miljøvenlighed mulighed for at 

skabe egen, miljøvenlig identitet, hvilket den postmoderne forbruger hylder. Men selvom den 

etiske stillingtagen er tydelig, svækkes kommunikationen af DONGs ene, selvkonstruerede 

verdenssyn og imagetilbud samt af filmens længde. Den faktavægtige enetale kan samtidig 

forekomme uvedkommende og uinteressant for postmodernisten.   

 

I forhold til problemformuleringens første del kan vi konkludere, at DONGs brand-kommunikation 

har udviklet sig med tiden til en elegant corporate branding-stil, der imødegår forbrugerens 

værdibehov. Netop på denne baggrund er den første films udførelse optimal, men vi 

konkluderer, at budskabets værdier er fejlbedømt i fht. udviklingen i samfundet som den 

fremgår af postmoderne teori. Omvendt er den anden films budskab yderst vedkommende, men 
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udførelsen lever ikke op til postmoderne markedsføringsanvisninger. Ud fra et samfundsmæssigt, 

postmoderne perspektiv har værdikommunikationen således udviklet sig hensigtsmæssigt, men 

udførelsen mindre hensigtsmæssigt.  

 

Hvad angår problemformuleringens anden del, vurderer vi DONGs image ud fra, hvor troværdigt 

virksomheden fremstår via de kommunikerede værdier, der signalerer DONGs identitet. Den 

første films kommunikation af værdier, der stilles til rådighed for forbrugerens 

identitetsprojekt, styrker DONGs troværdighed. Det samme gør værditilbuddet om nødvendig 

energi. Mens et stærkt etos mindsker betydningen af fraværet af logos-appel og afbalancerer 

troværdigheden, svækkes denne dog af det begrænsede og især moderne værdiudvalg, som 

endorserne repræsenterer. Vi kan konkludere, at der derfor er fare for, at den kommunikerede 

identitet ikke opfattes positivt af forbrugerne, hvilket påvirker DONGs image i negativ retning. 

I den anden film styrker inddragelsen af alle tre appelformer, der dog domineres af logos, 

DONGs troværdighed. Med emnet klima rammer DONG sin samtid ved at eliminere den fare, 

klimaproblemet udgør, hvilket skaber tillid til DONG og derved opbygger troværdighed (jf. 

Schnoor). Den nye klimafortælling fremføres dog som et generelt verdenssyn, hvori DONG 

fremfører sig selv som ekspert gennem lange faktuelle forklaringer. Dette tager den 

postmoderne forbruger ifølge teorien herom afstand fra, ligesom længden på DONGs 

”eksperttale” distancerer modtageren fra DONG og budskabet. DONGs troværdighed og identitet 

lider herunder, hvilket giver skår i DONGs image.   

 

I forhold til problemformuleringens anden del konkluderer vi ud fra en sammenligning af de to 

film, at DONGs samlede image står usikkert frem. H&S påpeger, at det er afgørende for 

virksomheders image ikke at efterlade et flakkende billede af sig selv i et forsøg på at følge 

samfundsudviklingen: Der er dog lang vej fra underholdende fodbold på topplan til 

samvittighedsfuld bevarelse af jordens klima til kommende generationer. Vores teoretiske 

analyse påviser således tvivl om DONGs aktuelle image. 

 

På et bredere samfundsplan kan specialets analyse først og fremmest antyde, at klimaets 

tilstand er et emne, der optager mange, som både specialets postmoderne makroteori og 

niveauet af aktuelle miljørelaterede aktiviteter udtrykker. Den postmoderne forbrugers kvalitet 

som en ”flygtig størrelse” indikeres også i kraft af, at denne analyses teoretiske konklusioner 

ikke stemmer overens med DONGs egen undersøgelse. Vores analyse kan derfor samtidig pege 

på, at hvis budskabet er ”rigtigt”, er andre vilkår for postmoderne markedsføring mindre 

betydningsfulde. Man kunne endda argumentere for, at disse vilkår burde revideres.  
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12 Perspektivering 

Specialets konklusion afslutter denne undersøgelse. Hermed sættes dog kun foreløbigt punktum 

for perspektiverne for at opnå mere viden om virksomheders kommunikation på klimaområdet. 

Vi vil her præsentere oplagte afledte undersøgelser. 

 

Specialet analyserer på case-reklamefilmene gennem brug af teorier om det postmoderne 

samfund samt teorier om semiotik og retorik. Det er således en analyse, der ”kigger ind” og går 

teoretisk i dybden med det empiriske materiale. Vi kunne også have valgt at lave en analyse af 

filmene, der ”kiggede ud”, både ved at give et konkret bud på filmenes modtagelse via en 

receptionsanalyse, ligesom vi kunne have inddraget en samlet markedsvilkårsanalyse og de 

konkurrencemæssige effekter af liberaliseringen af elmarkedet og disses betydning for DONGs 

tilgang til ekstern kommunikation. Herunder kunne konkurrerende energivirksomheders 

markedskommunikation ligeledes inddrages i en komparativ analyse for at kunne udtale os om 

tendenserne indenfor kommunikation i energisektoren som helhed. 

 

Specialets genstandsfelt knytter an til en række andre tæt beslægtede forskningsområder. Bl.a. 

har postmodernismens fokus på etik og moral inspireret Ken Peattis teori om, hvordan en ”grøn 

forbruger” sætter vilkårene for en ny, ”grøn markedsføring” (Peattie, 2008, s. 563). 

Udgangspunktet for virksomhedernes virke er bæredygtighed fra start til slut, hvilket skulle give 

forbrugeren, der vælger de mest miljøvenlige produkter, den renest mulige samvittighed. En 

dybdegående analyse af hele DONGs forretningsmæssige virke med et fokus på, hvordan DONG 

imødegår de grønne vilkår, kunne derfor være interessant og i øvrigt være beslægtet med 

specialets fokus. Herudover kunne forestillingen om ”greenwashing” også have været relevant at 

kigge nærmere på. I forbindelse med virksomheders kommunikation indenfor miljø og energi er 

begrebet ”greenwashing” opstået, som dækker over virksomheders ”dækningsløse” grønne 

markedsføring. Man kunne inddrage dette perspektiv i en undersøgelse af DONGs 

forretningsmæssige virke for at tage en mere kritisk tilgang til DONGs kommunikation. 
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Bilag 1 – Energi-tjekkede reklamer 

 



 

 

 

 

 



 

Bilag 2 - Resume af interview   

Som led i vores empiriindsamling har vi udført et interview med international brandmanager, 

Susanne Westh fra DONG Energy. Under interviewet talte vi om DONGs virke og tanker bag de to 

reklamefilm fra 2004 og 2008, som vi vil analysere i kapitel 7. Vi vil her i et kort sammendrag 

komme ind på interviewets hovedpointer, som vil blive inddraget i specialets diskussion af de to 

reklamefilm i kapitel 9. Det fulde interview er transskriberet og vedlagt som bilag 2. 

 

Susanne Westh erkender, at der er sket store ting i samfundet fra den første film blev lavet i 

2004 til den nye film kom ud i 2008. Disse forandringer har selvsagt haft en indflydelse på DONG 

Energys markedssituation. I 2004 (før fusionen) var DONG en virksomhed, hvis navn ofte optrådte 

i aviserne og fjernsynet, men energi var et lavinteresseprodukt og kunderne få. I 2008 (efter 

fusionen) var energi ifølge Susanne Westh i allerhøjeste grad et højinteresseprodukt, og DONG 

Energy var en virksomhed, der var plaget af et dårligt omdømme pga. mediesager om 

regningssjusk i Københavnsområdet. Samtidig var miljødebatten ved at være på sit højeste 

hidtil.  

 

Ifølge Susanne Westh har DONG Energys forskellige markedssituationer haft en klar indvirkning 

på, hvordan virksomheden har valgt at brande sig via reklamefilmene. I 2003 var DONG lige 

blevet sponsor for det danske fodboldlandshold. Virksomhedens slogan lød på det tidspunkt 

”Energi til mere”. DONG mente, at det passede naturligt sammen med landsholdet, og at det var 

en ideel idé at bruge landsholdet som medkommunikator i sin reklamekampagne. Tanken var, at 

landsholdets gode image ville smitte af på DONG. Det samme gjaldt Safri Duo, der på det 

tidspunkt var en god og meget energisk gruppe. I symbiose skulle landsholdet, Safri Duo og 

sloganet ”Energi til mere” fortælle en historie om et energiflow. DONG ville gerne vækste og 

opkøbe for derved at blive en endnu større spiller i den danske energisektor. Målet med filmen 

var derfor at gøre DONG ’kendt for noget’. Der var ikke noget konkret budskab i kampagnen: 

Virksomheden ønskede blot at skabe et positivt kendskab til deres produkt blandt forbrugerne og 

formidle det på en sjov måde. 

 

Hensigten med kampagnen fra 2008, ”Energi i forandring”, var at skabe tillid til, at DONG Energy 

leverede energi og gjorde det på den bedst mulige måde set i lyset af en stigende accept af 

energiforbrugs generelle degraderende effekt på klimaet. Virksomheden ville gerne give 

forbrugerne det indtryk, at de trygt kunne overlade produktionen af en miljøvenlig energi til 

DONG Energy; målet var hermed at opnå en ”license to operate” fra forbrugerne. Virksomheden 



 

havde i 2008 meget at være stolte af (udviklingen af dens teknologi). Men samtidig var 

virksomheden en del af miljøproblemet, og det skulle ikke bortforklares, da folk alligevel straks 

ville gennemskue det. Virksomheden betragtede også sig selv som en del af løsningen, bl.a. 

andet pga. virksomhedens engagement i initiativer som ”Project Better Place”39. Her forsker 

DONG Energy i nye løsninger og er med i opførelsen af nye vindmølleparker.  

 

Ifølge Susanne Westh har der været nøje overvejelser bag udformningen af filmene. I filmen fra 

2008 er valget fx faldet på en fortællestemme for at kunne fortælle en sammenhængende 

historie til mange forskellige billeder. Derudover er der valgt neutrale locations, for at alle kan 

relatere til det, de ser. DONG Energy har bevidst valgt ikke at bruge landsholdet i den nye film, 

selvom sponsoratet løber frem til 2010. Susanne Westh bemærker, at virksomheden havde så 

meget at fortælle, at den ikke havde brug for en forstærkende medkommunikator. DONG Energy 

har været meget opmærksom på det nye og store fokus på miljø. Virksomheden oplever det 

bl.a. i forhold til Greenpeaces aktioner, der er målrettet virksomhedens kulkraftværker. DONG 

Energy mener dog selv, at kulkraftværkerne er forsvarlige, da det er de bedst teknologisk 

udstyrede og mest effektive kraftværker i verden. DONG Energy anvender udover kul både 

naturgas og biomasse i produktionen og udleder på den måde mindre CO2 end tilsvarende 

værker mange andre steder i verden.  

 

Ifølge Susanne Westh har DONG Energy rykket sig tættere på forbrugerne efter fusionen, da 

virksomheden nu servicerer over 800.000 danske husstande. DONG Energy har dog oplevet, at 

forbrugerne bliver sværere at ramme. Samtidig er forbrugerne bekymrede for miljøet. Det er 

vigtigt for virksomheden at have en positiv referenceramme, der kan bruges til at skabe dialog 

med forbrugerne og Susanne Westh mener, at det er væsentligt at være interessant i sin 

kommunikation. I starten af det nye årtusinde udviklede DONG Energy i samarbejde med 

marketingbureauet Kunde & Co. sin brandingstrategi til at fokusere på virksomheden som en 

helhed. Efter fusionen i 2005 gennemgik virksomheden en ny værdiskabelsesproces, der 

matchede den nye virksomhed. Susanne Westh påpeger, at det, der gør et brand troværdigt er, 

at ’det hele hænger sammen’. På vegne af DONG Energy udtaler hun, at det er lykkedes 

virksomheden at skabe nogle værdier, der passer til samtiden, og hun er sikker på, at der ikke 

hersker tvivl om deres brand.  

 
                                            
39 Med formålet at reducere CO2-udslippet fra den danske bilpark vil DONG Energy sammen med Project Better Place 
bane vejen for, at danskerne kan købe miljørigtige el-biler til en attraktiv pris. Projekt Better Place Denmark vil efter 
planen sende de miljøvenlige, batteridrevne elbiler på gaden indenfor de kommende år. 
http://www.betterplace.com/events/denmark_20090127/DONG_Energy_og_det_californiske_Project_Better_Place_fa
r_miljorigtige_elbiler_til_Danmark.pdf   



 

Bilag 3 - Interview med Susanne Westh  

 

 D. 10. marts, 2009Tid:

 DONG Energy, Nesa Allé 1, 2820 GentofteSted:

 Susanne Westh

 Astrid Klarskov
 Kristine Wellendorf

Deltagere:

 DONG Energy og Branding: DONGs reklamefilm fra 2004 (energi til mere) 

og DONG Energys reklamefilm fra 2008 (energi i forandring) 
Emne:

 

 

Kristine (K): Det er den 10. (marts) i dag, og vi sidder herude hos DONG på Nesa allé, og Astrid 

Klarskov og jeg, Kristine Wellendorf, sidder og taler med Susanne Westh fra DONG Energy. Det 

kan være, du vil præsentere dig selv? 

 

Susanne Westh (SW): Ja, jeg er også cand.merc og har arbejdet med energi i mange år og været 

her i DONG i masser af år. Jeg var i sin tid i DONG og var med til at introducere og sætte rigtig 

fokus på naturgassen som produkt, som var nyt på det tidspunkt i 80'erne. Og så har jeg arbejdet 

med corporate branding, fordi vi sagde, at nu gik vi væk fra at produktmarkedsføre og gik over 

til at brande virksomheden. Og det skete faktisk i 1990-2000, at vi begyndte at ændre holdning 

til, hvordan vi skulle gøre i fremtiden. Vi indledte et samarbejde med Kunde og Co. i 2002, hvor 

vi lavede en corporate branding-strategi og implementeringsplan for DONG Energy som brand i 

forhold til samtlige medarbejdere; på det tidspunkt 1000. Og så fusionerede vi jo med de øvrige 

energiselskaber: Nesa, Elsam, Københavns Energi, Frederiksberg forsyning og Energi E2 i 2006. 

Og der fik vi jo for alvor en opgave, i og med at vores bestyrelse sagde: Fint, vi skal være én 

virksomhed, og vi fik penge til at lave én virksomhed. Der var jeg med i navneprocessen, som jo 

ikke endte med at blive så nyt, som vi havde forestillet os, men det var jo noget retsligt; (det 

havde at gøre med DONGs) varemærke. Tit bliver intentionerne overhalet af praktikken. 

Advokaterne sagde, at ”hvis I skal være sikre på at have domænerne og rettighederne til navnet, 

så skal der indgå ordet DONG”. Dér var vi sikre på, at vi havde det hele, og så blev det til DONG 

Energy. (Og) Der lavede vi jo nyt varemærke, logo, implementeringsplan for alt: Vi gjorde det i 



 

løbet af få måneder – så var alt skiftet ud. Det var arbejdstøj på værkerne, det var bilerne, der 

blev malet om. I løbet af 6 uger havde vi 450 biler omfolieret og ommalet. (og hvor) Vi sagde, 

der skal ikke, hverken internt eller eksternt, være noget, hvor folk hænger sig i deres tidligere 

virksomhed: Sådan at (vi) mentalt både indadtil og udadtil fremstår som en virksomhed. Så det 

var rigtigt, rigtigt spændende at være med til, og det lykkedes også - fusionen er også lykkedes 

over al forventning.  

 

Så det var ligesom grundlaget. Vi sagde, at vi skal ud og fortælle om den her nye virksomhed. Vi 

kørte jo også nogle implementeringsprojekter, for at medarbejderne bedre kunne forstå, hvad 

er det for nogle nye virksomheder, der er kommet til. Man sidder jo som en virksomhed, der 

opkøber andre. I virkeligheden har DONG nok været den mest brede virksomhed, fordi vi havde 

efterforsket i Nordsøen, vi havde salg af gas, transport af gas, og vi havde rørledninger, hvor 

Elsam og E2 har været power-produktion med en begyndende vindmølleproduktion og på det 

tidspunkt selvfølgelig også Københavns energi og Frederiksberg forsyning, som har været lokale 

distributionsselskaber. Det var vigtigt for os at sige, især internt, hvad er det nu er for en 

virksomhed, vi er; hvad er det for nogle kompetencer, vi har bredt set. Der er blevet lavet 

forskellige programmer internt, hvor vi har kunnet fortælle alle kollegerne om, hvordan de så 

skulle opfatte sig selv, fordi det jo tit er noget af det allervigtigste, at få den der forståelse for 

sit brand gennem medarbejderne; for det er dem, der taler i telefon med kunderne, og det er 

dem, der står og formidler en powerpoint-præsentation til nye kundeemner eller andre former 

for stakeholders. Så det var rigtigt, rigtigt koncentreret og vi synes også, det lykkedes godt. 

Altså selvfølgelig er der da stadig også folk, som hellere vil sidde og passe deres eget lille 

skrivebord og egen lille boks, sådan er det jo. Men generelt set synes jeg, folk har en rigtig god 

forståelse internt. Det var så samtidig også vigtigt for os eksternt at sige, hvad er DONG Energy 

for en virksomhed, hvor kommer vi fra. Og så lavede vi en fusionsfilm, hvor vi fortalte om de her 

seks virksomheder, der var blevet til én, og hvor vi fortalte om, hvad det er vi kan. Vi kan noget 

med vindmøller, og vi kan noget med kraftværker, og vi kan noget med varme og vand til 

kunderne. Så det har ligesom været det flow, der har været i virksomheden. Ja, og skal vi så 

ikke sige, at det er (er DONGs base) sådan begrebsmæssigt, og så kan I stille spørgsmål sådan 

mere konkret, ikke.  

 

Astrid (A): Jo 

 



 

K: Jeg vil lige sige, i forhold til corporate branding og produktbranding: Så er det altså trygt at 

sige nu, at I tænker på det som en helhed og ikke går ud og markedsfører jer separat for hvert 

produkt? 

 

SW: Ja, brandet er det samme for hvert produkt. Selvfølgelig hedder de noget, det er klart, 

ikke, men vi har ikke subbrands overhovedet. Det eneste, der får lov til at have lidt subbrands, 

er sportsklubber og sådan noget ’for sjov’-noget. Vi lavede hele det samlede projekt sammen 

med Peter Bysted, som på det tidspunkt ejede Bysted40. Han sidder i dag som ny rektor for 

Danmarks designskole. Der lavede vi også en brandguide, som ligger på vores intranet og som 

hele tiden bliver opdateret, og som er et meget vigtigt redskab, både internt, men også 

eksternt. Hvis vi får samarbejdspartnere, reklamebureauer, whatever - så får de et link. De skal 

selvfølgelig betale for et link, hvis de er professionelle brugere, men det betyder rigtig, rigtig 

meget, at man siger, at sådan er reglerne: I skal vide, hvordan I skal arbejde med os, og I skal 

følge reglerne. Så har vi lige lavet nogle justeringer til brandet, som også vil være synlige på 

dot.com (www.dongenergy.com) især, men også på dot.dk (www.dongenergy.dk). Vi havde 

sådant et koncept med en skrå linje hen, og der har de gjort sådan, at vi kan udnytte billedet 

lidt mere og lave den skrå linje som en del af en firkant i stedet for at have det over hele 

billedet. Men det er sådan nogle små tilpasninger, som egentlig ikke må blive bemærket, med 

mindre man kender det. Så vi synes, at vi har fået skabt et brand, der ikke er nogen tvivl om. 

Altså, der er ikke nogen tvivl om, hvordan det skal bruges, og hvordan vi gerne vil se os selv.  

 

A: Der er nogle helt fuldstændig klare retningslinjer for, hvordan det må bruges  

 

SW: Og så sidste år lavede vi det, der hedder ’Energi i forandring’, hvor vi så også kørte ud med 

film. Og i halen på det er jeg, som international brandmanager, så i gang med at skabe vores 

internationale brandplatform sammen med Kunde og Co. Og, selvfølgelig, internt. Vi er nogle 

stykker, der sidder om det. Men det er jo, fordi I takt med at vi vokser mere i udlandet, bliver 

det også mere evident for alle, der arbejder med ... lige meget om det er en dødssyg lille snak 

om en kontrakt, så er det jo meetingpoints, hvor det er helt nødvendigt, at alle ved, hvordan 

vores powerpoint-præsentation skal se ud, hvordan er det, vi taler om os selv, og det har vi ikke 

rigtig styr på endnu. Altså, der kan man godt mærke, at vi er en ung virksomhed, og det er ikke 

sådan lige til bare at konvertere, fordi udlandet har nogle andre behov. Her i Danmark er vi jo 

markedsledere og den store, og i udlandet har vi en helt anden rolle. Der er vi udfordreren, vi er 

den lille spiller; lille, men vågen, prøver vi at holde os til, ikke. Men der er jo ikke den 

                                            
40 Rådgivende kommunikationsbureau, www.bysted.dk. 



 

opfattelse i udlandet om os. ’Det er også dem med de store snavsede kraftværker’ - som jo 

ligesom har ligget i luften de sidste par år, ikk’. Greenpeace har været gode til at forfølge det 

ved at kravle op i vores skorstene nede på Avedøre-værket. Denne problemstilling har vi så 

oplevet i Tyskland i forbindelse med kraftværksprojektet, så det er meget det her med, at 

hvordan skal vi identificere os selv i udlandet og præsentere os selv. Den problemstilling 

arbejder vi meget med, og det skal også nok komme i mål. Det er en proces. 

 

Min. 11:15 

 

K: Okay, jamen det kan være, vi skal gå direkte til filmene så, nu hvor vi har været lidt inde på 

det. Fordi vi har, som sagt, lagt mærke til de nye film, hvor(af) det er den lange af de nye, vi 

behandler; den som har været vist i biografen bl.a. 

 

A: Den som hedder ’Energi i Forandring’.      

 

K: Ja, lige præcis. Så ser vi på den, og vi ser på den fra 2003, hvor det er Safri Duo og 

landsholdet. Der har vi et par spørgsmål, og så vil vi gerne spørge dig lidt indtil 

forbrugertendenser og miljø til sidst. 

 

A: Ja, jeg kan lægge ud. Som sagt har vi lagt mærke til de her nye reklamefilm, og vi ser det 

helt klart som noget anderledes i forhold til den film fra 2003, den med Safri Duo og 

landsholdet, og vi vil først spørge, om I er bevidst om, at de her film er meget forskellige? 

 

SW: Ja, for det første er landsholdet en væsentlig del af den fra 2003, og vi har bevidst valgt 

ikke at bruge landsholdet i filmen fra 2008.  

 

A: Nogen speciel grund til det?  

 

SW: Ja, det er der, og den er rigtig god. Fordi vi havde så meget at fortælle i 2008, fordi der 

skete det, at vi havde nogle meget dårlige tal på vores omdømme. Der havde været nogle sager i 

pressen om, at vi ikke behandlede vores kunder i København ordentligt. Vi havde vist sendt 

nogle fakturaer - den der regningssag - så vi lå lavt. Samtidig kommer der hele den her 

klimadebat udefra sådan brusende hen over os, og vi sætter selvfølgelig også os selv den 

målsætning at sige: Jamen, vi var jo allerede rigtig godt i gang med vedvarende energi, altså var 

involveret i en del vindmølleprojekter og havde en vækstplan. Så laver vi i 2008 - slutningen - en 



 

strategiplan, der hedder ’Direction 2015’, hvor fokus skal skifte fra, at vi er en fossil 

energivirksomhed til, at vi primært er en ikke-fossil energivirksomhed. Det er selvfølgelig (på) 

meget lang sigt, fordi vi samtidig også skal være en stabil energileverandør, fordi uden energi, 

så kan samfundets hjul ikke holdes i gang, og man kan ikke bare skifte fra den ene dag til den 

anden, fra den ene energi til den anden. Så det er klart, at det er på den meget lange bane, at 

vi siger, hvordan arbejder vi, og hvad er det, der er virksomhedens forretningsgrundlag og 

filosofi.  

 

A: Og vision egentlig? 

 

SW: Ja, den lange vision bliver så at levere stabil energi, der er CO2-neutral. Da alt det her 

kommer op i 2008, og vi ligesom sætter os ned og siger: Fra 2007 har vi et dårligt omdømme, vi 

har hele klimadebatten med Al Gore, som sætter CO2 øverst på debatten. Der bliver mere og 

mere erkendelse af, at det nok er menneskeskabt - klimaforandringerne er menneskeskabte. Så 

var det egentlig en lang proces med at sætte sige ned og sige, hvad er det den her virksomhed 

kan. Vi vil ikke finde os i at have dårlige omdømmetal. Vi vil have et omdømme, der svarer til 

det, vi rent faktisk står for. Altså meget ansvarlig energiproduktion, men også en 

energiproduktion selvfølgelig baseret på kul, fordi det er den teknologi, vi er allerbedst til på de 

værker, vi har. Vi bruger naturgas, vi bruger kul, vi bruger også mere og mere biomasse, men kul 

på allerbedste måde, fordi vi har verdens mest effektive kraftværker/kulkraftværker, som 

udleder langt mindre CO2 end tilsvarende værker mange andre steder i verden, også i Tyskland. 

Det er også derfor, at det værk, vi gerne vil opføre i Tyskland, er hundrede gange mere 

skånsomt end dem, de har, som skal lukke, når det står klart. Men det er sådan en meget 

følelsesladet debat, fordi det er meget, meget nemt at være firkantet og sige, at vi vil have 

vinden fra vindmøllerne. Men hvad nu, når det ikke blæser. Er I alle sammen indstillet på, at så 

er der altså ingen varme, og der er ingen lys, fordi vi kan ikke lagre strømmen fra vindmøllerne? 

Så begyndte vi jo ligesom at fokusere enormt stærkt på, hvordan kunne det her så blive både en 

del af virksomhedens vision. Efterhånden som vi kom dybere og dybere ind i diskussionen om, at 

det, vi skulle, var den her dobbelte bevægelse: Vi skulle gøre den vedvarende energi mere og 

mere stabil, og vi skulle gøre den fossile energi mere og mere CO2-fri, eller CO2-neutral. Så der 

er jo vores endegyldige mål: Det er at nå derop, hvor vi har en stabil energiforsyning, der er 

CO2-neutral. Og det, der var rigtig spændende i den proces, det var faktisk, at den 

kommunikationsstrategi blev til virksomhedens vision. Selvfølgelig havde den måske af en eller 

anden vej kommet alligevel, men det var faktisk, mens vi udviklede kommunikationsstrategien 



 

og konceptet, at det faldt på plads, at sådan kunne vi gøre. Så det er ikke ret tit, at en 

virksomhed starter med kommunikationen.  

 

A: Nej, og at visionen udvikles fra kommunikationsstrategien, det er som regel den anden vej 

rundt. 

 

SW: Det er næsten kun sjældent. Så på den måde har det været rigtig spændende at være med 

til. Vi refererer også direkte til den administrerende direktør, Anders Eldrup, sådan så han 

virkelig accepterer det her med, at kommunikation er en ufattelig væsentlig del af 

virksomheden. Og det er ikke kommet sådan bare lige ’over night’ med ham, fordi han jo 

tidligere har været departementschef i finansministeriet, så han synes, at så ’smører vi lidt 

farvelade på’, men sådan efterhånden så ... Derfor var 2008 jo et enormt spændende år rent 

kommunikativt for os: At være med til både at udvikle noget, der kunne bidrage til visionen og 

ligesom konkretisere visionen, fordi det fandtes jo overalt i virksomheden, det her med at man 

satsede på at gøre energiproduktionen mere og mere ren. Nye projekter indenfor vedvarende 

energi, kæmpe satsning på vindmøller i UK. Altså, alle de initiativer fik lige pludselig ord på, og 

det er jo mange gange det, som er... Det som gør en virksomhed troværdig, det er jo, hvis man 

oplever at visionen, kommunikationen og aktiviteterne følges ad. 

 

min 19.49 

 

K: Så vil du også sige, at de ting, du har nævnt der, bl.a. den stabile energiforsyning, som så 

også er CO2-neutral, at det også har været nogle budskaber med selve de film, I lavede i 2008: 

at lade offentligheden vide, at det er sådan, I arbejder, og det er det, I stiler mod? 

 

SW: Netop fordi vi fik styr på fundamentet, så havde vi mulighed for at lave en film, som blev så 

godt modtaget, som den blev. Fordi det, at vi i filmen siger, at vi står for halvdelen af Danmarks 

energiforsyning og en tredjedel af CO2-udledningen, det har vi fået rigtig meget ros for. Fordi vi 

går ind og tager ansvar for vores egen rolle og er samtidig også med til og sætte en overlægger 

højt for os selv og sige, at det vil vi gøre noget ved. Der er flere, der bl.a. sagde... en af mine 

bekendte, som jeg ikke havde set et stykke tid mødte jeg ude i operaen og så siger hun "svesken 

på disken, hvor er det dejligt". Jeg tror, at folk kan godt gennemskue bortforklaringer, og vi 

havde sådan set ikke noget, vi ville bortforklare. Tværtimod, vi havde en hel masse, vi var 

rigtig, rigtig stolte af. Men vi synes også, at det skulle nævnes, jamen, vi er en del af problemet 

- men vi vil også være en del af løsningen.  



 

K: Med det for tanke, at folk kan gennemskue, hvis man ikke siger det, så ved de det godt 

alligevel. Så kan man ligeså godt komme ud med det fra starten.  

 

SW: Så bliver det jo for tyndt, ikk’. Så kan man ligeså godt lægge kortene på bordet og tage 

ansvar og sige, at ved I hvad: Det her, det er... I virkeligheden tror jeg, mange gange man får 

’credit’ for at være ærlig om noget, som man så også siger, at det gør vi noget ved. Selvfølgelig 

kan man ikke sige: Jamen, vi sviner, og vi er også ligeglade. Men i og med at vi har så formuleret 

en forklaring, også i de tre efterfølgende film, der kom efter den lange Energi i Forandring, hvor 

vi forklarede om ’Project Better Place’. Det kaldte vi det så ikke i filmene, men det er jo det 

her med, at vindmøllestrømmen kan oplagres i batterier, og at man så på den måde rent faktisk 

kan udnytte den overkapacitet, der i nogle tilfælde er, når det blæser meget, og der ikke er 

afsætning fx om natten. Hvis det blæser, og folk ligger i deres seng og sover, og virksomhederne 

er lukkede, så er der en overproduktion. Der er ærgerligt, fordi der er ærgerlig ren strøm, der 

går fuldstændig til spilde. Man kan ikke oplagre det. Så er det, projektet Better place er 

kommet ind i vores sfære, hvor vi jo så er blevet en stor medejer af den danske del af Project 

Better Place, og hvor visionen er, at der skal flere og flere elbiler på gaderne, og man så laver 

sådan et udskiftningssystem, så man faktisk kan køre ind på en tankstation og få et nyt batteri. 

Så det er spændende, og det bliver der så arbejdet på. Den anden film handlede jo om 

vindmøllerne, som vi er rigtig godt i gang med, og det er jo også derfor, at vi har nogle gode 

projekter i pipelinen, og vi går så ud og laver denne her kæmpe deal nu med Siemens og køber 

500 vindmøller, som er rigtig rigtig mange, 2 mia. ikk’. Men det er også, fordi vi har de sites, der 

skal til. Vi har en stor forventning om, at vi rent faktisk i løbet af meget kort tid får stillet dem 

op. Vi har mange, allerede to havvindmølleparker i drift i England, vi er ved at bygge Hornsrev 

2, og når de begge to kører, så vil de levere strøm til 200.000 husstande, og vi har forventninger 

om flere projekter i UK. Det har også noget at gøre med tilskudspolitik, fordi det er meget dyrt 

at opføre vindmøller, så det er klart, at man skal se på, hvor kan man hente noget indtjening, 

som man får investeringen til at gå hjem, ikk’. Så vi har to vindmølleparker, men det er onshore, 

i Polen, og vi er ved at opføre en vindmøllepark i Sverige, Störren, men det er også onshore. Og 

Norge har vi også.  

 

K: Så der sker en masse ting. 

 

SW: Vi havde også projekterne, der kunne underbygge filmene. Vores tredje film er jo den, der 

handler om biomassefyring, afbrænding af halm, hvor man kombinerer kulteknologi med 

biomasseteknologi og bevarer den samme effektivitet, fordi det ikke bare er sådan, at man kan 



 

sige, at I bare kan skovle nogle kul ind sammen med noget halm. Det vil nedsætte 

effektiviteten. Så vi har udviklet en teknik, som gør, at vi har kunnet øge vores brændsels 

effektivitet, samtidig med at vi kunne bruge mere og mere biomasse. Det er banebrydende på 

kraftværkssiden. 

 

K: I forhold til den nye film, nu vi alligevel er inde er inde over den. Vi vil meget gerne høre om 

jeres valg af udtryk. For som du siger, så er der en stemme, der fortæller alle de her ting, og du 

siger også, at I har haft rigtig mange ting på hjertet. Hvorfor har I valgt at gøre det som en 

fortællestemme; det har sådan en konnotation til en oplysningskampagne, mere end hvad man 

ellers ser på en reklamefilm - i hvert fald når den er så lang. Hvad har været jeres baggrund for 

at vælge sådan en fortællestemme? 

 

SW: Hvis du lægger mærke til det, var den gamle film også med fortællestemme. 

 

K: Når vi siger den gamle, så tænker vi på den med Safri Duo.  

 

SW: Vi har jo ikke haft nogen... Vi har ikke på noget tidspunkt haft nogen inde, der taler.  

 

K: Nej. 

 

SW: ...eller det var en musikfilm. 

 

A: Det var rytme og musik. 

 

SW: Ja, det var rytme og billeder, men vi har ikke på noget tidspunkt, faktisk, haft reklamefilm 

med... Vi havde en kort periode, hvor vi brugte Søren Fauli, og de gik lynhurtigt ind. Vi fik 

faktisk ikke vist dem alle sammen. Men ellers så... jamen, så er det, fordi det er den form, som 

vi synes passer til... så kan vi kombinere, altså bruge de her billeder fra vores verden på en god 

måde... Vi har samtidig lavet nogle webfilm, hvor der er nogen, der fortæller, men det er, lige 

som om at hvis vi skal bruge nogle, der fortæller, så er vi meget afhængige af, at de er gode 

formidlere, og vi vil gerne have høj troværdighed. Dvs. vi vil gerne vise noget fra vores egen 

verden. Og så skulle vi lige pludselig finde en af vores egne medarbejdere eller flere, der både 

kunne spille og optræde naturligt, uden at det blev sådan et foredrag, ikk'. Så på den måde er 

det egentlig endt med den form, der bedst kan ledsage mange forskellige billeder og fortælle 



 

dem samme historie, men man kan skifte eller fortælle en sammenhængende historie, selvom 

billederne skifter.  

 

K: Og billederne dér er jo faktisk også sådan meget... man kunne kalde dem typebilleder, altså, 

det kunne være hvor som helst. Fx der hvor hun står i en lejlighed et eller andet sted, eller man 

ser et stykke natur. Det kunne være mange forskellige steder. Er det med vilje, at I har valgt 

sådan noget lidt neutrale locations?  

 

SW: Ja, det er det.  

 

K: Hvad har været baggrunden for, at det skulle være neutralt?  

 

SW: Jamen, altså... nu er... den tekst, der følger der ved isbjergene, der smelter, og der er tid 

til forundring, men mest til forandring - det er jo, fordi her kan vi alle sammen forstå billedet. 

Hun står i et højhus, der er masser af lys uden for, fjernsynet kører... Altså, det er jo i 

virkeligheden sådan en understregning af budskabet, ikk'. Du kan jo godt sidde ved siden af en 

lampe, men det virker ikke nær så stærkt som at lave... Altså højhuset og mange biler, der 

kører: Det opfatter vi virkelig som forbrug af ren energi.  

 

A: Ja, og vaskemaskiner, der kører rundt. I har meget valgt, altså på billedsiden, nogle billeder, 

som viser noget energi. Enten vaskemaskiner, der kører rundt, eller biler, der kører, eller hende 

der står og kigger ud på byen med alle lysene. Det har været en del af det, I har tænkt bag 

billederne. 

 

SW: Ja. 

 

K: Man kan få nogle rimelig klare konnotationer mellem, hvad der bliver sagt, og hvad der bliver 

vist. Er det også noget, I har arbejdet meget med? 

 

SW: Ja, meget. Sammen med bureauet, ikk'. 

 

K: Det er Kunde og Co for den nye film. Var det også det for den gamle? 

 

min. 30.04  

 



 

SW: Ja, det var også dem, der lavede den gamle. Men altså ... så for at vende tilbage den 

væsentligste forskel, var, at vi sagde, jamen, vi har en historie at fortælle, vi har mange 

historier at fortælle. Vi har ikke brug for en hjælpekommunikator. Vi har... vil ikke have...der er 

elementer nok, i at få fortalt denne her historie, og vi kunne slet ikke se at fodboldlandsholdet 

på nogen måde kunne bidrage til at fortælle denne her historie, som er meget omkring...jamen, 

tidsånden plus hvordan vores anlæg, vores tankegang, vores vision kan retfærdiggøre det, vi gør. 

Altså, for det jo det der med, at vi jo sætter os selv i denne her sammenhæng. Ja, men, også, 

fordi vi gerne vil understrege, at jamen, det kan godt være, at folk synes, der bliver brugt for 

meget energi. Jamen, fint - hvor vil du skære ned? Samtidig med er det jo også det der med, at 

vi ikke vil pege fingre af nogen, vi vil bare have, at der (opstår en forståelse af, at) sådan "nåh 

ja", det er jo også rent faktisk sådan, at der et stort energiforbrug. Der sætter vi ligesom den 

ved at vise de her billeder, og det bliver jo selvfølgelig lidt stereotypt, når man indleder med 

denne her dejlige natur, men det er jo også det, vi gerne alle sammen vil bevare og gerne se, at 

det er der endnu, ikk'. Så på den måde sætter man en stemning, og så kommer realismen på en 

eller anden måde, indtil at vi opfatter billedet på billedsiden; jamen, det er jo også rigtigt - vi 

kører jo ikke bare rundt derude i sommersolen. Sådan er vores liv nogen gange, men jo i høj 

grad ikke, og så på den måde får vi på billedsiden i lidt stereotyper (32.24), det kan man jo godt 

sige, men det er jo mange gange.. 

 

K: … typer i hvert fald 

 

SW: Ja, i hvert fald typer, ikk'. At man siger, jamen, at det er den måde, vi skærer forståelsen 

til. Og så samtidig viser billeder fra vores verden, fordi vi også godt ved, at folk gerne vil se 

billeder fra vores verden ... altså en boreplatform, et kraftværk, en vindmøllepart... Det er 

spændende, det er flot, det er ... Det får vi meget positiv feedback på. Så det er ikke tilfældigt, 

at vi har de klip med, fordi folk synes, det er også fascinerende.  

 

A: Også for at få fortalt historien om DONG, som du netop siger i denne her kontekst med, at der 

er noget, vi gerne vil bevare, og vi bruger enormt meget energi. Altså få fortalt historien om 

hvem DONG er, og hvad DONG gør i den kontekst, er vel også det, der så er vigtigt i de her film. 

 

SW: Lige præcis. Ja, og altså at visualisere at energi i forandring ... ja, det er noget der, ligger 

os stærkt på sinde, men det er ikke noget, vi kan løse selv. Vi kan gøre vores, og jeg tror, at 

billedsiden, i og med at folk også godt kan se, "ja, vi er jo alle sammen med til og igangsætte 

den produktion, som vi så laver", så er det jo ikke bare... vi fyrer jo ikke bare op under 



 

kedlerne, fordi vi synes, det er sjovt. Vi gør det, fordi der er et behov, og der er en 

efterspørgsel. Og så vil vi så gerne kunne formulere i billeder og letforståelige ord, at de kan 

godt have tillid til, at vi gør det bedst muligt. Altså, det er jo den tillid, vi ønsker at skabe. At 

de kan godt overlade energiproduktionen til os. Det er meget vigtigt for os at have den 

troværdighed... At det vi gør, gør vi så godt som overhovedet muligt indenfor de givne rammer. 

Og i Danmark er de givne rammer altså, at man... at vi ikke bare kan opføre et atomkraftværk, 

som jo er det mindst forurenende overhovedet. 

 

K: Det forbyder lovgivningen. 

 

SW: Ja, så på den måde, så har vi symbolerne. Ja, vi vil gerne have denne her dejlige natur, ja 

vi bruger også en masse energi. Her har vi jo så en del af problemet, men vi er faktisk også på 

vej med en del af løsningen.  

 

K: Og så ender vi ved naturen igen. Et handlingsforløb i filmen kan man næsten kalde det. 

Simpelthen for at tage folk igennem de faser, som vi alle sammen er klar over, ligesom er inden 

for forbrug. Okay.  

 

SW: Ja. 

 

A: Så laver de en rigtig... netop i denne her meget klare sammenhæng mellem voiceoveren, 

teksten, der bliver læst op og så billeder, der bliver vist. Det, har vi i hvert fald lagt mærke til, 

er meget gennemgående. 

 

K: Der er en klar timing af lyd og billede, lader det til.  

 

SW: Det er der blevet arbejdet med, det er rigtigt meget på.  

 

A: Det står tydeligt frem, også. 

 

SW: Så synes I, at budskabet trænger godt igennem? Eller hvad har I... 

 

K: Grunden til at vi overhovedet arbejder med det, er jo netop, fordi der er noget, der fik os til 

at spærre øjnene op og tænke nå, er det sådan man taler om miljø nu, er det sådan man gør, 

eller er det kun sådan, DONG gør, og hvorfor sker det. Det er jo derfor, vi har trådt nærmere ind 



 

i det: Fordi vi synes, det er en interessant måde. Vi har ikke set andre, der kommunikerer på 

den måde. 

 

A: Og specielt ikke energivirksomheder. Altså, den der nye kommunikation fra en 

energivirksomhed i denne her meget miljøbevidste verden vi lever i, synes vi, var rigtig 

interessant.  

 

K: Ja, men det er også derfor, vi har valgt at sætte det op imod jeres tidligere film, for også at 

se det skift, der ligesom er sket. Vi har faktisk været ret godt ind over den nye film, men vi vil 

gerne spørge lidt ind til den gamle også. 

 

A: Ja, den gamle film. 

 

K: Fra 2003. 

 

A: Med Safri Duo og fodboldlandsholdet. 

 

SW: Nu har jeg ikke fået den set... prøv lige at.., den starter... 

 

K: … den starter med, at fodboldlandsholdet; de står sådan og tripper på en række, og der er en 

bold, og så er man ved en boreplatform. 

 

A: Ja, den starter med, at der bliver trykket på nogle knapper, og der bliver hevet i nogle ting. 

 

SW: Ja, det er den.  

 

K: Og så fiser bolden af sted og kører rundt. 

 

A: Så skifter billederne fra nogle fodboldspillere, der afleverer bolden til hinanden på alle 

mulige forskellige måder og Safri Duo, der står og spiller. Så bliver det ligesom mørkere og 

mørkere, og så står de til sidst og spiller, hvor der kommer sådan nogle, hvad hedder det, gløder 

sådan nærmest, og så ender bolden inde i parken sammen med..  

 

K: … hvor Morten Olsen står og kigger.. 

 



 

A: ... fodboldlandsholdet. Og så er det DONG, der ’giver Danmark energi til mere’. Ja, det er 

den film, vi tænker på i hvert fald.  

 

SW: Men der havde vi så skabt det der ’Energi til mere’-slogan, dér i begyndelsen af 90'erne, 

som naturligt passede sammen med landsholdet. Altså, fordi vi siger, at landsholdet jo var en 

god kommunikator til at gøre DONG som virksomhed interessant. Hvor en interesse... hvor det er 

jo... det er jo lavinteresse. Nu er det blevet højinteresse, men på det tidspunkt var energi i 

allerhøjeste grad lavinteresse.  

 

A: Ja, der var det nærmest et basalt behov, det skulle bare virke, og der var man ikke så 

interesseret i, hvor det kom fra. Det skulle bare fungere. 

 

SW: Men vi ville gerne fortælle folk om, hvem vi var som virksomhed. Vi havde brug for at være 

kendt for noget, fordi der jo var ideligt debat om det ene og det andet og det tredje, og der 

stod DONG i aviserne tit og i fjernsynet. Så på den måde har enhver virksomhed, der operer 

sådan i det åbne, og det gjorde vi jo selvom vi havde relativt få kunder, så var vi jo alligevel ude 

i det åbne landskab. Vi havde forskellige kontaktpunkter, i og med at vi har rørledninger, og vi 

har forskellige ting, der er i kontakt enten med kunder, eller med naboer til vores gasanlæg 

eller... Så allerede på det tidspunkt var det vigtigt for, også i marketingafdelingen og så for 

vores bestyrelse, at forretningen ligesom havde en... (at) der var et basalt kendskab og en 

positiv grundholdning til, hvem vi er, og hvad vi lavede. Og der synes vi... Der havde vi så været 

igennem et par forskellige ting bl.a. med Søren Fauli. Vi havde startet i 2003 med at fortælle 

historien om DONGs udvikling, fra at man havde oliekrisen, og man så kørte hele det her 

naturgasprojekt, og at vi havde en del af den danske energihistorie. Og så havde vi... bureauet 

og os selv var kommet frem til nogle film, hvor vi sådan på en lidt munter måde skulle være en 

del af hverdagen. Men dem brød vi os ikke om. Han var for fjollet, Søren Fauli passede ikke til 

os. Og så var det at vi satte os ned og brainstormede sammen med Kunde og co. Hvordan 

kommer vi nu videre, hvordan får vi fortalt det flow, vi er med i; altså, historien om, at vi er 

med fra Nordsøen, og vi står for en væsentlig del af Danmarks energi og, altså, på en positiv 

måde. Det var jo ikke noget konkret budskab, det var jo ikke sådan "gå ud og køb 5 bananer" 

eller et eller andet.  

 

min. 41.12  

 

A: lige præcis.  



 

 

SW: Det var jo holdnings bearbejdning, ikk'.                                   

 

K: ja, okay ja. 

 

SW: Og vi stod jo i den situation, at vi gerne ville opkøbe, vi ville gerne vækste, vi ville gerne 

være en endnu større spiller i den danske energisektor, ja den nordeuropæiske energisektor. Så 

på den måde var vores image vigtigt og image i Danmark vigtigt.  

 

A: Og så, altså, at en film, som sådan, kombinerede musik og fodbold og rytme og tempo, og 

sådan noget, som værende en film, som kunne fortælle rigtig fint, hvem I var og skabe den her 

opmærksomhed om DONG som virksomhed.  

 

K: Hvorfor blev det lige Safri Duo og landsholdet?  

 

SW: Landsholdet har vi været sponsor for siden 2003, ikk', 2004. 

 

K: Og I er det stadig? 

 

SW: Og vi er det stadig. Var det 2003? Hvornår var det, den film er fra? 

 

A: 2003. 

 

SW: Det har så været kort tid efter, vi blev sponsor. Fordi jeg tror, vi blev sponsor henne i 

begyndelsen af året. Jamen, det er jo igen... Det er jo en af juvelerne i den danske krone. Det 

er jo fodboldlandsholdet. Uanset hvor lousy de spiller, så synes folk godt om dem. De bliver 

næsten tilgivet alle fiaskoer. Der var meget stor interesse, meget stor popularitet omkring vores 

sponsorat. Så på den måde, så var vi ikke i tvivl om, at det var en god ide. Vi havde en lang 

strategisnak også med Jesper Kunde, som siger, jamen altså, enten gør I det, eller også gør I det 

ikke. Og så at det ikke nytter noget at have et stort sponsorat, og at så al kommunikation kører 

uden om. Og så skal man pleje sponsoratet ved nogle sideaktiviteter, og det var vi 100 % med i - 

eller enig i - at når nu vi havde sponsoratet, så skulle vi også være stolte af det, og så skulle det 

også vises. Og det kunne vi så gøre på denne her måde, at på den måde blev landsholdet 

medkommunikator til, at de her DONG-fyre; de var vel egentlig nok meget friske.  

 



 

A: Safri Duo? 

 

SW: Næh, altså os. 

 

A: Nå, okay. 

 

SW: I og med at man vælger landsholdet som medkommunikator, så får man jo noget afsmitning 

af deres image, som på det tidspunkt var rigtig godt. Og det er det sådan set stadigvæk, men de 

var... det gik fint. Også Safri Duo, det var også fordi... de var jo også en af de rigtig gode 

grupper på det tidspunkt, og det, der var sjovt, det var jo, at de var meget energiske. Så du kan 

sige, at der var utrolig meget energi i dem, der er energi i landsholdet, der er genkendelse, der 

er... Det at man så laver sådan en film, hvor... vi var jo startet i den første film - den allerførste 

film, hvor han også står og banker på rørene.  

 

A: Den kan jeg ikke huske, tror jeg. 

 

SW: Nej, men den er faktisk fra 2003, jeg mener, den her er fra 2004. Nå, men i hvert fald så 

har man en, altså ... igen det der vi startede med fortælle, historien om hvordan energien... har 

I ikke set den. Den starter med, at der er en, der står sådan... Nej, der der er nogen, der står og 

banker på nogle store rør ude på Sirs-platformen. Så sidder... så står der en på vores Nybro-

gasværk og spiller. 

 

A: Nu hvor du siger det, så kan jeg godt genkende de billeder. 

 

SW: Og så... så sidder Jesper Grønkjær inde på... i parken og lytter til rytmen. Og så stiger 

rytmen ligesom mere og mere og mere, og så ender det med... sådan, jubeludbrud på 

tilskuerrækkerne, hvor de også står og banker rytmen. Så det var den første rytmefilm, vi 

lavede. Så var det naturligt, at vi siger: Godt, der er maser af rytme, vi fortæller en historie om 

et flow, et energi-flow. Og så var det helt oplagt, af Safri Duo kom med. Man kan sige, det var 

ligesom... den der... den type film, vi havde grundlagt, var helt oplagt. 

 

min 46.09 

 



 

K: Så for handlingsforløbsagtigt så det her et energiflow, hvor det andet det var den der med, at 

vi vil alle sammen have naturen, men vi bruger, og det skal vi gøre noget ved, før vi kan have 

naturen.  

 

SW: Ja, den var mere beskrivende, om hvad er det egentlig, DONG laver.  

 

A: Hvad er DONGs ydelse.  

 

SW: (Vi) transporterer energien, vi producerer den, vi transporterer den, vi er en positiv og aktiv 

del af det danske samfund. Det var lidt det, at... for ikke at være selvforherligende eller 

måske... altså i virkeligheden havde vi jo ikke så god en historie at fortælle, som vi har nu. Altså 

ville historien jo have været meget mere navlebeskuende, hvis vi skulle have fortalt en historie 

om vores egne anlæg. Og så siger folk "whats in it for me". Altså her står der nogen og fortæller 

højtravende om, hvem de er, og hvad de kan. Det var jo det... Det var jo derfor, vi valgte at 

sige... Ved at bruge energien, Energi til mere, som var valgt som vores payoff. Ved at bruge 

Energi til mere, ved at koble Energi til mere sammen med fodboldlandsholdet og så samtidig 

også bruge det meget energiske band og trommerytmerne, som en naturlig forlængelse af, at vi 

havde brugt trommerytmer i den allerførste film også, jamen, så kunne vi på den måde fortælle 

historien, vi kunne vise nogen flotte billeder af vores anlæg, vi kunne fortælle en historie om, 

hvordan man skyder en bold af ude fra Siri-platformen og ender med at lande... Den går fra by 

til by og ender i... 

 

A: Og det er landholdet, der spiller bolden rundt og på den måde giver nogle associationer til, at 

DONG leverer energi til Danmark 

 

SW: Lige præcis. Men hvis du lægger mærke til (det), så bliver den allerførste bold skudt af ude 

fra Siri.  

 

K: Af et rør eller sådan noget, ikk' også? 

 

A: Det er den første film, den film vi tror, vi tænker på; der bliver den skudt ud af sådan et rør, 

hvor landsholdet står på hver sin side af det.  

 

SW: Det er rigtigt. 

 



 

K: Og så løber de efter. 

 

A: Ja, så løber de efter den og begynder at spille med den. 

 

SW: Men det er også igen…: Der viser vi igen også vores aktiver eller vores... Det, der er med til 

at bringe energien rundt. Altså, det var en formidlingsopgave, hvor man siger: Hvordan får vi vist 

det her, uden at vi bliver skolefilmsagtige, fordi vi havde både en opgave med at formidle, men 

også en opgave med at gøre os interessante - gøre det sjovt at se på, gøre det rart at se på. Og 

det testede jo rigtig godt. Hvor mange... 

 

K: Ja, vi skal lige høre - hvordan ser det ud med tid? 

 

SW: Jamen, det ser ikke så godt ud.  

 

K: Okay, jamen så kan det være, vi lige skal skynde os videre. I har skiftet slogan fra de to film. 

Er det et tegn på, at I har skiftet værdier? Eller er det fokus, der er skiftet?  

 

SW: Altså den nye... altså I må hele tiden huske på, at DONG var en virksomhed, som kun var en 

del af den nye virksomhed, så vi havde jo selvfølgelig en ny værdiproces i forbindelse med 

fusionen. Så vores værdier i dag er ’resultatorienteret’, ’lydhør’ og ’målrettet’. Nej, 

’målrettet’, ’lydhør’ og ’ansvarlig’. Ja, de tre R'er på engelsk: Responsible, Resultoriented og 

Responsive. Så at... den ville ikke have matchet, altså den linje. Vi forsatte jo egentlig linjen en 

lille smule ind i det (med) ’Seks bliver til én’ - nej ’Én bliver til seks’, selvfølgelig. Nej, ’Seks 

bliver til én’. 

 

A: ’Seks bliver til én’, må det være. 

 

SW: Ja, nu vrøvler jeg. Hvor vi brugte landsholdet til at fortælle om fusionen. Så på den måde 

har vi... 

 

A: En overgang... 

 

SW:… en overgang. Og så havde vi nummer to film efter fusionen. Det var også en film, hvor 

landsholdet spiller fodbold ude på Avedøre-værket. Hvor vi fortæller... og Peter Schmeichel var 

med. Altså, jeg kunne jo godt sende nogle af de film til jer.  



 

 

A: Ja, for dem tror jeg ikke, vi kan opstøve. I hvert fald ikke lige de der overgangsfilm. 

 

SW: Jeg kan sende en ad gangen, jeg har filer. Så sender jeg lige en ad gangen til din mail.  

 

A: Ja, det ville være alle tiders. 

 

SW: For så har du dem. Fordi så kan I også se en historieudvikling.  

 

A: Ja, det ville være rigtig spændende og se på, ja.  

 

SW: Og de nye film ligger jo på sitet, ikk'. 

 

A: Dem har vi kigget igennem. 

 

K: Har I lavet undersøgelser af, hvordan filmene er blevet modtaget hver især? 

 

SW: Ja. 

 

K: Og det har været forventet, altså resultaterne har været forventet? 

 

SW: Vi har haft utrolig flot respons. 

 

A: Ja. 

 

K: okay. Så kan det være, vi skal rende så hurtigt, vi kan igennem de sidste to (spørgsmål): Det 

ene er i forhold til forbrugertendenser. Hvordan I oplever markedet i dag i forhold til for en fem-

seks år siden. Har I oplevet, at der er store forandringer i forhold til de forbrugere, I skal 

henvende jer til? Oplever I, at der er forskel på, hvordan I skal tale til forbrugerne, i forhold til 

da I lavede den første film i 2003? 

 

SW: Altså, det er klart, at der er en forskel i vores rolle. Vi leverer nu energi til over 800.000 

danske husstande - el og gas ikk', el og naturgas til strøm og varme. Så på den måde er vi jo 

blevet mere... rykket tættere på forbrugerne. Men det, vi har lavet her med filmene, er jo rent 

image. Altså, der er jo ikke nogen budskaber - køb nu strømspareskinner eller sådan noget. Det 



 

har vi ligesom valgt at sige, det her, for at give et kendskab til virksomheden, fordi at det var 

vigtigt for os at sige, at vi skal have et basalt positivt kendskab, sådan så der er en 

referenceramme, når folk så oplever os i andre sammenhænge, og så den referenceramme kan 

bruges til at skabe dialog og skabe, selvfølgelig, yderligere kundekontakt. Så det er klart, at på 

den måde har det jo være vigtigt at få givet bolden, stafetten, videre til resten af 

organisationen, både på employerbranding-siden og på kundekontaktsiden. Så, altså i DONG-

tiden brugte vi bolden. Altså, den røde bold har vi jo brugt rigtig meget som symbol på energi og 

forandring. 

 

K: I brugte bolden som symbol under DONG-tiden. 

 

SW: Ja, så den røde bold har vi brugt rigtig meget som ’devise’, også til små reklamegaver. Folk 

var jo helt vilde med fodbolde... altså, det har vi brugt ufattelig meget. Så der kombinerede vi 

rigtig meget fodbolduniverset med virksomhedsuniverset. 

 

A: Så I har simpelthen lavet jeres merchandise ud fra det. 

 

K: Har I oplevet noget til, at der er mange, der taler om, at forbrugerne i dag er sværere at 

ramme - at man taler om, at samfundet er fragmenteret, og det er sværere at segmentere?  

 

SW: Selvfølgelig. 

 

K: Det er også noget, I mærker? 

 

SW: Ligesom alle andre. Og man skal jo være interessant i sin kommunikation. Vi har bare 

oplevet, eller, vi har haft den fornøjelse at opleve, at vi fik utrolig god respons. Altså, jeg synes 

jo næsten, jeg skulle finde de tal til jer på de film.  

 

K: Dem vil vi gerne se. 

 

SW: Hvornår skal I aflevere. 

 

K: Vi er lige startet i processen, så hvis du kunne sende dem i denne her måned, kunne det 

være.. 

 



 

SW: Jeg er jo så på ferie i næste uge. 

 

A: De analyser og de tilbagemeldinger, I har fået, det kunne være rigtig spændende.. 

 

SW: Det kunne være rigtig sjovt for jer. Det har I næsten brug for. Og så ser I de andre film, så 

har I også... så kan I også se det flow, der ligesom er i det. Fordi det også sætter tingene lidt i 

perspektiv, at I ser analyserne for, hvad er det vi spørger om. Altså, hvad er det for nogen... det 

er så Milword Brown, der har lavet de her trackings på filmene. Og der er det klart, at der også 

ligger i det, hvad er det vi gerne vil opnå. Det ligger også i de spørgsmål, der bliver stillet. Så 

det er jo meget mere... Hvad skal man sige... opbyggende, i forhold til... Og de fleste af tallene 

er overhovedet ikke hemmelige. Jeg vil sige, dem har vi kørt til forskellige foredrag med, og 

nogle af tallene er jo gamle efterhånden. Så det kan I godt tage med i opgaven. 

 

K: Det ville være meget spændende. Men I har altså oplevet, at folk bliver mere kritiske, og de 

er sværere sådan at fange? 

 

SW: Meget, men til gengæld har vi så også oplevet i forhold til den nye satsning, at det vil folk 

gerne høre. Altså, folk har været meget lydhøre overfor vores budskab om energi i forandring. 

Altså, der har været.. Det har haft så meget grobund, fordi folk er bekymrede... Folk er 

bekymrede for klimaet, folk er bekymrede. Og de er jo også i vildrede, for hvordan skal de nu 

gøre? Folk køber energisparepærer, men de ved jo også godt, at det batter ikke ret meget. Jeg 

tro også, at der er flere og flere, der begynder at tænke på, ”behøver man nu at tørretumple alt 

sit tøj eller kan man godt tørre noget af det ude i haven”.  

 

A: Og hele den her kampagne med at skrue ned på 30 er der også kørt i forhold til energi.  

 

SW: Lige præcis ikk'. Jeg tror ikke... De fleste er ikke helt... er ikke upåvirket af, at der er al 

den klimadebat. Så på den måde kan man sige, at vi har fået mere lydhørhed til de overordnede 

film. Hvordan det er med... altså, jeg tror ikke ligefrem, at folk synes, at vi er det mest 

interessante overhovedet. Altså, energi og energisparepære eller energiråd og sådan noget... 

Folk vil gerne spare nogle penge. Og hvis de kan det, er det fint. Men ellers er det... tror jeg 

mere, det er vores helt overordnede ting, som har trængt godt igennem. Og ellers så er de 

stadig lidt sure, hvis vi laver et eller andet dumt, jo.  

 

A: Sådan er forbrugerne jo. 



 

 

SW: Sådan er forbrugere jo, ikk'. Men generelt set kan vi jo se, at vores awareness og vores 

interest og acceptance skalaer er gået op. 

 

A: Så det her nye virksomhedsimage, I simpelthen har skabt med Energi i forandring, har virkelig 

giver nogen positive tilbagemeldinger, og I har fået rigtig meget troværdighed ud af det, faktisk? 

 

SW: Det har vi. 

 

K: Så fokus med de nye film er nærmere en hensyntagen til, at folk de gerne vil spare lidt 

penge. Altså ikke så meget om... Det lyder ikke på dig, som om det er en bevidsthed om, at folk 

faktisk går ind og... 

 

A: ... vil købe DONGs ydelse? 

 

K: Nej, jeg tænker på miljøet, altså hensynet til miljøet og naturressourcer, som falder og ... 

 

SW: Jo, jo, det var det, som jeg sagde før med, at det, de gerne vil, det er, at de gerne vil have 

en sikkerhed for, at de trygt kan bruge strøm. Fordi vi skal nok stå for den teknologiske og 

ansvarlige udvikling af energiproduktionen. Altså, der tror jeg meget folk er sådan, at de siger 

pyh-ha - det er rart at se sådan en film, at de gør noget, så er jeg fri for...  

 

A: … at bruge strøm med god samvittighed... 

 

SW: Så behøver jeg ikke have dårlig samvittighed.  

 

K: Så det har I også haft med i overvejelserne bag filmene?  

 

SW: Ja, ja, det er klart, at vi gerne vil have den rolle og have den, altså, troværdighed i det 

danske samfund. Folk skal synes, at vi gør vores arbejde ordentligt og ansvarligt, og at de trygt 

kan overlade produktionen af energien til os. Og at, selvfølgelig også, at vi så har en stemme, 

når Greenpeace sætter sig op i vores skorstene og laver bannere. Så er det ikke alle, der køber 

det. Så er der også nogle, der siger, ”okay, men det er også Greenpeace, for vi ved faktisk at 

ude på Avedøre-værket, der laver de el og varme også af halm. Og der står også nogle 

vindmøller og sådan noget”. Så det er sådan en ’license to operate’.  



 

 

A: Det er i hvert fald en strategi, I har fået rigtig gode tilbagemeldinger på.  Der er jo nogle 

andre energivirksomheder nu, fx de der Energi Nord, der går ud og laver reklame på en helt 

anden måde. De var oppe i medierne omkring de her garantiordninger, som de blev kritiseret 

meget for. I har jo valgt en helt anden strategi med de her film, og det har i fået rigtig gode 

tilbagemeldinger på. 

 

SW: Ja, men det kan vi jo også gøre, fordi vi er så store, som vi er. En handelsvirksomhed, der 

sidder og sælger strøm har jo ikke pondus til... eller de samme billeder, så på den måde har vi 

jo været heldige. Men det er jo også den interne opgave så at få en...at resten af organisationen 

så gør det rigtige inden for hvert deres. Og der er jo også derfor, at det, der er så fedt ved 

Energi i forandring, er, at det kan vi alle sammen relatere vores arbejde til. Altså, hvordan 

tilbyder vi nogle bedre produkter til kunderne, hvordan visualiserer vi på mikroniveau det, vi gør 

på makroniveau. Altså, hvis vi taler filmene, som trækker en... ligesom en tendens igennem. Og 

hvordan får vi så sikret, at vi bruger Energi i forandring aktivt i alle afdelinger. Og så sige, 

hvordan tænker vi smartere, hvordan tænker vi endnu mere ansvarligt, hvordan får vi ligesom 

hver især en rolle i forhold til Energi i forandring.  

 

min: 1.01 

 

A: I forhold til at bruge det aktivt: Klimatopmødet kommer jo op her i 2009. Har det nogen 

indflydelse på, hvordan I brander jeg lige nu med Energi i forandring? 

 

SW: Meget, selvfølgelig. 

 

A: Det kunne jeg forestille mig.  

 

SW: Vi bakker jo op omkring regeringen, selvfølgelig. Og det er jo også hensigtsmæssigt, også af 

hensyn til vores strategi, som er, at vi bliver tydeliggjort og så,… Der er jo klima-, et af møderne 

er jo de her dage. 

 

A: Er det ikke i dag, det starter, tror jeg nok. 

 

SW: Jo, det er det. Der er jo over 2000 klimaforskere, der holder konference i Bellacentret. Og 

det er vi jo alt sammen med i, alt sammen. 



 

 

A: I sponsorerer både det det foregår nu, men også det store klimatopmøde til december.  

 

K: Man siger jo, at for at vi kan leve op til, at der er max en global opvarmning på de der 2 

grader, så vil det kræve, at, ja, Danmark for vores vedkommende, at vi skulle nedsætte vores 

strømforbrug meget. Hvordan ville I hos DONG have det med en politisk dagsorden, der støtter, 

at vi alle sammen nedsætter miljøforbruget? For det er jo det, I lever af: I lever af at producere? 

 

SW: Det har vi det fint med, fordi vores salg jo bliver... Altså, vores vækststrategi går jo netop 

på udlandet, hvor vi mener, at de evner, vi har til, og det større fokus, vi har haft i forhold til så 

mange andre virksomheder, med at producere energien så ansvarligt som overhovedet muligt, 

der har vi noget at tilbyde udlandet. Altså, vores teknologier, vores måder at effektivt opfører 

og drive kraftværker og vindmølleparker: Der mener vi, at vi har rigelig vækst... rigelig 

vækstmulighed. Så vi vil støtte 100% det, der foregår på det område, fordi, vi mener, 

energiforbruget, og det mener alle andre også, energiforbruget er jo stigende.  

 

K: Det er det jo 

 

SW: Så... 

 

A: Så hvis det kunne holde status quo, ville det jo... 

 

SW: Jo, men altså, der bliver rigeligt at sælge. Også selvom de eksisterende forbrugere 

nedsætter forbruget. Det er... 

 

A: Så det er I ikke bange, for at det kommer til at have nogen indflydelse på jeres forretning? 

 

SW: Kun positivt. Så får vi nogle nye muligheder, der vil åbne sig noget nyt potentiale, der vil 

åbne sig nogle nye markeder, og vores fokusområde er jo Nordeuropa; altså Tyskland, England, 

Polen – altså, hele området omkring Nordsøen og Østersøen, ikk'.  

 

K: Så man kan sige, at det generelt større fokus på miljø, det er egentlig mest en måde for jer 

om at komme ud på nogle nye områder og så videreudvikle de gode processer, I har gang i i 

øjeblikket. 

 



 

SW: Ja, og der tro jeg, at vi...  Det står lidt for min egen... Men jeg tror, at i og med at vi har 

været hurtige, vakse ved havelågen, så har vi også mulighed for at stå forrest, når der skal 

uddeles licenser. Og vi har testet... Vi var i november ovre at lave nogle fokusgrupper i London, 

og vi havde også (nogle) i Hamborg og i Holland. Men altså, fx et marked som UK, altså: En 

skandinavisk virksomhed har en utrolig stor credibility. Ja, helt fantastisk, fordi at de går up 

front ud fra, at vi er en ansvarlig virksomhed. Så det skandinaviske er noget, vi har stor glæde... 

eller vil have stor glæde af i fremtiden. Og det har jo noget at gøre med, at folk ser 

Skandinavien som længere fremme teknologisk, længere fremme holdningsmæssigt, ’rent og 

pænt’, alle de der ting ikk', som, selvom man måske ikke har været her, så.. Det kunne vi jo se 

på fokusgruppedeltagerne, at det ligger sådan helt implicit, at hvis man er fra Skandinavien, så 

har... 

 

A: så har man orden i sagerne. 

 

SW: Det er altså meget... Det var altså meget, meget sjovt at opleve. 

 

K: Det er jo et meget godt aktiv at have med sig på forhånd. 

 

SW: Ja, det må man da nok sige. God start. 

 

A: Men det er jo også noget af det, politikerne er blevet meget opmærksomme på, at det her, 

der er altså noget, Danmark er god til. Det her med energi og vedvarende energi og hele 

miljødebatten. Det er virkelig noget, vi kan brande os udadtil mod udlandet, og det er jo også 

en stor del af det, vi gør i forbindelse med det her klimatopmøde.  

 

SW: Ja, vi får jo også helt fantastisk effekt. Især hvis det går godt, ikk'.  

 

A: Jo, jo hvis man kommer frem til en ny aftale, altså som afløser for denne her Kyoto-protokol, 

så vil det jo være et stort, stort aktiv for Danmark. Det mærker man i hvert fald også. 

 

SW: Skal vi prøve at tage det sidste. 

 

A: Ja, er der noget, vi mangler at være omkring? 

 



 

K: Vil du ville tjekke - jeg vil bare lige høre; hvad var det nu, det hed, det der projekt, I er i 

gang med – (de) nye el-stationer til elbiler?  

 

SW: Det hedder Project Better Place. I kan gå ind på Betterplace.dk og læse om det. Der er jo... 

hvad hedder det... en tidligere direktør... En dansker, som har været i Microsoft, er jo blevet 

ansat som direktør for det. Så.. 

 

K: Okay, der var lige en ting, jeg tænkte på: Det var i forhold til, at man snakker om det her 

fragmenterede marked og forbrugerne, der er svære at ramme, så siger man også, at hos 

forbrugerne, som du selv siger, at energi har tidligere været sådan et lidt no-interest eller low-

interest produkt i hvert fald, og nu er der flere, der sådan tænker et eller andet om det i hvert 

fald. Der er nogen, der siger, at man er gået fra at ville have noget materielt..vi vægter 

materielle goder til dagligt... til at gå over og vægte noget, der mere handler om værdier til at 

selvrealisere sig, eller man vil gå ud og individualisere sig. Er det noget, I mærker til, eller på en 

eller anden måde har nogle tanker om, når I laver jeres nye film? Er det noget, I har mærket til, 

at der skulle være sket et værdiskifte hos forbrugerne? 

 

SW: Det er svært at svare på i relation til energi. Men jeg tror, finanskrise og lavkonjunkturen 

også er med til, at man får en mere ansvarlig holdning til hele tilværelsen. Hvor, nu har man 

snakket så meget om simple living, og det har ikke ligesom været så relevant, når man kunne 

fare hele jorden rundt, og man kunne køre i sine dyre biler, og altså, det er ligesom... Jeg tror, 

at det måske er med til at give en forstærkning af, jamen, det er den vej, der holder. Altså, det 

er den vej, vi skal gå, for at vi kan føle os mere rigtige. Det er ikke smart mere at køre i 

firehjulstrækkere og... Så på den måde, så tror jeg, at tidsånden er meget med det her. At folk 

måske har også fået nok. Altså, man sætter sig ned og siger, nå ja, det er jo heller ikke så 

vigtigt, at man iscenesætter sig selv ved hjælp af dyre energiforbrug-ting og luksus. 

 

A: Luksusprodukter i det hele taget. 

 

SW: Lige præcis. Men lige præcis på energiforbrug, der tror jeg... Jeg tror faktisk, at denne her 

overvejelse om, hvordan kan man nu markere, at man er på det rigtige hold, kan godt gå hen og 

få nogle konsekvenser for os - i og med at man kan sige, det kan godt være, at vi på et tidspunkt 

kan markedsføre nogle... At man køber grøn strøm, altså vindmøllestrøm og sætter et mærkat 

på sit hus, eller at man køber elbiler. Elbilerne, tror jeg, vil blive et stærkt symbol. Der vil 

selvfølgelig gå nogle år, før folk har råd og synes, at de vil skifte deres bil ud, men jeg tror, ... 



 

Min mand, han snakker da om, at min Golf (VW), den skal udskiftes, så skal vi have sådan en, 

ikk'. Vi har to biler, så vi kan sagtens have en, der (ikke) kan køre super langt. Jeg kører bare 

kort på arbejde hver dag, ikk'. Så jeg tror egentlig, at det rammer mere, end vi måske lige nu er 

i stand til at overskue. 

 

min: 1.10 

 

A: Der var faktisk i morges i nyhederne i forbindelse med det her klimatopmøde, hvor de var ude 

og besøge det her nye 100 % grønne hotel, de er ved at bygge ude i Ørestaden. Også i den der 

forbindelse, hvor det hele... Det er simpelthen et grønt hotel, hvor de var inde og vise. Det er 

ikke helt færdigt endnu. Det skal gerne står færdigt til klimatopmødet i december, men for 

sådan ligesom at promovere, at her kan gæsterne så ligesom bo, hvor det hele... Der er solceller 

hele vejen op på alle sider. Det skulle simpelthen være Danmarks første 100 % grønne hotel. Det 

er jo også en del af tendensen, ikk'?  

 

SW: Jo, men jeg tror også, det der... selvfølgelig rammer det forskelligt altså. Der vil være 

områder eller segmenter, der overhovedet ikke tager det her til sig før om 20 år. Men der vil 

være nogen af de der first-movers, som... hvor vi hurtigt vil kunne se det. Det er jeg slet ikke i 

tvivl om.  

 

K: Ja, for det er jo en anden ting. Hele markedet er jo faktisk jeres kunde.  

 

SW: Vi har jo ikke benzin. Vi leverer ikke til biler, men altså jeg tror.. Altså, ligesom for nogle år 

siden, hvor... Der havde vi stor succes med at sælge naturgaskontrakter sammen med 

solfangeranlæg. Og de har ikke været gode, de solfangeranlæg, de har ikke været effektive. De 

har været dyre og for lang afskrivningstid. Men, og det var faktisk i Jylland, der elskede folk den 

der ’Yes-nu-har-jeg-solceller-sidende-på-mit-tag’ – ’nu kan jeg vise naboen, at jeg sparer nogle 

penge’. Lige så snart produkterne er velfungerende, så tror jeg, at det at have alternativ 

energiforsyning, det vil tælle.  

 

A: Det er også, har jeg hørt, mere og mere populært for de landmænd, der nu er tilbage, at 

købe deres egen vindmølle. Så det rent faktisk kan levere strøm til deres eget landbrug, deres 

egen produktion. 

 



 

K: Vi kan da lige runde det af. Altså hvis vi tager den udvikling, som du også selv siger, at folk de 

er mere opmærksomme på, om er det nu så vigtigt at iscenesætte sig selv med alle de her store 

aktiver og biler osv., men at de rykker over til noget andet - så vil image vel også gå ind og være 

meget mere vigtigt?  

 

SW: Ja.  

 

K: Det er også en ting, I har haft med i jeres... 

 

SW: Det er også en ting, vi har med. Ja, det er klart altså, men vi vil selvfølgelig ikke begynde 

at, sådan, skryde med det i vores corporate film, men det er klart, at i vores 

produktmarkedsføring vil det spille ind, hvis man kan fornemme, at folk gerne vil have symboler, 

som fortæller omverdenen, at de er... Fx elbilen eller solfangerne eller mærkater, der ligesom 

fortæller på vinduerne eller whatever, altså. Og det kan godt være, at det kommer mere nu end 

nogensinde, for klimainteressen har aldrig været større. Vi havde... altså da naturgassen blev 

indført, var der stor interesse om det, fordi det jo var også en... Vi solgte det jo også på nogle 

miljøvinkler, og det ville folk da rigtig gerne bakke op omkring. Så jeg tror egentlig, at folk vil 

rigtig gerne, men de vil ikke betale en bondegård for det, altså. Det er jo så energiselskabernes 

opgave at... 

 

A: ...gøre det så tilgængeligt som overhovedet muligt.  

 

K: Okay. 

 

SW: Men jeg sender noget til jer, og vi kan også tage et møde mere, altså, på et senere 

tidspunkt. 

 

K: Vi vil i hvert fald gerne sige tak for nu.                                     

      

min: 1.14                                                                                           

 



 

Bilag 4 - Interviewguide  

 Vi har lagt mærke til jeres seneste reklamefilm (den lange fra tv/biograf) 

blandt jeres nye serie af mindre film fra 2008. Vi ser den som anderledes i 
forhold til den gamle fra 2004. Er I bevidste om, at filmene er forskellige, 

og betragter I det som et markant skift?   

 Hvad ser DONG Energy selv som skiftet i kommunikation?
 Har I selv stået for idéen til og udformningen af de to film?  

 Hvordan genspejles DONG Energys værdier (ved brug af de valgte 
elementer) i hver af filmene?

Reklamerne: 

Generelt/
Sammenligning

Tema Spørgsmål

 Hvordan ser I jeres rolle på markedet? Hvordan opfatter I jer selv i forhold 

til konkurrenterne?

Generelt om 

DONG Energy

 I jeres film fra 2004 deltager Safri Duo og det danske fodboldlandshold. 

Hvad var jeres budskaber med filmen? Jeres mål? Værdier, visioner, image 
etc.?

 Hvad er baggrunden for valget af Safri Duo og landsholdet? (valg af udtryk) 

 Hvilke styrker og budskaber, mener du, ligger i Safri Duo og landsholdet? 
Hvordan støtter disse elementer op om historien, der fortælles om DONG? 

 Hvordan fortæller musik og fodbold i en rytmisk film, hvem DONG er?
 I den gamle film foregår handlingen hovedsagelig på boreplatforme, 

kraftværker, i lagerhaller og Parken – hvad er jeres overvejelser omkring 

dette valg af lokationer?
 Hvis man skulle se et handlingsforløb, kunne man se det, som om DONG 

sætter bolden i bevægelse, indtil den er trygt i havn (Parken). Det er en 
film med masser af dynamik, energi og bevægelse. Hvad har været jeres 

tanker bag denne tilgang/disse elementer set i forhold til den historie, I 

vil fortælle om DONG?
 I filmen har I valgt en lidt indirekte tilgang i forhold til at sælge jeres 

produkt (el og varme). Hvad er jeres overvejelser bag denne 
reklamestrategi?

Reklame 1: 

Energi til mere

 Hvad var jeres budskab med filmen?  Mål, værdier, visioner, image etc.

 Hvad er baggrunden for jeres valg af udtryk:
‐ Hvorfor har I valgt at lægge en fortællerstemme over hele filmen? 

(vs. den gamle film, der er fuld af musik)

‐ Billederne i den nye film er overvejende typebilleder af natur og 
genkendelige hverdagssituationer - hvad er jeres overvejelser bag 

dette valg af lokationer?
‐ Stilen i jeres nye film, mener vi, er meget informativ: Den er lidt 

mere direkte end den tidligere film, men I opfordrer ikke direkte til 

køb af jeres produkter (el og varme). Hvad er jeres overvejelser bag 
denne reklamestrategi?

 Hvad var overvejelserne i forhold til sammenhæng mellem billede og 
tekst:

‐ Billedlige konnotationer til teksten

‐ Timing af lyd og billede  
 Hvordan mener du, at de billeder, der vises i forening med en 

fortællestemme, gengiver, hvem DONG Energy er?

Reklame 2: 

Energi i 
forandring

 



 

 I er stadigvæk sponsor for landsholdet. Hvorfor har I valgt ikke at bruge 

dem i den nye film? 
 Er der noget (bestemt) i jeres umiddelbare omverden/kontekst, som I 

mener, har ændret sig? Som I har måttet reagere på?

 Et handlingsforløb i denne film kunne være, at DONG Energy er den 
alvidende fortæller: Mens en kvinde tager ud i naturen, fortæller DONG 

Energy  om verden, dens forandringer og udfordringer og om DONG 
Energys rolle/ageren i denne verden. DONG Energy følger kvinden trygt 

hjem igen. Hvad har jeres overvejelser været ved valg af denne historie?

 I den nye film lægger DONG Energy kortene på bordet – ”tager ansvar” for 
sin rolle i CO2-udledningen. Hvorfor er denne tilgang valgt?

 I har ikke bare valgt at lave en ny reklamefilm, men også et nyt slogan. 

Hvorfor har det været nødvendigt at ændre sloganet? Har I ændret 
fokus/værdier?  

 Har DONG/DONG Energy lavet undersøgelser af, hvordan jeres 

reklamefilm fra 2004 og 2008 er blevet modtaget?

Opsamling –

reklamefilm

 Hvordan oplever I markedet/forbrugerne i dag i forhold til for 5-6 år 

siden? Nogle markante ændringer?  
 På mange områder i samfundet taler man om en stigende fragmentering: 

Flere mener, at der er sket et skift i værdier hos folk/forbrugere, en 

spredning af livsstile blandt andet. Er det noget, I har lagt mærke til/har 
nogle overvejelser omkring? 

 Skiftet i værdier skulle blandt andet gå fra noget materielt til noget 
immaterielt: et ønske om at udtrykke sig selv, individualisering, og at 

realisere sig selv, selvrealisering. Er I bevidste om det? Har I oplevet det?  

 Forbrugerne bliver nu bombarderet med flere og flere informationer og 
bliver derved mere kritiske. Et det noget, I oplever? 

 Hvilke overvejelser har I omkring det skift, som nogle mener, er sket 
blandt forbrugerne: Oplever I, at det er sværere at ramme forbrugerne 

end tidligere? Hvordan tager I hensyn til det?

 Det store fokus på forbrug kommer til at lægge stor betydning i 
virksomheders image, fordi det reflekterer tilbage på forbrugeren. Har I 

det med som overvejelse i jeres brandingstrategi?

Forbruger-

tendenser

 Der er i de seneste år kommet større fokus på miljø og på de snart 

udtømte energiressourcer – både hos politikerne og forbrugerne. Er DONG 
Energy bevidst om det? Hvilke overvejelser har I gjort jer omkring det? 

 Hvordan berører det jeres forretningsførelse?

 Hvordan berører det jeres branding (budskaber, værdier, visioner, etc.)? 
 Vi er i Danmark mere og mere afhængige af energi i vores dagligdag, men 

også bevidste om, at jordens ressourcer er ved at være brugt op. Hvordan 
forholder I jer til/imødegår I denne bevidsthed blandt forbrugerne? 

 Hvad tænker I om klimatopmødet? Vi ved, I sponsorerer det. Betyder dets 

afholdelse noget for, hvordan I brander jer lige nu? 
 For at kunne leve op til de CO2-udledningsreduktioner, der kræves for en 

max. global opvarmning på 2 grader celsius, er Danmark nødt til at 
nedsætte strømforbruget.  Hvordan ser DONG Energy på en politisk 

dagsorden, der ville medføre et markant fald i DONG Energys levebrød?

Miljøfokus

 



 

 DONG har jo forskellige ydelser, primært el og gas, der kommer fra 

forskellige kilder og bliver solgt til forskellige kunder: forbrugere og 
producenter. Når I markedsfører jer, tænker I da i separate enheder for 

hver ydelse, eller markedsfører I hver ydelse til at indgå i en helhed, der 

skal afspejle hele virksomhedens forretningsførelse (produkt- vs. 
corporate branding)?

Branding af 

ydelser

 



 

Bilag 6 – Film 2s transskriberede speak 

 1: ”Moder jord” 

1. Danmark er ikke det værste, vi har: Skoven, vandet, årstiderne.  

2. Og sådan sku’ det gerne blive ved at være. 

 

2. ”Forbruget stiger”  

3. Men verden er i forandring. 

4. Vi bliver flere og flere, vi bruger mere og mere. 

 

3. ”Paradokset” 

5. Aldrig før har vi talt så meget om energi.  

6. Alligevel bruger vi formuer på afkøling, mens klodens køleskab smelter. 

7. Der er grund til forundring, men mest til forandring. 

 

4. ”Vi må gøre noget”  

8. Vores klode kan ikke holde til al den CO2. 

9. Som hele Danmarks energiselskab, står vi blandt andet for halvdelen af el-produktionen.  

10. Derfor står vi også for en tredjedel af CO2-udledningen. 

11. Og det skal vi gøre noget ved. 

 

5. ”Tekniske forklaringer” 

12. Vi er blandt de bedste i verden til at opføre og drive havmølleparker, men vinden blæser, 

når den vil.  

13. Og vi kan endnu ikke oplagre strømmen fra møllerne. 

14. Derfor har vi stadig brug for kraftværkerne, så de er også under forandring. 

15. Vi har allerede nogen af verdens mest effektive kraftværker, og vi brænder alt lige fra 

naturgas og affald, til træpiller og halmballer for at skære yderligere ned på kullet og 

dermed CO2-udledningen. 

 

6. ”DONG Energy og dens mål” 

16. Vi arbejder hver dag på at få mere ud af den vedvarende energi og på at fjerne CO2’en 

fra kraftværkerne. 

17. Vores langsigtede mål er klart – at levere energi uden CO2. 

18. DONG Energy – energi i forandring. 


