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Abstract

The aim of this thesis is to gain a better understanding and insight into the sensemaking process, 

and the accompanying narratives told by Nordea DK “Premium Banking-customers” about their 

experiences and feelings towards the bank. The case-study of the narratives surrounding Nordea DK 

is found to be of a particular interest, due to the fact that in recent years the bank has been involved 

in several unfortunate money laundering scandals, which has resulted in decreasing customer 

satisfaction and ultimately a loss of customers. The method of study is based on a multi-paradigm 

perspective, combining social constructivism and phenomenology. This choice relies on the belief 

that the combination of these two approaches could offer the possibility of creating new insights, 

because they originate from slightly different ontological and epistemological assumptions and, 

therefore, can tap into different facets of investigated phenomena. The empirical ground for the 

analysis is based on the qualitative research method and consists of nine semi-structured narrative 

interviews with “Premium Banking-customers”, which was conducted over Skype.

On the basis of these interviews, it became clear that the interviewees often selected or punctuated 

their stories around what I have chosen to call “the big decisions”, which involve events such as 

house purchases and loans. Furthermore, it was evident that the sensemaking of these selected 

events must be understood on the basis of a specific frame. The interviewees sensemaking process 

and the accompanying narratives can thus be said to contain a perspectivism, further extending the 

theoretical understanding that narratives are never told as neutral and objective accounts of what the 

world looks like, but are always told on the basis of certain ideas, experiences, norms, values etc.

The analysis furthermore identified three dominant narratives in the interviewees storytelling. I have 

chosen to name these three narratives as follows: “The big decisions and the personal relationship”, 

“For whose sake?” and “The big bank”. The first narrative illustrated the key role that the personal 

bank advisor plays in reducing the ambiguity and uncertainty surrounding “the big decisions”. 

Secondly, the narrative “For whose sake?” indicated that those customers who had experienced a 

more distant relationship with their bank advisor often were of the opinion that Nordea is primarily 

out for themselves and not for them as customers. Finally, the narrative “The big bank” concluded 

how the interviewees often tried to explain their experiences with Nordea through a causal relation-

ship, based on the plot about Nordea as “the big bank”.

The thesis ends with a number of proposed management recommendations to help ensure a better 

customer experience and thus a stronger sense of affiliation for the customers. 
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1. Indledning

1.1 Problemfelt
Nordea har i løbet af de senere år været indblandet i flere uheldige sager, og det er ikke gået 

ubemærket hen, viser omdømmeundersøgelser fra rådgivningshuset Deloitte og omdømmemålings-

firmaet Caliber. I deres årlige Top100-liste, hvor danskerne har givet karakter til de største danske 

firmaer for tillid (trust) og sympati (like), er Nordea ved udgangen af 2019 at finde på en 96. plads, 

et lille fald fra forrige år, hvor Nordea indtog en 95. plads (Groupcaliber, 2020). I Nordeas 

kommunikationsafdeling kommer de dårlige placeringer dog ikke som noget stort chok:“Vi er i en 

sektor, som er under et tillidspres. Nordea er en af de banker, som har taget en væsentlig del af 

kagen, når det kommer til de sager, der har været i medierne og også været samtaleemne blandt 

rigtig mange mennesker igennem nogle år nu. Det er jo sager omkring mistanker om skatte-

unddragelse og hvidvask og nogle meget hårdere anklager, som peger lige ind imod det, banker skal 

bygge på, og det er tillid,” siger Mikkel Jørnvil Nielsen, Head of Marketing & Communication 

(Bilag 1:1). Og det dårlige image har konsekvenser:“Når image er under pres, så er kunde-

tilfredshed også under pres, (…) vi ved jo, at image er en super stærk driver, når det kommer til 

kundetilfredshed,” forsætter Mikkel Jørnvil Nielsen (Bilag 1:1). 

Flere af Nordeas chefer fortæller ligeledes, at de er yderst bevidste om den negative betydning et 

dårligt image kan have, og hvordan det kan sætte sig fast og klæbe til en virksomhed:“Vi kan se det, 

uanset hvad vi spørger vores kunder om synes du, mobilbanken fungerer godt eller er det nemt at få 

et møde? Alt, du spørger om, bliver farvet negativt, hvis du har et negativt image,” siger Mikkel 

Jørnvil Nielsen (Bilag 1:1). En anden chef fortæller videre:”Vores sektor er aldrig rigtig kommet ud 

af dyndet fra finanskrisen. Det klistrer. Vi er præget af nogle sager, der udspillede sig for flere år 

siden, men som stadig driver fortællingen om vores sektor,” siger Nordeas chef for riskostyring 

Julie Galbo (Berlingske, 2019b). Det er netop disse fortællinger omkring Nordea, denne afhandling 

er særligt interesseret i. Men fortællingen om, at de mindre gode kundetilfredshedsmålinger, som 

Nordea har oplevet gennem de senere år (Voxmeter, 2019), skyldes det negative image, er måske 

ikke hele historien. I hvert fald ikke, hvis man spørger Christian Stjer, administrerende direktør i 

Voxmeter. Han mener, at årsagen til, at mange af de store banker ligger i bunden af tilfredsheds-

undersøgelserne, skyldes, at de har prioriteret image og omdømme meget højt og ikke systematisk 

eftertjekket, om deres services, produkter, rådgivning og kommunikation levede op til kundernes 

forventninger (Berlingske, 2019a). En ting der hvertfald står klart, er at Nordea i løbet af 2019 har 
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oplevet en betydelig kundenedgang, hvor de har mistede over 50.000 kunder netto (Voxmeter, 

2020).

1.1.1 Det narrative perspektiv

I undersøgelsen af disse forskellige fortællinger kobles Nordea, som den empiriske kontekst, med 

det narrative forskningsfelt, der netop har fortællinger som undersøgelsesgenstand. Den narrative 

erkendelse er, at individer organiserer og skaber mening i deres erfaringer gennem fortællinger 

(Bruner, 1990:43), samt at individer er med til at skabe den sociale verden, de agerer i, gennem de 

historier, de fortæller (White & Epson, 1990:12). Formålet med afhandlingen er således at under-

søge, hvordan en udvalgt kundegruppe hos Nordea fortæller om deres interaktion med og oplevelse 

af Nordea, samt hvordan fortællinger om Nordea meningsskabes blandt disse kunder. Med 

udgangspunkt i den narrative teori er afhandlingens analytiske fokus dermed på strukturen i 

kundernes meningsskabelsesproces, herunder hvordan der igennem denne meningsskabelsesproces 

skabes en særlig forståelse af de oplevede begivenheder, og hvordan fortællinger over tid kan blive 

dominerende i den sociale kontekst, samt hvilken betydning disse fortællinger kan have for 

kundernes tilhørsforhold til Nordea.

1.1.2 Problemformulering

Det ovenstående problemfelt leder til afhandlingens problemformulering:

- Hvilke narrativer fortælles af Nordeas danske “Premium Banking-kunder” om Nordea DK, og 

hvad karakteriserer meningsskabelsesprocessen for denne kundegruppe?

Analysespørgsmål 

Afhandlingens problemformulering vil blive besvaret med baggrund i følgende analysespørgsmål:

1. Hvad kendetegner kundegruppen “Premium Banking” sensemaking proces og hvordan kan den 

forstås med udgangspunkt i Weick (1979) ESR-model?

2. Hvordan italesættes Nordea, og hvilke dominerende fortællinger kommer til udtryk hos denne 

kundegruppe?

3. Hvilken betydning har de dominerende fortællinger haft for kundernes tilhørsforhold til 

Nordea?

4. Hvilke ledelsesmæssige indsatsområder kan identificeres?
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1.1.3 Begrebsafklaring

Dette afsnit vil kort afklare og redegøre for anvendelsen af de udvalgte begreber, der nævnes i 

problemformuleringen. En yderligere teoretiske begrebsafklaringer vil primært forekomme i 

afhandlingens teoriafsnit.

Narrativer: Der findes mange forskellige definitioner og anvendelser af begrebet “narrativer”.  

Der findes imidlertid enkelte fællestræk, heriblandt:“In striving to make sense of life, persons face 

the task of arranging their experiences of events in sequences across time in such a way as to arrive 

at a coherent account of themselves and the world around them” (White & Epson, 1990:10).  

Vi skaber altså mening omkring vores erfaringer gennem fortællinger. Begreberne narrativ, 

fortælling og historie vil blive anvendt synonymt i afhandlingen.

Dominerende fortællinger: De dominerende fortællinger skal forstås som de fortalte historier, der 

væver begivenheder sammen i en bestemt rækkefølge og skaber mening og forklaringer, der passer 

til det valgte plot.

Sensemaking & meningsskabelse: Meningsskabelse og den dertilhørende proces er i denne 

afhandling defineret med baggrund i Weick (1997, 1995, 2001) sensemaking teori, der forstås 

som:“the ongoing retrospective development of plausible images that rationalize what people are 

doing” (Weick et al., 2001:409). 

Premium Banking-kunder: Nordea definerer “Premium Banking-kunder” på baggrund af to 

kriterier. Her skal kunden enten have et boliglån over 2.500.000 kr. eller en samlet opsparing over 

750.000 kr i Nordea.

1.1.4 Afgrænsning

Afhandlingen er interesseret i de lokale forhold, som kommer til udtryk i kundernes fortællinger, og 

giver dermed ikke globale, almene indsigter. Der er derfor tale om et case-studie, der har til formål 

at skabe en konkret, kontekstafhængig viden (Flyvbjerg, 2004:229). Afhandlingen har endvidere 

fokus på begrebet dominerende fortællinger og ønsker dermed ikke at analysere eller afdække de 

diskurser, som fortællerne tager afsæt i. Diskursbegrebet fylder en del i det narrative univers, hvor 

der eksisterer et rigt udvalg af forskellige anvendelser af diskursbegrebet (Schnoor, 2015:39). En 

komplet gennemgang af disse anses dog som værende uden for afhandlingens teoriafklaring. 

Afhandlingen bekender sig dog til en forståelse af diskurs, der primært er inspireret af den sene 

Foucault. Denne forståelse af diskurs bygger på antagelsen, at individer ganske vist er formet af 

diskurser, men også har et vist råderum til selv at vælge mellem de sociale muligheder, diskursen 
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stiller til rådighed (White & Epston, 1990:22). De dominerede fortællinger er altså i en vis udstræk-

ning forankret i samfundsmæssige diskurser, hvor meningstillæggelse af de oplevede begivenheder 

derved også er indlejret i sociale strukturer, som er kulturelt tilgængelige og historisk konstruerede 

(Schnoor, 2015:39). Diskurser i samfundet er således også konstituerende for de fortællinger om 

Nordea, der analyseres. Det erkendes dermed, at den diskursive kontekst har en indflydelse på 

kundernes fortællinger, og at mening samtidig skabes inden for en diskurs. Fokusset for denne 

afhandling vil dog være at arbejde med de lokale systemer af fortællinger og meninger snarere end 

at afdække de samfundsmæssige diskurser, der også påvirker de historier kunderne fortæller.

1.2 Afhandlingens struktur
Den overordnede opbygning af afhandlingens struktur vil i dette afsnit kort blive skitseret. 

Afhandlingen indeholder i alt 7 kapitler: 1) Indledning, 2) Videnskabsteoretisk ståsted, 3) Et 

kvalitativt case-studie, 4) Det teoretiske grundlag, 5) Analyse, 6) Diskussion og 7) Konklusion.  

Alle kapitler er endvidere inddelt i flere nummerede underkapitler.

Den ovenstående indledning udgjorde det første kapitel. Det næste kapitel præsenterer 

afhandlingens videnskabsteoretiske udgangspunkt, der beskriver den ontologi, som er retnings-

bestemmende for de efterfølgende metodiske og teoretiske valg, samt den epistemologi hvor-

igennem analyseresultater skal forstås. I det 3. kapitel vil der blive redegjort for den overordnede 

metodiske tilgang og det dertilhørende undersøgelsesdesign, herunder valg og refleksioner om 

indsamlingen og behandlingen af empirien. Herefter vil afhandlingens teoretiske grundlag blive 

præsenteret og afgrænset i kapitel 4.

Dette leder til afhandlingens 5. kapitel; Analysen indeholder to underkapitler: 5.1 Sensemaking og 

strukturen i meningsskabelsesprocessen og 5.2 De dominerede fortællinger. Disse to underkapitler 

søger at besvare de tidligere præsenterede analysespørgsmål. Det 6. kapitel består både af en 

diskussion og en reflektion af analysens gyldighed og gavnlighed, herunder en diskussion 

omhandlende generalisering af kvalitativ forskning, samt et kvantitativt perspektiv på under-

søgelsen. Diskussionen afrundes med en række forslag til ledelsesmæssige anbefalinger. I det 7. og 

sidste kapitel opsummerer konklusionen afhandlingens og analysens fund og besvarer derved 

problemformuleringen. 
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2. Videnskabsteoretisk ståsted

Thomas S. Kuhn introducerede i sin bog The Structure of Scientific Revolutions fra 1962 begrebet 

paradigme, der beskriver forståelse om, at man som forsker arbejder inden for videnskabelige 

paradigmer, hvor specifikke normer og antagelser ligger til grund for videnskabens konstruktion og 

selvrefleksion. Det videnskabsteoretiske ståsted skal i denne sammenhæng derfor læses som en 

eksplicitering af forskerens forståelse for videnskabelighed. Dette gøres gennem en redegørelse af 

hvilke paradigme, afhandlingen tager sit videnskabelige udgangspunkt i, samt de underliggende 

metodologiske forhold. Det er igennem denne redegørelse, at undersøgelsesprocessen og det 

empiriske grundlag kan gøres til genstand for en egentlig analyse og dermed bliver videns-

produktion (Egholm, 2014:53).

2.1 En socialkonstruktivistisk undersøgelse
Det overordnede formål for socialkonstruktivismen kommer til udtryk i følgende citat:“Frem for at 

forstå, hvilken betydning fænomener har, ønsker man at forstå, hvordan fænomener får tillagt 

betydninger, og forklare, hvordan denne betydningstilskrivning finder sted.” (Egholm, 2014:148). 

Socialkonstruktivismen repræsenterer derpå et opgør med den naturvidenskabelige antagelse om, at 

der eksisterer en objektiv sandhed om virkeligheden (Christensen, 2009:23). Virkeligheden anses 

derimod som værende socialt konstrueret igennem kommunikative processer. Dette indebærer en 

forståelse af, at virkeligheden derfor altid er en fortolket virkelighed (Gergen, 1994:8). Det, der 

fremstår for os, skal dermed ikke forstås som reelle, objektiverede forhold, men derimod som et 

resultat af samfundsskabte fortolkninger. 

Det antages endvidere, at de undersøgte fænomener er kontingente, hvilket vil sige, at de ikke er 

evige eller uforanderlige, men er blevet til gennem historiske og sociale processer (Collin, 2003:11). 

Det står, med baggrund i ovenstående, dermed også klart, at socialkonstruktivismen placerer sproget 

som centralt i forhold til, hvordan virkeligheden konstrueres i de sociale relationer (Justesen & Mik-

Meyer, 2010:29). Denne forståelse for sprogets betydning vil yderligere komme til udtryk i den 

narrative analyse af interviewpersonernes fortællinger. De narrativer, der kommer til udtryk i 

analysen, eksisterer dermed heller ikke i en objektiv og uafhængig form, men opstår derimod i min 

sociale interaktion med interviewpersonerne og bliver efterfølgende genskabt i analysen af dem. I 

verden skabes et uendeligt antal af narrativer, som er flertydige, komplekse og afhængige af øjnene, 

som ser på dem. En konstruktivistisk tilgang i analysen af narrativer betyder, at virkeligheden, som 

den fremtræder for det enkelte individ, er individuelt og socialt konstrueret; narrativer og 
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fortællinger bruges som en måde at skabe mening i den sociale verden (Justesen & Mik-Meyer, 

2010:28). Dermed er det ikke en ambition for afhandlingen at frembringe kausale sammenhænge 

om en stabil virkelighed, men derimod at undersøge interviewpersonernes fortællinger med henblik 

på at anskueliggøre de mest dominerende fortællinger og den meningsskabelsesproces, der ligger til 

grund for disse fortællinger. Dette skal dog ikke forveksles med, at Nordea kun eksisterer i kraft af 

vores erkendelse af den, men blot at organisationen ikke er uafhængig af vores forståelse af den 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010:28).

Epistemologisk konstruktivisme 

Collin (2003) beskriver, hvordan der inden for socialkonstruktivismen eksisterer forskellige 

epistemologiske perspektiver på, hvorvidt viden om virkeligheden er en konstruktion, eller om 

virkeligheden i sig selv er en konstruktion; en henholdsvis erkendelsesteoretisk konstruktivisme og 

en ontologisk konstruktivisme. Her erkender afhandlingen sig til en erkendelsesteoretisk konstruk-

tivisme af den sociale virkelighed, som betyder at:”Vores videnskabelige og dagligdags viden om 

den samfundsmæssige og menneskelige virkelighed er en konstruktion.” (Collin, 2003:24). Når 

viden om virkeligheden anses som værende en konstruktion, er det med baggrund i en ontologisk 

forståelse af, at de fænomener, der ligger til grund for analysen, eksisterer, men at de er menings-

løse, indtil de i sociale relationer får tilskrevet mening (Andersen et al., 2005:18). Epistemologisk 

konstruktivisme indskrænker dermed afhandlingens relativistiske ståsted til at gælde erkendelse af 

verden, altså ikke hvorvidt den sociale verden eksisterer, men hvordan og hvorledes vi erkender den 

(Christensen, 2009:35).

Subjektiv erkendelse 

Det erkendes endvidere, at viden om verden er et udtryk for en individuel forståelse, og på den 

måde er vores opfattelse af ’sandheden’ ikke objektivt, men subjektivt erkendt. Her er det dog 

centralt at pointere, at det ikke skal forveksles med, at vi hver især ejer vores egen sandhed, for 

netop ’sandheden’ om verden skabes gennem sociale interaktioner. Disse sociale interaktioner udgør 

den kontekst, som individet referer til (Justesen & Mik-Meyer, 2010:29). Dette indebærer en 

erkendelse af, at vores subjektivitet, på samme måde som konteksten, har betydning for menings-

konstruktionen. Det er således et vilkår for undersøgelsen, at de subjektive fortolkninger af 

interviewpersonernes fortællinger er medvirkende i vidensproduktionen. I den socialkonstruk-

tivistiske undersøgelse anses forskeren dermed som en medforfatter til de narrative fortællinger, idet 

transskriberingsprocessen og analysen transformerer de sproglige fortællinger til skriftlige fortæl-

linger. Analysen kan derfor i sig selv siges at være en social konstruktion (Kvale, 1997:247).
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2.2 Fænomenologisk præg i afhandlingen
Det fænomenologiske præg i afhandlingen kommer tydeligst til udtryk i optagetheden af interview-

personernes livsverden. Livsverdenen forstås som værende den verden, vi befinder os i, og inden for 

hvilken fænomenerne, der ligger til grund for analysen, får en særlig betydning (Justesen & Mik-

Meyer, 2010:23). Livsverdenen skal dog i denne sammenhæng ikke forstås som individuelt 

afgrænset og forbeholdt den enkelte. Den skal tværtimod forstås som en fælles verden, der er 

socialt, historisk og kulturelt betinget, og som derpå skaber en meningshorisont for individet (ibid.). 

Dette indebærer, at et fænomen fremtræder og erkendes subjektivt. Der findes altså et utal af måder, 

hvorpå et fænomen kan fremtræde, afhængigt af individet som ser (ibid.).

De subtile grænser mellem socialkonstruktivismen og fænomenologien kan være vanskelige at 

optegne. Fænomenologien erkender på samme vis som socialkonstruktivismen, at den sociale 

verden fremtræder som en intersubjektiv, fælles verden, samt at mening skabes og vedligeholdes i 

sociale processer (Justesen & Mik-Meyer, 2010:67). Skellet mellem fænomenologien og social-

konstruktivismen synliggøres i undersøgelsen i en større opmærksomhed på, hvorvidt man som 

forsker kan forstå en mere eller mindre stabil livsverden, om end denne er subjektiv erkendt. Her 

antages det ikke, som i fænomenologien, at man gennem samtale kan få adgang til og leve sig ind i 

den interviewedes livsverden, da det med henvisning til socialkonstruktivismen antages, at denne 

viden om livsverden kun eksisterer i kraft af sociale konstruktioner, som man som forsker selv er en 

del af (ibid.). Sidst, men ikke mindst, vil analysen i mindre grad have fokus på subjektiviteten, om 

end denne stadig er central. Analysen vil i højere grad tage udgangspunkt i den sociale menings-

produktion.

2.3 Multi-paradigmer
I dette afsnit vil der blive argumenteret for, hvorfor det anses som fordelagtigt at kombinere flere 

videnskabsteoretiske perspektiver. I denne sammenhæng skal det dog pointeres at visse forskere er 

skeptiske i forhold til kombinationen af perspektiver, herunder Kuhn (1962). Dennis A. Gioia og 

Evelyn Pitre beskriber dog i deres artikel Multi-paradigm Perspectives on Theory Building fra 

1990, hvordan den traditionelle anvendelse af paradigmer i praksis kan være inadækvat i 

undersøgelse af visse fænomener:“Traditional approaches to theory building in organizational 

study have tended to produce valuable, but nonetheless incomplete, views of organizational 

knowledge.” (Gioia & Pitre, 1990:584). Gioia & Pitre argumenterer for, at en kombination af flere 

paradigmer, det de kalder et multiparadigme perspektiv, kan være gavnlig for at producere et unikt 

teoretisk indblik i et forskningsstudie:“Multiparadigm approaches offer the possibility of creating 
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fresh insights because they start from different ontological and epistemological assumptions and, 

therefore, can tap different facets of organizational phenomena and can produce markedly different 

and uniquely informative theoretical views of events under study.” (Gioia & Pitre, 1990:591). Dette 

er især fordelagtigt, når der tages udgangspunkt i komplekse problemstillinger, som der er tale om, 

når meningsskabelse undersøges, da der ofte er mange variabler og elementer i spil. Det er dog ikke 

problemfrit at kombinere flere videnskabsteoretiske paradigmer: “One of the consequences of multi-

paradigm approaches, however, is a potentially unwieldy proliferation of theoretical views. 

Although a greater abundance of theories can contribute to our understanding of multifaceted 

organizational realities, the fundamental incommensurability of the paradigms often leads to a 

fragmentation and provincialism in the field.” (Gioia & Pitre, 1990:591). 

Det forstås med baggrund i ovenstående citat, at kombinationen af flere paradigmer kan give bedre 

indsigt i mangefacetterede organisatoriske realiteter. En kombination af to vidt forskellige 

paradigmer kan dog føre til en fragmentering. Citatet understreger, hvordan det kan værende 

fordelagtigt at anvende flere forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, men at de fundamentalt 

skal holdes adskilt i analysen. Den metodiske anvendelse af disse to videnskabsteoretiske 

perspektiver vil blive belyst i det efterfølgende kapitel.

3. Et kvalitativt case-studie

I bestræbelsen på at undersøge afhandlingens problemformulering er det essentielt at vælge en  

passende metodisk tilgang i indsamling af det empiriske grundlag for afhandlingen. I denne for-

bindelse gør Bent Flyvbjerg (2010) opmærksom på:“The choice of method should clearly depend 

on the problem under study and its circumstances.” (Flyvbjerg, 2004:226). Overordnet set skelnes 

der mellem den kvantitative- og den kvalitative metode, og her må forskeren afgøre, hvilken af disse 

metoder eller en eventuel kombination af metoderne, der findes bedst egnet i undersøgelsen af 

afhandlingens problemformulering. I de nedenstående afsnit vil der blive argumenteret for, hvorfor 

den kvalitative tilgang anses som værende den mest fordelagtige metode til at undersøge 

afhandlingens problemformulering. Endvidere vil de følgende afsnit også præsentere de metodiske 

overvejelser og valg. Først gennemgås den teoretiske baggrund for den anvendte metode, og 

dernæst præsenteres de metodiske valg vedrørende dataindsamlingen og databehandlingen.

3.1 Dataindsamling
Den kvalitative metode er velegnet til at undersøge fænomener i deres konkrete kontekst og stræber 

derfor efter en øget forståelse af fænomenet, modsat de kvantitative metoder, der i højere grad søger 
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at forklare fænomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2010:16). Den kvalitative metode lægger dermed op 

til et casestudie, som kan give en detaljeret viden om et bestemt område (Flyvbjerg, 2004:237). 

I denne forbindelse skaber interaktion mellem interviewer og interviewperson også mulighed for at 

få uddybende og velbegrundede svar og dermed sikre en dybdegående forståelse af interview-

personens meningsskabelsesproces. Dette anses som fordelagtigt, da afhandlingen netop ønsker at 

opnå en forståelse af interviewpersonernes narrative fortællinger og meningsskabelse herom. 

Endvidere er den kvalitative metode også fordelagtig, da den giver et mere nuanceret syn på 

virkeligheden, og da meningsskabelse foregår på et mikroniveau, anses dette nuancerede syn som 

værende hensigtsmæssigt (ibid.).

3.1.1 Det kvalitative forskningsinterview

Det kvalitative forskningsinterview bliver defineret af Kvale (1997) som:“En udveksling mellem to 

personer, der samtaler om et tema af fælles interesse.” (Kvale, 1997:27), hvor interviewet både kan 

afholdes som en samtale, der er meget løst struktureret, eller som en systematisk gennemført 

samtale, der omhyggeligt følger en nøje designet interviewguide (Kvale, 1997). Justesen & Mik-

Meyer (2010) minder os dog i denne sammenhæng om, at uanset graden af struktur i interviewet er 

der tale om en ordveksling mellem to personer, som på centrale pointer stadig adskiller sig fra en 

“almindelig samtale”, heriblandt ved at der er et formål med ordvekslingen, som er skabt af 

undersøgelsens problemstilling, og at der på forhånd er en bestemt rollefordeling, der giver inter-

vieweren rollen som den, der primært spørger og lytter og interviewpersonen rollen som den, der 

primært svarer og fortæller (Justesen & Mik-Meyer, 2010:53).

For et kvalitativt forskningsinterview, der tager udgangspunkt i et fænomenlogisk perspektiv, er 

målet at forstå de sociale fænomener ud fra interviewpersonens egne perspektiver og få interview-

personen til at beskrive verden, således som interviewpersonen oplever den. Dette ideal gør 

interviewpersonens livsverden til det centrale for interviewet og får dermed en væsentlige betydning 

for selve gennemførelsen af interviewet. Interviewerens vigtigste opgave bliver hermed at sikre, at 

interviewpersonen har mulighed for at tydeliggøre og beskrive sin virkelighed så præcist og 

detaljeret som muligt (Justesen & Mik-Meyer, 2010:23). Mere konkret indebærer det, at inter-

vieweren ofte vil stille meget åbne spørgsmål, der henvender sig mod eksempler fra interview-

personens hverdag, med det formål at få så fyldestgørende beskrivelser, der efterfølgende gør det 

muligt at fremanalysere interviewpersonens livsverden. Interviewerens rolle bliver derfor ude-

lukkende at hjælpe interviewpersonen, ved hjælp af en indlevende interviewteknik, til at fortælle 

om sin hverdag og sine oplevelser, uden at interviewpersonen hæmmes eller styres i en bestemt 
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retning (Justesen & Mik-Meyer, 2010:23). Et vigtigt mål i interviewsituationen bliver dermed at 

skabe et fordomsfrit rum, så interviewpersonen kan udtrykke sig frit og trygt. I denne forbindelse 

anses det som væsentligt at pointere, at livsverdensbegrebet ikke udelukkende er personligt, men 

også kollektivt (Justesen & Mik-Meyer, 2010:24). Den empiri, man får i et interview, afspejler 

derfor ikke blot den enkelte interviewpersons erfaringer, men skal også ses som eksempel på en 

viden, der findes i det kollektiv, eks. det samfund, som interviewpersonen fortæller om (ibid.) I 

denne kontekst får intersubjektivitetsbegrebet dermed en særlig central betydning grundet 

antagelsen om, at viden skabes og udvikles mellem mennesker og dermed både knyttes til den 

fællesverden, som interviewpersonen tilhører og fortæller om, og interviewpersonens egne intra-

personlige oplevelser.

Det kan som tidligere nævnt være vanskeligt at trække en klar grænse mellem det fænomenologiske 

og socialkonstruktivistiske perspektiv, da begge perspektiver fokuserer på den føromtalte inter-

subjektivitet. Undersøgelser, der udspringer fra det socialkonstruktivistiske perspektiv, har:“En 

ambition om at producere viden, der viser den kompleksitet, flertydighed og ustabilitet, som kender-

tegner den sociale verden” (Justesen & Mik-Meyer, 2010:66). Det forstås dermed, i forlængelse af 

det fænomenologiske perspektiv, at det socialkonstruktivistiske perspektiv anser viden både som 

værende social konstrueret, men også kontinuerligt konstruerer den sociale kontekst. Denne 

antagelse betyder, at konteksten får en helt central rolle. Socialkonstruktivistiske undersøgelser har 

derfor ofte et større fokus på, hvordan forskningsdesign, interviewguide, spørgeteknikker, den 

fysiske lokalitet for interviewet mm. påvirker interviewet og interviewpersonens fortælling 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010:66), end det er tilfældet i det fænomenologiske perspektiv. I denne 

forbindelse argumenterer Justesen & Mik-Meyer (2010) for:“At intervieweren selv er et værktøj - 

eller en metode - i dataindsamlingen på linje med andre værktøjer som fx. optageudstyr eller 

interviewguides.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010:57).

En klassisk konstruktivistisk inspireret tekst, der netop ser på interviewet som en situation, der 

aktivt producerer et bestemt interviewmateriale, er Holstein og Gubriums (1995) The Active 

Interview, der argumenterer for, at et interview ikke må ses som en passiv interviewer-respondent-

relation, eftersom begge parter aktivt er med til at skabe interviewets fortælling i fælleskab. Der er 

samtidig også et større fokus inden for socialkonstruktivismen på, hvordan dominerende samfunds-

fortællinger eller diskuser påvirker aktørerne og deres fortællinger (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 

66). Med baggrund i det fænomenologiske og socialkonstruktivistiske perspektiv og interessen i at 

undersøge interviewpersonernes livsverden og narrative fortællinger bliver det centrale ved disse 

interview at:“Forsøge at forstå verden ud fra interviewpersonernes synspunkter, udfolde den 
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mening, der knytter sig til deres oplevelser, afdække deres livsverden forud for videnskabelige 

forklaringer.” (Kvale & Brinkmann, 2015:17). Dette har endvidere den konsekvens, at der vil blive 

taget højde for, at den empiri, som indsamles gennem disse interviews, ikke nødvendigvis er et 

udtryk for en endegyldig sandhed, men skal ses og forstås som et udtryk for interviewpersonernes 

livsverden.

3.1.2 Udvælgelse og rekruttering af interviewpersoner

Udvælgelse af interviewpersonerne skete i samarbejde med Nordea, hvor det var et ønske fra 

Nordeas side at:“For at sikre at din afhandling har mest mulig relevans for os, har vi fra Nordeas 

side valgt, at vi gerne vil have, at fokus er på den kundegruppe, der hedder “premium”. Dette 

skyldes, at vi i banken generelt gerne vil udbygge vores forståelse af, hvordan vores mere 

indtjenende kundegrupper opfatter os. Og her er særligt premium-segmentet en kundegruppe, som 

vi laver meget få specifikke undersøgelser af.” (Bilag 11: Kundesegment).

I denne sammenhæng skal det nævnes, at selvom den udvælgelse havde til formål at mindske 

mangfoldigheden blandt interviewpersoner i forhåbningen om at kunne belyse fællestræk i inter-

viewpersonernes narrativer og meningsskabelsesproces, blev det klart under interviewene, at der 

indenfor dette segment stadig er tale om en forholdvis bred skare af individer, heriblandet alt fra: En 

direktør med globalt ansvar for 2000 mennesker, sygeplejerske, receptionist/assistent hos en øre-

næse-halslæge, IT-medarbejder til pensionist mm.. Med baggrund i denne mangfoldighed kan nogle 

af de, måske til tider modstridende fortællinger, som analysen har et særligt fokus på, muligvis 

forklares. Det skal i denne sammenhæng også nævnes, at der i alt blev afholdt 9 interview, og at 

interviewene forgik i perioden fra d. 20. marts til d. 30. marts 2020.

Selve rekrutteringen af disse interviewpersoner stod Nordea udelukkende for. Der blev løbende 

sendt e-mails ud til mindre grupper af det føromtalte segment. I denne mail forlød det at:“I Nordea 

er vi lige nu i gang med en undersøgelse af, hvordan vores kunder anser banken, vores image og om 

der er noget, vi kan og skal forbedre for at styrke vores kunderelation. Derfor vil vi gerne invitere til 

en snak, hvor vi vil stille dig en række spørgsmål om din oplevelse af og holdning til 

Nordea.” (Bilag 12: Email til kunder). Eftersom kunder løbende vendte tilbage med en aner-

kendelse af, at de gerne ville deltage i et interview, blev interviewene booket ind. Som incitament 

for at deltage i interviewene tilbød Nordea deltagerne at vælge mellem et gavekort til Magasin, 

rødvin eller en biograftur for to personer (ibid.). Det kan således i et vist omfang være tale om en 

convenience sampling. Den mest typiske form for convenience sample er volunteer samples, der 

kan beskrives således:“As the name implies, subjects volunteer to be in the sample. One segment of 
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the population may be more likely to volunteer than other segments because they have stronger 

opinions about the issue” (Agresti & Franklin, 2013: 167). Det står dermed klart, hvordan denne 

form for sampling i sidste ende kan resultere i en sampling bias, der kan forringe undersøgelsens 

mulighed for at generalisere fra den udvalgte sample til den overordnede population (ibid.). Denne 

kritik findes dog i et vist omfang uvæsentlig i vurdering af gyldigheden af undersøgelsens 

analytiske fund, da afhandlingen har sit ståsted i en socialkonstruktivistisk ontologi og dermed ikke 

har den store interesse i, om de fremskaffede data opfylder statistikkens krav om repræsentativitet i 

udvælgelsesprocessen. Denne diskusion vil yderligere blive udfoldet i afsnit 6.1.2 “Generalisering 

af kvalitativforskning”, der tager sit teoretiske udgangspunkt i Bent Flyvbjergs artikel “Five 

misunderstandings about case-study research” fra 2004.

3.1.3 Interviewguide

I bestræbelsen på at undersøge afhandlingens problemformulering vil de kvalitative forsknings-

interviews tage udgangspunkt i det semi-strukturerede interview, som er defineret ved, at en række 

hovedspørgsmål indledende er formuleret, hvorefter der er plads til at afvige fra guiden i interview-

situationen. Denne afvigelse kan forekomme, hvis interviewpersonen nævner uventede, men 

interessante emner (Justesen & Mik-Meyer, 2010:55). Denne form for interview gør det derfor 

muligt at undersøge de på forhånd fastlagte tematikker samtidig med, at der gives plads til at 

udforske nye temaer, som opstår undervejs i interviewet og dermed også inderholder en mere 

eksplorativ karakter (ibid.). Det semi-strukturerede interview anses derfor som særlig velegnet til at 

opnå en dybdegående forståelse af interviewpersonernes narrative fortællinger og meningsskabelse 

herom.

“Interviewfasen er som regel forberedt med et script. En interviewguide er et script, som 

strukturerer interviewforløbet mere eller mindre stramt.” (Kvale & Brinkmann, 2015:117). 

Interviewguiden for denne afhandling er konstrueret og udarbejdet med baggrund i det narrative 

interview og fokuserer dermed på de begivenheder, der ligger til grundlag for de fortællinger, som 

interviewpersonen italesætter. Ifølge psykologen Jerome Bruner består alle fortællinger af et dobbelt 

landskab: handlingens landskab og betydningens landskab (Bruner, J., 1986:14). Handlingens 

landskab er de begivenheder, hændelser og handlinger, som en fortælling er bygget op omkring. 

Bruner (1986) kalder det “fortællingens grammatik”, hvilket kan sammenlignes med de klassiske 

HV-spørgsmål:“Hvem, hvad, hvor, hvordan og hvornår”. Det er derimod i betydningens landskab, 

at vi kæder begivenheder sammen i sekvenser i overenstemmelse med et plot og reflekterer over 

begivenhederne i handlingens landskab. Interviewguiden er med baggrund i forståelse for dette 
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dobbelte landskab opbygget til at undersøge både handlingens landskab gennem en række 

afdækkende spørgsmål omkring de udvalgte begivenheder og en mere dybdegående undersøgelse af 

meningsskabelsesprocessen bag disse begivenheder med udgangspunkt i betydningens landskab (se 

Bilag 13  for interviewguide).

Brand Concept Maps 

“When consumers think of a brand, they are likely to bring to mind a set of associations linked to it. 

(…) Understanding a brand involves identifying the network of strong, favorable, and unique brand 

associations in consumer memory.” (John et. al., 2006:549).

Med baggrund i denne tese anses en undersøgelse af interviewpersonernes associative netværk som 

værende gavnligt i søgen på en forståelse af, hvordan Nordea italesættes, samt en forståelse for 

strukturen og sammenhængen i de dominerende fortællinger, der kommer til udtryk hos interview-

personerne. Brand Concept Maps (BCM) kan beskrives i tre faser. Den første er fremkaldelsesfasen, 

hvor de mest centrale associationer fremkaldes af kunden. I den anden fase kortlægger kunden disse 

fremkaldte associationer for at illustrere, hvordan de er forbundet både med hinanden og den 

udvalgte organisation. I den tredje fase aggregerer forskere disse individuelle BCM og tilknyttede 

data for at fremstille et konsensus BCM (John et. al., 2006:550). Gennem denne metode skabes der 

et “kort”, der viser et netværk af mest fremtrædende associationer, der ligger til grund for kundernes 

opfattelse af organisationen og dens omdømme (se Bilag 14 for BCM). 

Denne oprindelig  tænkte anvendelse af BCM har imidlertid også visse mulige ulemper, heriblandt 

kan pålideligheden og gyldigheden af det konstruerede konsensus associationskort debatteres. 

Selvom de individuelle kort anses som værende gyldige, udgør konsensuskortet en yderligere 

udfordring, især med hensyn til en mulig aggregeringsbias, der kan have en negativ indflydelse på 

pålideligheden og gyldigheden (John et. al., 2006:552). Den praktiske anvendelse af denne metode 

vil i nedestående afsnit blive uddybet.

3.1.4 Udførelse af interview

Det var oprindeligt planlagt, at de interviewene skulle afholdes i Nordeas filialer i København. 

Dette blev dog ikke til en realitet grundet COVID-19 og den efterfølgende nedlukning af Nordeas 

filialer. Den praktiske udførelse af interviewene skulle derfor justeres i overensstemmelse med disse 

nye forbehold. Med baggrund i det overordnede formål med de kvalitative forskningsinterview om 

at opnå en indsigt i interviewpersonernes livsverden og deres meningsskabelsesproces for at 

fremanalysere de mest fremtrædende narrativer i deres fortællinger, blev det besluttet at anvende 

Skype som interviewmedie, da Skype snarere end andre “online” interviewformer (eks. e-mail 
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interview) anses som værende et medie, hvor nonverbale signaler og øjeblikkelig feedback giver 

interviewpersonerne mulighed for at udtrykke deres personlige fortællinger bedre:“Access to verbal 

and nonverbal cues in Skype interviews can provide an equal authenticity level with face-to-face 

interviews, because the opportunity allows that a visible part of the impression management process 

can be evaluated” (Janghorban et. al., 2014:2). Således tillader interview gennem Skype at bevare 

flere af de funktioner, der findes i det oprindeligt planlagte interview (ibid.). Det nedestående afsnit 

vil beskrive udførelsen af de kvalitative forskningsinterview. 

Et centralt fokuspunkt for et kvalitativt forskningsinterview, der har sit udgangspunkt i den 

socialkonstruktivistiske og fænomenologiske videnskabsteori, er at skabe et så trygt og fortroligt 

rum som muligt, så interviewpersonerne har mulighed for at tale frit. Det er dog i denne sammen-

hæng også vigtigt at være opmærksom på ikke at skabe en for tæt relation, da vi som forskere også 

har behov for en distance:“Interviewere kan på grund af de nære interpersonelle samspil med 

interviewpersonerne være tilbøjelige til at lade sig påvirke af dem. Forskerne kan identificere sig så 

meget med deres deltagere, at de ikke opretholder en professionel afstand, men i stedet rapporterer 

og fortolker alting ud fra deltagernes perspektiver - de ‘bliver indfødte’.” (Kvale & Brinkmann, 

2015:120). Måden, hvorpå denne stemning er forsøgt skabt, er gennem Bill Gillham (2005) tre 

interviewfaser.

Den første fase går ud på at sætte stemningen for interviewet og fortælle om generelle formalia. 

Dette kan muligvis anses som en triviel del af interviewet, men det er ikke desto mindre en del, 

intervieweren skal være særlig opmærksom på, da de første minutter af et interview ofte indeholder 

en vis ængstelighed, hvor interviewpersonen muligvis stadig ikke er helt afklaret med, hvad der 

kommer til at ske (DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006:316). Det er dermed afgørende, at interview-

personen introduceres ordentligt til interviewet og dets indhold, da interviewpersonerne gerne vil 

have en forståelse af forløbet, før de giver sig selv lov til at tale frit og eksponere deres oplevelser 

og følelser for en fremmed (Kvale & Brinkmann, 2015:183). Det er derfor værd at bestræbe sig på 

at give interviewpersonerne god mulighed for at finde sig til rette og efterfølgende tydeliggøre, 

hvem man er, hvad undersøgelsen omhandler og hvordan interviewet kommer til at foregå (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010:60). Det vil typisk også være i den fase, at det tydeliggøres, at interviewet vil 

blive optaget på lyd. Dette kan påvirke interviewpersonernes villighed til at give sig selv lov til at 

tale frit og eksponere deres oplevelser og følelser. Det anses dog alligevel som nødvendigt med 

henblik på, at det vurderes vanskeligt hvis ikke ligefrem umuligt at notere tilstrækkeligt detaljeret, 

hvad interviewpersonen siger, til brug i den efterfølgende analytiske fase (Justesen & Mik-Meyer, 

2010:57). Det blev endvidere tydeliggjort overfor interviewpersonerne at; “Der ingen rigtige eller 
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forkerte svar findes, og vær derfor bare ærlig og del dine tanker”, “Tænk meget gerne “højt”, så jeg 

kan forstå dig og dine tanker bedre” og “Dette er på ingen måde en test. Hvis noget er uklart, så sig 

endelig til”. Disse påmindelser tydeliggøres i forhåbningen om at skabe et trygt og fortroligt rum, 

der muliggør, at interviewpersonen udtrykker sin livsverden og meningsskabelsesproces.

Den efterfølgende fase er selve interviewet. Grundet den tidligere beskrevne ængstelighed, der kan 

præge begyndelsen af interviewet, kendetegnes de første spørgsmål ved at være bredt- og åbent 

funderet. Interviewene blev indledt med en række personlige spørgsmål så som: “Hvad arbejder du 

med?”, “Hvor længe har du været kunde i Nordea?”, “Hvad har du af fritidsinteresser?”. Dette har 

til formål både at indlede interviewet gennem en række simple spørgsmål, der får interviewpersonen 

til at “tale sig varm” og derpå forhåbentlig åbne mere op for sine refleksioner og tanker. Endvidere 

anses en opmærksomhed og forståelse af “hvem der taler” som værende en central del af narrative-

analysen, da dette har betydning for forståelsen af og baggrunden for de fremtrædende narrativer 

(Kvale & Brinkmann, 2015:210).

Den næste del af interviewene tager udgangspunkt i BCM-metoden. Her bliver interviewpersonerne 

bedt om at reflektere over, hvad de forbinder med Nordea i form af et åbnet spørgsmål: “Hvad er det 

første, du tænker på, når jeg siger Nordea?” De blev endvidere instrueret i at skrive disse ord ned. 

Her var det et overordnet opmærksomhedspunkt at være lyttende og ikke involvere sig for meget, så 

interviewpersonerne havde tid til at reflektere over spørgsmålets karakter. Selvom denne øvelse er 

meget enkel i sit udtryk, kan det være overraskende svært at udtrykke disse umiddelbare associa-

tioner. Skulle interviewpersonerne derfor “støde panden mod muren” og have svært ved at udtrykke 

disse umiddelbare associationer, kunne de søge hjælp i nogle kreativitetsstimulerende teknikker. Et 

eksempel i denne forbindelse kunne være at bede interviewpersonerne om at beskrive Nordea som 

en bil eller et andet alternativt objekt med det formål at imødekomme en form for functional 

fixedness i interviewpersonernes tanker og fortællinger omkring Nordea (Smith & Ward, 2012:4). 

Dernæst blev interviewpersonerne instrueret i at skabe deres eget BCM-kort eller associative-

netværk. Dette sker ved, at interviewpersonerne vælger og forbinder de associationer, de har 

produceret i forrige del, med hinanden og i relation til Nordea. Dette sker bl.a. ved hjælp af at 

placere associationer i klynger for at indikere forholdet og “styrken” af forbindelsen mellem 

associationerne samt at indikere de særlig stærke associationer med en stjerne * (se Bilag 14 for 

BCM). Efter interviewpersonerne har konstrueret deres kort, tager interviewet en narrativ vending, 

hvor fokusset skifter til mere dybdegående forståelse af historierne og begivenhederne, der ligger 

bag disse udvalgte associationer. Dette sker gennem spørgsmål som: “Nu kan jeg se, du har skrevet 

(blank) kan du prøve at uddybe, hvorfor du valgte netop det ord? eller “Hvad er historien bag denne 
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relation?”. Intervieweren kan i et narrativt interview spørge direkte efter historier eller sammen med 

interviewpersonen forsøge at strukturere de forskellige begivenheder, der fortælles om, i sammen-

hængende historier (Kvale & Brinkmann, 2015:210). Når den narrative interviewer først har bedt 

om en historie, er det interviewerens væsentligste opgave at lytte, undlade at afbryde, af og til stille 

opklarende spørgsmål og hjælpe interviewpersonen med at fortsætte sin historie. 

I Gillham (2005) afrundende fase er fokusset på at afslutte interviewet, så det ender på en god 

måde, og interviewpersonen kan gå positiv og tryg derfra. Dette kan bl.a. indebære, at man som 

interviewer udtrykker sin tilfredshed med interviewets gang, spørger interviewpersonerne, om de 

har noget ekstra at tilføje, siger tak til interviewpersonerne for deres tid og oplyser om, hvornår de 

hører fra én igen. Her blev interviewpersonener spurgt: “Hvad er dit samlede indtryk af interviewet 

og øvelsen?” “Eventuel anden feedback eller kommentar, du gerne vil give til Nordea?”. 

Interviewet kan også afrundes ved at benytte de sidste par minutter på en uformel snak, der ikke 

relaterer sig til interviewet. 

3.2 Databehandling
Der vil i dette afsnit blive redegjort for behandlingen af den indsamlede data. Dette indebære 

herunder en redegørelse af transskriptionsprocessen, de kvalitetskriterier undersøgelsen kvalitet, 

troværdighed og gyldighed vurderes på, samt de etiske krav der eksisterer i forbindelse med et 

kvalitativt case-studie og de grundlæggende principper for videnskabelig forskning.

3.2.1 Transskription

”Interviewet er en ansigt til ansigt samtale, der udvikler sig mellem to mennesker; i en 

transskription bliver samtalen mellem to mennesker, der er fysisk til stede, abstraheret og fikseret i 

skriftlig form.” (Kvale & Brinkmann, 2015:235). Denne oversættelse fra talesprog til skriftsprog er 

forbundet med en række tekniske og fortolkningsmæssige beslutninger, især vedrørende talesprog 

kontra skriftsprog. I denne forbindelse påpeges det af Kvale & Brinkmann (2015), at der ikke 

eksisterer et universelt regelsæt for, hvordan en transskriptionsprocedure skal håndteres, men at det 

er en individuel beslutning, den enkelte forsker skal tage i forhold til, hvad der vurderes som det 

mest hensigtsmæssige for det givne projekt (Kvale & Brinkmann, 2015:239). Endvidere giver 

Kvale & Brinkmann (2015) udtryk for det dilemma, der eksisterer mellem den ofte opfattede 

nødvendighed at transskribere interview i forbindelse med forskning og forståelsen af et interview 

som et levende socialt samspil, hvor tempoet, tonefaldet og kropsudtrykket er umiddelbar 

tilgængelig for deltagerne i ansigt til ansigt samtalen, men ikke tilgængelig for dem, der uden for 

denne kontekst læser transskriptionen. Transskriptioner skal i denne sammenhæng forstås som 
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dekontekstualiserede gengivelser af de levende interviewsamtaler (Kvale & Brinkmann, 2015:236). 

Transskriptionerne kan dermed ikke anses som en repræsentation af virkeligheden, men derimod 

som fortolkningsmæssige konstruktioner, hvorved man som forsker er medforfattere til de 

narrativer og fortællinger, som kommer til udtryk i transskriptionen og analysen (se Bilag 2-10 for 

transskribering af interviewene).

3.2.2 Kvalitetskriterier 

”Kvalitetskriterier opstiller de vurderingsparametre, som kan sikre, at den forskning, der 

produceres, kan siges at være af høj kvalitet og have en særlig høj grad af troværdighed.” (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010:150). Det er dog væsentligt at pointere, at selvom der findes en udbredt 

enighed om, at en konsensus omkring vurderingsparametre er nødvendig for at sikre kvaliteten af 

den fremtidige forskning, eksisterer der samtidig en debat om hvilke kriterier, der bør lægges til 

grund for bedømmelsen af det akademiske arbejde. Denne debat har baggrund i, at valget af 

kriterier i langt de fleste tilfælde hænger sammen med hvilket videnskabsteoretisk ståsted, 

undersøgelsen har sit afsæt i (Justesen & Mik-Meyer, 2010:37). Den konstruktivistiske tradition har 

i mange sammenhænge haft et kritisk syn på begreberne validitet (gyldighed) og reliabilitet 

(pålidelighed), da disse ofte er problematiske at overføre til forskning, der ikke bygger på de 

positivistiske idealer omkring streng objektivitet. Det bliver dog i den sammenhæng af bl.a. 

Justesen & Mik-Meyer (2010) pointeret, at det både er væsentligt og giver god mening at fastholde 

disse kriterier, men at de skal omdefineres, så de passer bedre til den kvalitative forskning (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010:40). Ifølge Kvale (1997) indebærer en gyldig kvalitativ undersøgelse, at den er 

i stand til at producere viden, der er gavnlig i forhold til den konkrete situation. Dette alternative 

perspektiv på gyldighed kommer endvidere også til udtryk i Justesen & Mik-Meyer (2010), der 

inddrager begreberne overbevisende, relevant eller interessant. En undersøgelse kan i denne 

sammehæng derfor anses som værende gyldig eller gavnlig, hvis den bidrager med relevant og 

interessant viden i forhold til en bestemt målgruppe, eller hvis analysen fremstår som overbevisende 

og troværdig (Justesen & Mik-Meyer, 2010:49). 

Foruden gavnlighed pointerer Kvale (1997), at undersøgelsen skal være hensigtsmæssig i forhold til 

undersøgelsens genstand og formål. Der bliver inden for den konstruktivistiske tradition her særligt 

lagt vægt på gennemsigtighedskriteriet og refleksivitetskriteriet. Gennemsigtighedskriteriet inde-

bærer, at det tydeliggøres over for læseren, hvordan problemstillingen er blevet undersøgt (Justesen 

& Mik-Meyer, 2010:39). Dette kriterie bygger bl.a. på den konstruktivistiske forståelse af viden 

som et begreb, der er perspektivafhængigt, og det anses dermed som værende nødvendigt med en 

synliggørelse af denne perspektivafhængighed (Pedersen, 2005:247). Det er derfor afgørende, at de 
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metodiske valg i undersøgelsen bliver tydeligt fremlagt, så læseren har mulighed at forholde sig 

kritisk til afhandlingens præmisser og fund. Det andet kriterium, der ofte fremhæves i konstruk-

tivistisk inspirerede metodediskussioner, er begrebet refleksivitet. Refleksivitet er beslægtet med 

gennemsigtighedskriteriet i den forstand, at det fordrer, at den studerende lægger sine refleksioner 

åbent frem for læserne (Justesen & Mik-Meyer, 2010:50). Refleksivitetskriteriet indebærer dog 

mere end det, fordi det også lægger op til, at der reflekteres over, hvad forskerens egen position og 

erfaring har af betydning for undersøgelsen. Dette bunder i en forståelse af, at enhver forsker 

uundgåeligt er situeret og positioneret på en særlig måde i forhold til undersøgelseskonteksten, og at 

denne positionering har afgørende betydning for undersøgelsen (ibid.).

Reliabilitet vedrører forskningsresultaternes konsistens og er især væsentligt i forbindelse med 

interviewfasen og transskriberingen (Kvale, 1997:231). Bestræbelsen på reliabilitet i undersøgelses-

designet og analysen har i denne undersøgelse været mindre end fokusset på validitet, da det anses 

som et vilkår inden for den socialkonstruktivtiske og narrative analyse, at forskeren ikke kan 

fralægge sin egen subjektivitet. Dette betyder, at det dermed ikke kan udelukkes, at en anden 

forsker i samme kontekst med selvsamme interviewpersoner ville nå frem til andre fortællinger. 

Omvendt hvis de dominerede fortællinger opleves som værende meget stærke, anses det samtidigt 

som værende plausibelt, at andre forskere ville skabe de samme fortællinger i deres arbejde. Der vil 

i diskussionen (afsnit 6.1) blive reflekteret over de ovenstående kvalitetskriterier, med et særligt 

fokus på refleksivitetskriteriet.

3.2.3 Etik og den kvalitative metode

Det påpeges af Kvale & Brinkmann (2015), at der inden for den kvalitative metode eksisterer en 

indre konflikt mellem de etiske krav i forbindelse med interview og de grundlæggende principper 

for videnskabelig forskning (Kvale & Brinkmann, 2015:113). Det er derfor centralt at vurdere de 

potentielle konsekvenser, som undersøgelsen kan medføre. I forbindelse med denne vurdering 

nævnes fire områder, der traditionelt diskuteres i etiske retningslinjer for forskere: informeret 

samtykke, fortrolighed, konsekvenser og forskerens rolle (ibid.).

Informeret samtykke indbærer, at interviewpersoner i undersøgelsen informeres om det overordnede 

formål, såvel som mulige risici eller fordele ved at deltage i forskningsprojektet. Interviewpersoner 

informeres endvidere om deres ret til når som helst at trække sig ud af undersøgelsen. Redegørelsen 

af det overordnede formål med undersøgelsen indeholder dog et dilemma vedr. spørgmålet om hvor 

meget information, der skal gives og hvornår. Fuld information om design og formål kan influere 

deltagelse i en grad, der ikke altid er hensigtsmæssig for forskningsprojektet (Kvale & Brinkmann, 
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2015:116). Fremlæggelse af information om en undersøgelse indebærer derfor en nøje balance 

mellem at give for meget detaljeret information og udelade aspekter af designet, som kan have 

betydning for deltagerne. Informeret samtykke som et etisk felt af usikkerhed tematiserer dermed 

konflikten eller dilemmaet mellem på forhånd at udvise total åbenhed om formålet for 

forskningsprojektet og tilbageholde information fra deltagerne, der kan resultere i viden, der kan 

forbedre vilkårene for det større fællesskab (ibid.). ”Fortrolighed i forskning vedrører aftaler med 

deltagerne om, hvad man kan gøre med de data, der er et resultat af deres deltagelse.” (Kvale & 

Brinkmann, 2015:117). Dette betyder, at al data, der potentielt kan have negative konsekvenser for 

deltagerne, ikke vil blive publiceret. Det tydeliggøres samtidigt over for deltagerne i undersøgelsen, 

hvem der senere vil have adgang til data, samt at al persondata vil blive anonymiseret (ibid.).

Den etiske vurdering af et forskningsprojekt kræver ligeledes en reflektion over de mulige 

konsekvenser, undersøgelsen kan have på både godt og ondt. Her er det vigtigt at være opmærksom 

på:“(…) at den åbenhed og intimitet, der kendetegner megen kvalitativ forskning, kan være 

forførende og få deltagere til at afsløre information, de måske senere vil fortryde, at de har 

givet.” (Kvale & Brinkmann, 2015:119). Denne personlige nærhed, der kendetegner forsknings-

relationen, indeholder dermed en konstant hensynstagen fra forskerens side til, hvor langt man kan 

gå i sin undersøgelse af emnet. Denne konstante hensynstagen og tilhørerende dilemmaer kan 

illustreres med en samtale, der pludselig skifter emne og berører følsomme spørgsmål, der tydelig-

vis påvirker deltageren - hvordan skal forskeren da reagere? Skal forskeren forfølge disse spørgsmål 

i en forskningsmæssig interesse, men risikere at gøre sig skyldig i en etisk krænkelse af deltagerens 

intimsfære, eller skal forskeren afstå og derved løbe den etiske risiko at virke kold og reserveret 

(ibid.). Kvale & Brinkmann (2015) betragter det felt af usikkerhed, der åbner sig, når man som 

forsker reflekterer over de potentielle konsekvenser af undersøgelsen, som værende det mest 

komplekse af de etiske spørgsmål, da det i mange tilfælde ofte er uforudsigeligt (ibid.).

Afslutningsvis må forskeren også overveje de etiske krav i forbindelse med en overholdelse af de 

etiske krav til kvaliteten af den viden, der produceres. Dette indebærer ofte, at de publicerede 

resultater så nøjagtigt og repræsentativt som muligt imødekommer de kvalitetskriterier, som 

forskningsfeltet er præget af  (Kvale & Brinkmann, 2015:120). Her påpeger Kvale & Brinkmann 

(2015) endvidere, at forskningens uafhængighed både skal påvirkes “ovenfra” som “nedefra” af 

“sponsorer” eller “interessenter” for projektet såvel som af dets deltagere. En redegørelse af aktører, 

der potentielt har kunnet influere projektet, anses dermed ofte som en integreret del af det tidligere 

beskrevne gennemsigtighedskriterie, med forhåbning om at afholde en så fuldstændig og neutral 

undersøgelse af fænomenerne som muligt (ibid.).
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4. Det teorietiske grundlag

4.1 Den narrative tradition
Den narrative tradition dækker over et bredt landskab, der har hentet inspiration i flere intellektuelle 

retninger, der alle har det tilfælles, at de har fortællinger som genstand for deres undersøgelser. 

Dette har betydet, at ordet “narrativ” er blevet tildelt mange forskellige betydninger og benyttes på 

forskellige måder inden for forskellige fag (Järvinen & Mik-Meyer, 2017:235). I et historisk 

perspektiv begynder formuleringen af, hvad et narrativ er, og hvad det gør, med Aristoteles og 

undersøgelsen af den græske tragedie, hvor plottet i tragedien eller fortællingen fremstår som det 

centrale. Plottet organiseringer hændelserne eller begivenhederne i en bestemt sekvens snarere end 

en tilfældig rækkefølge og er det, som udgør selve livsnerven i narrativet (Järvinen & Mik-Meyer, 

2017:236). Aristoteles konstaterede endvidere, at narrativer ofte er moralske fortællinger, der 

beskriver en afvigelse fra det normale, og at de er fortolkende, fordi de afspejler verden og ikke blot 

kopierer den til punkt og prikke (ibid.).

Det teoretiske grundlag i denne afhandling vil hovedsagligt være bygget på narrativ teori inden for 

den psykologiske retning. Denne retning i den narrative tradition udspringer af en social-

konstruktivistisk erkendelsesteori, som indebærer et særligt syn på, hvordan verden kan forstås, 

heriblandt:”The central concern is not how narrative as text is constructed, but rather how it 

operates as an instrument of mind in the construction of reality.” (Bruner, 1991:5-6). Denne retning 

af den narrative teori beskæftiger sig således med, hvordan vi skaber mening om vores liv og den 

sociale verden, vi lever i, og bygger dermed på den konstruktivistiske idé om, at verden ikke består 

af elementer med en indbygget betydning, der kan erkendes objektivt og uden for kontekst. Vores 

erkendelse af verden sker derimod som et led i en aktiv konstruktionsproces ved, at individer 

tilskriver begivenheder mening. Individet anses dermed som en aktør, der er i stand til at påvirke sin 

egen selvkonstruktion, liv og fortælling, og som opererer ud fra sin intentionalitet og menings-

skabelse (White, 2008:93). Den psykologiske tradition har dermed en interesse i at undersøge, 

hvordan vi konstruerer vores meninger og vores virkeligheder, og hvorledes disse skabes gennem 

fortællinger. De centrale begreber inden for den narrative teori bliver dermed mening samt de 

processer, der indgår i skabelsen af mening (Bruner, 1999:44).
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4.1.1 Grundlæggende idéer og antagelser

“Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger” 

“In striving to make sense of life, persons face the task of arranging their experiences of events in 

sequences across time in such a way as to arrive at a coherent account of themselves and the world 

around them” (White & Epson, 1990:10).

En af de mest grundlæggende antagelser i den narrative praksis er, at mennesker er menings-

skabende væsener, der strukturerer vores oplevelser og erfaringer gennem fortællinger. Med 

begrebet sekventialitet beskriver Jerome Bruner, hvordan fortællinger skal forstås som en unik 

sekvens af specifikke udvalgte begivenheder, hvori begivenhedernes mening tilskrives gennem 

deres placering i den samlede sekvens:”A narrative is composed of a unique sequence of events. 

(...) These are its constituents. But these constituents do not, as it were, have a life or meaning of 

their own. Their meaning is given by their place in the overall configuration of the sequence as a 

whole – its plot or fabula.” (Bruner, 1990:43). Det forstås dermed, hvordan at begivenheder og 

mening sammenkobles for at skabe en orden i narrativet, hvor placeringen af de enkelte begiven-

heder bliver afgørende for fortællingens overordnede plot (Bruner, 1999:52). Det vil sige, at vi 

kæder vores erfaringer sammen i en særlig rækkefølge over tid i overensstemelse med et overordnet 

plot for at skabe mening. Vi forstår med andre ord begivenheder ved at placere dem i en tidsmæssig 

sammenhæng af forudgående og efterfølgende begivenheder (Schnoor, 2016:75).

I denne ageren med at skabe fortællinger er det centralt at pointere, at disse fortællinger ikke 

indenholder samtlige begivenheder. Vi udelader altid enkelte begivenheder. Disse vil ofte være de 

begivenheder, der ikke stemmer overens med det dominerende plot. En fortælling kan derfor aldrig 

omfatte hele rigdommen af vores levede erfaring (Schnoor, 2016:29). Der finder en selektions-

proces sted, hvor vi gennem vores fortællinger udvikler en selektiv perception. Dette indebærer, at 

vi har en tendens til at rette vores opmærksomhed mod det, der bekræfter vores fortællinger og væk 

fra det, der ikke passer med dem. Vi udvikler derpå også en selektiv hukommelse, hvor vi lettere 

husker det, som passer med vores historier, og glemmer det, som ikke passer ind i plottet. Disse 

begivenheder sorteres simplethen fra som ubetydelige undtagelser (ibid.). Vi har således svært ved 

at huske og genkalde de episoder, som ikke er passer ind i vores fortællinger.

En del af denne udvælgelseproces er det, som kommunikationsteoretikeren Barnett Pearce kalder 

punktuering — det vil sige at fastlægge, hvor en fortælling begynder, og hvor den ender (Schnoor, 

2016:77). Denne punktuering er tæt forbundet med plottet i fortællingen. Punktueringen skal derfor 

forstås som et pragmatisk valg snarere end et forudbestemt sted. Dette er en central pointe, da 
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punktueringen dermed har afgørende betydning for, hvordan vi er i stand til at skabe mening i 

begivenheder. Fortællinger kan derfor siges at indeholde en vis form for agenda eller agentivitet 

(Bruner, 1999). Jeg vil i nedestående afsnittet komme nærmere ind på dette.

“Livet er multihistorielt” 

Med baggrund i antagelsen om, at ingen fortælling kan omfatte hele den levede erfaring, må det 

derfor også erkendes, at “livet er multihistorielt”:“(…) life experience is richer than discourse. 

Narrative structures organize and give meaning to experience, but there are always feelings and 

lived experience not fully encompassed by the dominant story” (Bruner, E., 1986:143). Vi udvælger 

løbende bestemte begivenheder og hændelser, som vi tillægger en helt særlig betydning. Vi 

forenkler dermed vores erfaringer og skaber derpå et afgrænset helhedsbillede, som vi handler ud 

fra. Vores verden er med andre ord langt mere kompleks og nuanceret end vores fortællinger om 

den. I et narrativt perspektiv skelnes på denne baggrund mellem de levede og de fortalte historier. 

Levede historier skal forstås som den samlede historie, der indeholder alle de begivenheder, der har 

fundet sted, mens de fortalte historier er de fortællinger, som bruges til at skabe mening i 

hverdagens begivenheder og episoder (Schnoor, 2016:31). Det forstås dermed også, at de levede 

begivenheder ikke har en indbygget mening, men tillægges mening i kraft af de fortællinger, som de 

indordnes i. Samme begivenhed kan gives vidt forskellig betydning afhængigt af, hvilken fortælling 

den skrives ind i (Schnoor, 2016:4).

Et narrativ forstås i denne forlængelse dermed også som altid at indeholde et personligt perspektiv: 

”En fortælling har altid en fortællerstemme, det er altid nogens fortælling.” (Schnoor, 2016:71). 

Bruner (1999) kalder dette for fortællingens perspektivisme. Dette betyder, at fortællingen altid vil 

have en stemme:”den kan ikke, i narratologiens jargon, være ’stemmeløs’” (Bruner, 1999:78). En 

historie fortælles aldrig “intetstedsfra” som en neutral og objektiv redegørelse for, hvordan verden 

ser ud. Den bliver altid fortalt ud fra nogle bestemte erfaringer, normer, værdier, synspunkter mv. 

(Schnoor, 2016:72). I denne forbindelse beskriver Bruner (1999) endvidere med begrebet 

agentivitet, hvordan ethvert narrativ er karakteriseret af individer, som bevidst handler for at nå et 

konkret mål. ”Action directed toward goals controlled by agents”. (Bruner, 1999:25). Med andre 

ord vil der i alle fortælling altid være en bestemt agenda eller agenthed. Denne antagelse tager 

udgangspunkt i menneskets udvikling, hvor Bruner mener, at mennesket tidligt er:”dybt følsomt 

over for ’mål’ og deres opnåelse” (Bruner, 1999:78). Den menneskelige handlen forstås dermed 

som værende retningsbestemt for at opnå et bestemt mål (Bruner, 1999:25). Mark Freeman (2002) 

stiller sig dog kritisk overfor denne antagelse og lufter visse forbehold i denne henseende:“Dette 

skal ikke opfattes sådan, at narrativer altid er bevidste og overlagte, for de mål, der nås, kan være 
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fuldkommen fremmede for dem, der fortæller historierne. Det skal snarere forstås sådan, at 

narrativer som meningsskabende redskaber uundgåeligt udvirker ting - for individer, for sociale 

institutioner, for kulturen og meget andet.”.(Freeman, 2002:9 citeret i Järvinen & Mik-Meyer, 

2017:239).

“Fortællinger skabes og vedligeholdes i social interaktion” 

Historiefortælling er dog ikke udelukkende en individuel aktivitet. At fortælle historier er i et 

narrativt perspektiv ikke et spørgsmål om, at vi hver især skaber vores egne individuelle for-

tolkninger af verden omkring os isoleret fra andres fortolkning og forståelser. Fortællinger skabes 

og vedligeholdes derimod i den sociale interaktion mellem individer (Schnoor, 2016:73):

“As listeners, we are co-producers with the teller of the story performance. It is an embedded and 

fragmented process in which we fill in the blanks and gaps between the lines with our own 

experience.” (Boje, D., 1991:107).

På samme måde som en fortælling altid har en perspektivisme eller en fortællerstemme, har en 

fortælling også altid en eller flere tilhørere - eller et publikum (Schnoor, 2016:73). Det antages 

ligeledes, at afhængig af, hvem publikum er, så konstruerer vi vores fortællinger forskelligt. Vi 

tilpasser altså ikke blot vores mere eller mindre færdige fortællinger efter, hvem publikum er. 

Fortællinger samskabes derimod i interaktionen mellem fortæller og publikum. En fortælling er fuld 

af “huller” eller tvetydigheder, som det er op til publikum at fylde ud og tillægge mening (Schnoor, 

2016:74). En væsentlig pointe i denne sammenhæng er, at en fortælling kun kan blive genfortalt af 

andre, hvis de genkender den som forståelig og meningsfuld inden for rammerne af de levede 

erfaringer (Schnoor, 2016:34).

“Fortællinger skaber den sociale verden” 

I forlængelse af den ovenstående antagelse betragtes fortællinger endvidere, inden for den narrative 

praksis, som værende langtfra en neutral aktivitet - det er derimod en skabende aktivitet.

“(…) stories are constitutive — shaping lives and relationships.” (White & Epson, 1990:12).

Individer er med til at skabe den sociale verden, de agerer i, gennem de historier, de fortæller. Eller 

med andre ord: Individer skaber deres virkeligheder i det sprog, de bruger, og disse virkeligheder 

holdes i live gennem fortællinger. Sproget forstås dermed at have en skabende kraft. “ Sproget er 

ikke uskyldigt”, som psykologen Harlenen Anderson udtrykte det (Schnoor, 2016:35). Dette 

indebærer endvidere en forståelse for, hvordan fortællingen i kraft af sit plot stiller nogle bestemte 

positioner til rådighed for fortællingens aktører (Schnoor, 2016:80). 
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Dette skal dog ikke forstås som, at fortællingen fastlåser fortællingens aktører i nogle bestemte 

positioner. Tværtimod skal begrebet positionering forstås som en dynamiske proces, hvorved vi 

tildeler os selv og andre positioner i vores løbende kommunikation med hinanden (Davies & Harré, 

1990:50). En position forstås dermed som værende dynamisk og flygtig i sin karakter. Fortællinger 

kan således siges at indeholde en række positionsinvitationer (Schnoor, 2016:83). Der tydeligøres 

dermed også, hvordan positionering og magt er nært beslægtet. Når vi positionerer os selv eller 

andre i vores indbyrdes kommunikation, gør vi noget, der har virkelige effekter for den sociale 

verden (ibid.).

4.1.2 Litteratur analogien

En af de grundlæggende antagelser inden for det narrative perspektiv er, som nævnt tidligere, at det 

er gennem den narrative form, mennesker skaber mening. For at vise hvordan mening skabes 

gennem fortællingen, henviser Jerome Bruner (1986) til litteraturteoriens begreber sjuzet og fabula 

og den dertilhørende sondring mellem handlingslandskabet og bevidsthedslandskabet.

Sjuzet og fabula 

Jerome Bruner anvender disse to begreber til at skelne mellem det, der skrives i teksten, og den 

fortælling, der konstrueres ud fra tekstens ord (Iversen & Nielsen, 2008:210). De konkrete lineære 

begivenheder, der strukturer fortællingen beskrives som sjuzet. Den historie, læseren derimod 

forsøger at konstruere med baggrund i de beskrevne begivenheder, kaldes fabula (Bruner, J., 

1986:7). Det forstås dermed, hvordan læseren af en tekst konstruerer en ”virtual text of his 

own.” (Bruner, J.,1986:36) med baggrund i sin egen erfaringshorisont. Der skabes dermed et 

dialektisk forhold, hvor læseren søger efter fabula og går frem og tilbage i de skrevne ord for til 

sidst at konstruere en mening på baggrund af teksten. Dette dialektiske forhold muliggøres gennem 

de tidligere omtalte “huller” eller tvetydigheder, som alle fortællinger indeholder. Disse såkaldte 

lakuner tvinger læseren til at deltage aktivt (White, 2008:91), og det er i afklaringen af disse 

tvetydigheder, at læseren udreder forholdet mellem fortællingens sjuzet og fabula. Denne opdeling 

giver et værdifuldt værktøj til at analysere forholdet mellem de begivenheder, der refereres til og 

fortællingen om dem (Iversen & Nielsen, 2008:211).

Handlings- og bevidsthedslandskabet 

Det er i relation til denne analyse mellem de begivenheder, der refereres til, og fortællingen om 

dem, at Bruner (1986) foreslår opdelingen i et handlings- og bevidsthedslandskab:

”[A] story must construct two landscapes simultaneously. One is the landscape of action, where the 

constituents are the arguments of action: agent, intention or goal, situation, instrument, something 
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corresponding to a “ story grammar.” The other landscape is the landscape of consciousness: what 

those involved in the action know, think, or feel, or do not know, think, or feel.” (Bruner, J.,1986:14)  

I denne forbindelse redegør White (2008) for, at der kan drages paralleller mellem litterære teksters 

struktur og strukturen i den menneskelige meningsskabelsesproces. Dette argument baseres på 

antagelsen om, at individer skaber mening (sense) ved at tillægge bestemte begivenheder eller 

oplevelser (cues) en særlig opmærksomhed (attention) inden for en specifik forståelsesramme 

(framework), hvor det er den narrative struktur, der er med til at skabe forståelsesrammen for denne 

meningsskabelsesproces:”Begreberne handlingslandskab og bevidsthedslandskab virker relevante i 

forhold til en forståelse af menneskers meningsskabende aktiviteter i livet, af konstruktionen af 

personlige narrativer og af dannelsen af menneskers identitet gennem hverdagslivets handlinger.”. 

(White, 2008:93). 

Det forstås dermed, hvordan individer udvælger specifikke begivenheder i handlingslandskabet og 

tilskriver disse begivenheder mening i bevidsthedslandskabet. Således skal individer inden for den 

narrative teori forstås som fortolkende væsener, der, som tidligere nævnt, tilskriver begivenheder 

mening ved at kæde dem sammen med andre begivenheder (Schnoor, 2016:181). Meningen 

tilskrives således, når begivenhederne placeres i bevidsthedslandskabet. Der eksisterer dog et 

næsten uendeligt udvalg af sideløbende historier om vores liv, som er blevet udviklet over tid ved at 

indsætte konkrete begivenheder i en bestemt fortælling, og dermed giver dem en kontekstspecifik 

mening. Med dette in mente kan et narrativ forstås som en tidslig og kausal organisering af 

begivenheder. Efterhånden som flere og flere begivenheder udvælges fra handlingslandskabet til 

bevidsthedlandskabet, samles begivenhederne i en dominerende fortælling (Morgan, 2005:26).

Side  af 28 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

Figur 1 illustrerer den tidligere omtalte selektive perception, hvor individer tenderer til at rette deres 

opmærksomhed på begivenheder fra handlingslandskabet, der er i overensstemmelse med den 

dominerende fortælling. Således skabes og vedligeholdes de dominerende fortællinger (ibid.). De 

dominerende fortællinger er netop emnet for det næste afsnit.

4.1.3 De dominerende fortællinger

I bestræbelsen på at analysere de dominerende fortællinger, der kommer til udtryk i interview-

personernes italesættelser af Nordea, anses en gennemgang af elementer i de ovenstående antagelser 

i relation til konstruktionen af dominerende fortællinger som værende relevant:”Not only do the 

stories that persons have about their lives determine the meaning that they ascribe to experience, 

but these stories also determine which aspects of lived experience are selected out for the ascription 

of meaning.” (White & Epston, 1990:40). Det forstås med baggrund i både gennemgangen af de 

grundlæggende idéer og antagelser inden for den narrative teori og det ovenstående citat, at vi 

gennem fortællinger tilskriver specifikke udvalgte begivenheder mening. Fortællingerne, vi har om 

vores liv, konstituerer således også vores liv. Det er altså altid en fortolkning af den levede 

begivenhed, der genfortælles (White & Epston, 1990:40). Dette er med til at forklare, hvorfor ikke 

alle begivenheder i det tidligere omtalte handlingslandskab finder vej til betydningenslandskabet og 

bliver absorberet i en dominerende fortælling. Et narrativ skal derfor ses som:“(…) en tråd, der 

væver begivenheder sammen og danner en historie.” (Morgan, 2005:25). 

De dominerende fortællinger forstås dermed som de fortalte historier, der væver begivenheder 

sammen i en bestemt rækkefølge og skaber mening og forklaringer, der passer til det valgte plot. De 

begivenheder, som stemmer overens med plottet, bliver dermed også dem, der udvælges, når 

historien skal genfortælles. Dette betyder endvidere, at de fremtidige begivenheder, der stemmer 

overens med det udvalgte plot, vil blive opfattet som værende af en særlig betydning for 

fortællingen. Efterhånden som flere og flere begivenheder udvælges og samles i det dominerende 

plot, bliver historien tykkere og mere righoldig, og historien kommer til at fylde mere i 

bevidstheden. Gradvist bliver det lettere at erindre begivenheder, som også falder inden for dette 

plot (Morgan, 2005:26). Samtidig med at begivenheder, der falder inden for plottet, fremhæves, så 

ændres også vores opfattelse af de begivenheder, som modsiger plottet. Disse opfattes efterhånden 

som ubetydelige eller som tilfældige begivenheder. Når individer fortæller en historie om et givent 

emne, udvælges bestemte begivenheder, og disse gives forrang frem for andre. Når dette sker, bliver 

historien dominerende (ibid.). Denne mekanisme gør det svært at se ud over den dominerende 

fortælling og tolke begivenhederne ind i andre plotstrukturer. Der er dog altid en alternativ 
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fortælling til rådighed, da, vores erfarede verden, som tidligere nævnt, er langt rigere på nuancer og 

kompleksitet end vores fortælling om den. Der vil derfor altid være mulighed for at skabe 

alternative forståelser af begivenhederne (Schnoor, 2016:31).

4.2 Meningsskabelse af Karl E. Weick
Det står hermed klart, at de centrale begreber inden for den narrative teori er mening samt de 

processer, der indgår i skabelsen af mening. I et videre forsøg på at forstå disse processer inddrages 

Karl E. Weick teoriapparat sensemaking:“Once people begin to act (enactment), they generate 

tangible outcomes (cues) in some context (social), and this helps them discover (retrospect) what is 

occurring (ongoing), what needs to be explained (plausibility), and what should be done next 

(identity enhancement).” (Weick, 1995:55).

Karl E. Weick beskriver sensemaking som den proces, hvorigennem mennesker skaber mening. 

Begrebet er derfor meget rammende, da det netop betyder ”skabelse af mening” (Weick, 1995:4). 

Der er en generel enighed blandt narrative forskere om, at sensemaking refererer til “narrativization 

of reality” (Rhodes & Brown, 2005:170) eller sagt med andre ord, at vores forståelse af “virkelig-

heden” tager en narrativ form, og at fortællinger er midler til at fortolke og tilskrive begivenheder 

mening (ibid.). Her bliver fortællinger afgørende for meningsskabelse, fordi “they aid 

comprehension, suggest a causal order for events, enable people to talk about absent things, act as 

mnemonics, guide action and convey shared values and meanings.” (Rhodes & Brown, 2005:179). I  

et sensemaking perspektiv forstås virkeligheden dermed som narrativt konstrueret med baggrund i 

et netværk af fortællinger (Weick, 1995:184). 

4.2.1 Enactment-Selection-Retention model (ESR) 

For at bane vejen for sin tænkning gik Weick (1979) til psykologien, nærmere bestemt til 

psykologen Donald Campbells (1969) og The Sociocultural Evolution Model, der består af 

elementerne variation (variation), udvælgelse (selection) og lagring (retention) (Weick, 1979:119). 

Weick (1979) bidrag bestod i at erstatte variation med det, han kaldte enactment. Enactment er 

vanskeligt at oversætte til dansk, men kan groft betragtes som en kombination af udvælgelse og 

handlen (Hernes, 2014:289). Weick et al. (2005) introducerer denne model således:“This framework 

is a variant of Donald Campbell’s application of evolutionary epistemology to social life (1965, 

1997). It proposes that sensemaking can be treated as reciprocal exchanges between actors 

(Enactment) and their environments (Ecological Change) that are made meaningful (Selection) and 

preserved (Retention).” (Weick et al., 2005:414):
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Trin 1: Ecological change <—> Enactment 

“Det er det, vi lægger mærke til i strømmen af oplevelser, som kan blive til genstand for 

sensemaking. Resten flyver ureflekteret forbi” (Murphy, 2015:177).

Før vi kan begynde at skabe mening om noget, må vi lægge mærke til det. Sensemaking begynder  

således med en forstyrrelse, som afbryder flowet af handling. Forstyrrelsen kan have afsæt i en 

ændring i omgivelserne, en såkaldt “økologisk forandring”. Sensemaking starter dog ikke blot med 

en forandring, men også med vores enactment eller handlen i forhold til forandringen (Murphy 

2015:177). Weick et al. (2005) peger på, at der er to trin i enactment af de økologiske forandringer: 

"noticing and bracketing is an incipient state of sensemaking” (Weick et al., 2005:411). For det 

første skal man lægge mærke til (noticing) dele af forandringen, dernæst kobles disse udvalgte 

begivenheder til et større kognitivt betydningssystem for at skabe mening om dem (bracketing).

(Weick et al., 2005:414). En central del af dette første trin er forståelsen for, at der eksisterer et 

gensidigt konstituerende forhold mellem “ecological change” og “enactment”. Dette illustrerer ved 

de modgående pile:“The reciprocal relationship between ecological change and enactment includes 

sensemaking activities of sensing anomalies, enacting order into flux, and being shaped by 

externalities.” (Weick et al., 2005:414). I trin 1 er der altså et væsentligt fokus på, at forandring i 

systemets omgivelser ikke bare eksisterer og efterfølgende registreres af systemet, men hvordan vi 

igennem vores handlinger (enactment) selv skaber en stor del af den kontekst, som vi står overfor. 

Dette betyder, at ændringen til dels skabes af systemet. Vores handlinger eller enactment kan derfor 

også forstås som værende påvirket af den mening, som vi har skabt ved tidligere meningskabelses-

processer (Murphy 2015:179).
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Trin 2: Selection 

Det, vi lagde mærke til i første trin, bliver til retrospekte tegn, og det er i trin 2, at vi gør disse tegn 

meningsfulde ved at forbinde meningen mellem de udvalgte begivenheder og skabe en plausibel 

fortælling, der kan forklare eller give et svar på den forandring, som vi søger at forstå (ibid):“The 

number of possible meanings gets reduced in the organizing process of selection. Here a 

combination of retrospective attention, mental models, and articulation perform a narrative 

reduction of the bracketed material and generate a locally plausible story.” (Weick et al., 

2005:414). Den plausible fortælling, der udvælges, ligesom det var tilfældet i det foregående trin, er 

også stærkt påvirket af den mening, vi allerede har dannet i den samme kontekst eller det, vi oplever 

som lignede kontekster. Den nye mening, vi skaber, kan dermed bekræfte eller udfordre den 

mening, vi allerede har skabt. Der er et gensidigt konstituerende samspil mellem ny mening og 

tidligere skabt mening (Murphy 2015:179).

Trin 3: Retention 

Det sidste trin i organiseringsprocessen er fastholdelsesfasen. Det er i dette trin, hvor noget af den 

mening, aktørerne har skabt, bliver fastholdt og bevares som en plausibel forklaring og reference til 

fremtidige handlinger, hvilket igen antyder, at meningsskabelse ikke er en lukket proces (ibid.). Det 

forstås dermed også, hvordan det kun er noget af den mening, vi skaber, som bliver fastholdt og 

trukket på i andre situationer. Resten gemmer eller forkaster vi. Det, som fastholdes og bliver 

aktiveret i andre sensemakingprocesser, afhænger bl.a. af den mening, som vi er i gang med at 

skabe om os selv - vores identitet (Murphy 2015:179):“When a plausible story is retained, it tends 

to become more substantial because it is related to past experience, connected to significant 

identities, and used as a source of guidance for further action and interpretation.” (Weick et al., 

2005:414). Det forstås dermed, at både udvælgelsesfasen og fastholdelsesfasen er påvirket af 

forestillinger om vores identitet. Det, som giver mening nok til at blive udvalgt og senere fastholdt, 

er den mening, som er i overensstemmelse med vores forestillinger om vores egen identitet. 

Samtidig er det en gensidig konstituerende proces, hvor identitetsforestillinger kan blive rykket i 

den konkrete meningsskabelsesproces (Murphy 2015:179). 
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5. Analyse

Analysen af det empiriske materiale tager udgangspunkt i Amedeo Giorgi (1985) beskrivelse af den 

empiriske fænomenologi. Her redegøres der for to niveauer af databehandlingen:”Level I, the 

original data is comprised of naive descriptions obtained through open-ended questions and 

dialogue. On level II, the researcher describes the structures of the experience based on reflective 

analysis and interpretation of the research participants account of the story” (Giorgi, 1985:69). Der 

arbejdes således med interviewpersonernes “naive” udsagn på niveau I, hvor der efterfølgende 

tilføres mit eget subjektive og teoretiske perspektiv for at konstruere en fælles fortælling på niveau 

II, der kommer til udtryk i analysen. Dette indebærer en forståelse af analysen som en re-

konstruktion af de mange historier, der fortælles af de forskellige interviewpersoner i form af 

“dominerende” fortællinger eller sagt med andre ord en mere sammenhængende fortælling end de 

spredte fortællinger fra de enkelte interview. En narrativ analyse kan endvidere, i en lingvistisk 

forstand, beskrives som en kronologisk fortalt historie med fokus på rækkefølgen af dens elementer 

(Kvale & Brinkmann, 2015:290). Det bliver dermed den narrative forskers opgave at forsøge at 

identificere de plots, der typisk optræder i historier, og det er disse plots, der giver fortællinger 

struktur. Den narrative analyse beskrives endvidere af Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (2017) som 

værende kendetegnet ved at fokusere på handlingsekvenser - der stilles med andre ord skarpt på 

“specifikke aktører i specifikke situationer på specifikke sociale tidspunkter” (Järvinen & Mik-

Meyer, 2017:244). I en narrativ analyse er opmærksomheden dermed ofte på detaljerne - hvorfor og 

hvordan bestemte begivenheder bliver udgangspunkt for en fortælling.

Det første kapitel (5.1) i analysen tager sit afsæt i en overordnet teoretisk-funderet sensemaking- 

analyse af strukturen i interviewpersonernes meningsskabelse. Det vil i denne del således blive 

afklaret, hvad der karakteriserer meningsskabelsesprocessen for denne kundegruppe, samt hvordan 

meningsskabelsesprocessen kan forstås med baggrund i både kognitions- og socialpsykologien.

Det andet kapitel (5.2) er bygget op omkring en empiri-baseret analyse af tre udvalgte narrativer. 

Dette kapitel forsøger således at analysere, hvilke dominerende fortællinger der kommer til udtryk 

hos Nordeas Premium Banking-kunder. Der vil endvidere i denne del blive trukket på de analytiske 

konklusioner, det forrige kapitel frembragte, i et forsøg på at skabe en udvidet forståelse for 

interviewpersonernes fortællinger og meningsskabelsesproces.
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5.1 Sensemaking og strukturen i meningsskabelsesprocessen
Inden for den narrative teori er meningen af en begivenhed ikke nødvendigvis givet. Vi fortolker 

begivenheder på baggrund af vores antagelser og forståelser, og vi tilskriver begivenhederne en 

særlig mening, der passer ind i vores verdensbillede (White, 2008:93). Denne fortolkningsproces er 

struktureret i en narrativ form, hvor vi ordner begivenheder i en tidsmæssig sammenhæng (Bruner, 

1990:43-44). Når vi fortæller historier, forenkler vi vores erfaringer og skaber et afgrænset helheds-

billede, som er det billede, vi foretager vores handlinger ud fra. Vores erfarede verden er med andre 

ord langt rigere på nuance og kompleksitet end vores fortællinger om den (Schnoor, 2016:31). 

Samtidig med at nogle begivenheder særligt udvælges, er der andre hændelser, vi vælger fra eller 

blot ikke fokuserer på (Morgan, 2005:26). Dette leder tanken hen mod Weick (1995) argumentation 

om, hvordan individer skaber mening (sense) ved at tillægge bestemte begivenheder eller oplevelser 

(cues) en særlig opmærksomhed (attention) inden for en specifik forståelsesramme (frame) (Weick, 

1995:110). Analysen af interviewpersonernes overordnede meningsskabelsesproces er derfor 

strukturet med baggrund i Weick et al. (2005) beskrivelse af de tre trin, som udgør “Stages in the 

Sensemaking Process”: Enactment, selection og retention (Weick et al., 2005:414). Denne del af 

analysen har endvidere sit teoretiske udgangspunkt i de ”Seven Properties”, som, Weick (1995) 

argumenterer, definerer meningsskabelsesprocessen hos det enkelte individ. Aspekterne er 

fremhævet i dette citat:“Viewed as a significant process of organizing, sensemaking unfolds as a 

sequence in which people concerned with identity in the social context of other actors engage 

ongoing circumstances from which they extract cues and make plausible sense retrospectively, 

while enacting more or less order into those ongoing circumstances” (Weick et al., 2005:409). Der 

vil desuden blive inddraget teori fra den narrative tradition, hvor det anses relevant med reference 

tilbage til afhandlingens teoriafsnit. 

5.1.1 Enactment

Man kunne godt forledes til at tro, at det at skabe mening om en begivenhed er det samme som at 

fortolke. Dette mener Weick (1995) dog er en fejltagelse, da det slører nogle af de sondringer, der 

synes afgørende, hvis man ønsker at forstå nuancerne i meningskabelsesprocessen:“I contrast 

sensemaking with interpretation because interpretation is often used as a synonym for sensemaking 

(…) Most descriptions of interpretation focus on some kind of text. What sensemaking does is 

address how the text is constructed as well as how it is read. Sensemaking is about authoring as 

well as reading” (Weick, 1995:6-7). Sensemaking adskiller sig fra fortolkning ved, at aktører ikke 

bare fortolker, men også medskaber det, de fortolker. At aktører medskaber den kontekst, de 
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oplever, forsøges beskrevet med begrebet enactment. Det vil sige, at en del af det at skabe mening 

er “at handle mening til live”:“The key distinction is that sensemaking is about the ways people 

generate what they interpret” (Weick, 1995:13). Mere konkret foregår det ved, at vi har en 

fornemmelse af, hvad der foregår. Når vi handler i overensstemmelse med den fornemmelse, er det 

sandsynligt, at det påvirker vores omgivelser i den retning. Vores omgivelser vil så “handle tilbage” 

i en overensstemmelse med vores eget afsæt, og det er lettere for os at få øje på reaktioner, som 

bekræfter vores fornemmelse af, hvad der foregår. Der er altså et væsentligt bias i retning af at blive 

bekræftet i sin fornemmelse af, hvad der foregår, og dermed påvirke omgivelserne i den retning. 

Selvopfyldende profetier bliver hermed et meget centralt begreb i meningsskabelseteorien. På den 

måde er de omgivelser, som vi oplever at stå overfor, til dels nogle, som vi selv har skabt med afsæt 

i vores forventninger. Vi har så at sige “handlet mening til live” (Murphy, 2015:22). Hertil pointerer 

Weick:“How can I know what I think until I see what I say?” (Weick, 1995:18), som italesætter det 

centrale i meningsskabelse og understreger den vigtige rolle, som handling (enactment) spiller i 

sensemaking. Med baggrund i ovenstående bliver vi gjort opmærksomme på en forståelse for, at 

verden ikke eksisterer uafhængigt af den, som skaber mening. 

Noticing 

“Vi skaber kun mening om det, vi lægger mærke til (…) Hvis begivenhederne ikke bemærkes, er de 

ikke tilgængelige for sensemaking.” (Murphy, 2015:34).

I sine redegørelse af meningsskabelsesprocessen forklarer Weick (1995), hvordan individer kun kan 

skabe mening om det, de lægger mærke til. Ifølge Weick fungerer de såkaldte cues (eller på dansk: 

tegn), som personer bemærker som udgangspunkt for meningsskabelsen:“Extracted cues are 

simple, familiar structures that are seeds from which people develop a larger sense of what may be 

occurring” (Weick, 1995:50).  I sin videre redegørelse henviser Weick bl.a. til Starbuck & Milliken 

(1988) i sin uddybelse af “the process of noticing”. Starbuck & Milliken (1988) argumenter for, at 

det er nødvendigt at adskille noticing fra sensemaking:“Sensemaking focuses on subtleties and 

interdependencies, whereas noticing picks up major events and gross trends.” (Starbuck & 

Milliken, 1988:60). Der argumenteres ligeledes i tråd med Weick hvordan:“Noticing determines 

whether people even consider responding to environmental events. If events are noticed, people 

make sense of them, and if events are not noticed, they are not available for sensemaking” (Starbuck 

& Milliken, 1988:60). Det forstås hermed, at der i de sanseindtryk, som strømmer om os som en 

brusende flod hver dag, hele tiden er enkelte tegn, som vi lægger mærke til og bruger som 
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byggesten i meningsskabelse (Murphy, 2015:34). I denne del af sensemakingprocessen er det 

endvidere centralt at forstå, at vi som mennesker er kognitivt begrænsede, og hvordan dette påvirker 

vores evne til at lægge mærke til de forskellige tegn, som er til stede i vores omverden. I denne 

forbindelse har vi en forståelse fra den kognitive psykologi, at:“Our sensory systems are 

continually bombarded by sights, sounds, smells, and others signals from the external 

environment.” (Kellogg, 2012:69). Vi kan ikke lægge mærke til alle aspekter af den strøm af 

sanseindtryk, vi er udsat for. Vi bliver derfor nødt til at “vælge” hvilke sanseindtryk, vi vil rette 

vores opmærksomhed på:“Attention refers to selecting certain stimuli from among many and 

focusing cognitive resources on those selected (…) Without attention, we would be overwhelmed by 

sensory information from the external world, and out internal world would overwhelm us with 

memories or fantasies. When attention fails, we are let scatterbrained and unable to 

function” (Kellogg, 2012:69). Denne forståelse udtrykkes også i Weick et al. (2005) gennem 

beskrivelsen af, at vores omverden indeholder:“an undifferentiated flux of fleeting sense-

impressions and it is out of this brute aboriginal flux of lived experience that attention carves out 

and conception names.” (Weick et al., 2005:411). Det forstås dermed, hvordan mennesker 

praktiserer en form for “psychic economy”, når vi vælger mellem stimuli for at undgå at blive 

kognitivt overvældet:“Because the brain’s capacity to process information is limited, consumers are 

very selective about what they pay attention to. The process of perceptual selection means that 

people attend to only a small portion of the stimuli to which they are exposed.“ (Solomon, 

2015:212).

Bracketing 

“The enactment has a touch of realism in its emphasis on bracketing and punctuating. To cope with 

pure duration, people create breaks in the stream and impose categories on those portions that are 

set apart” (Weick, 1995:35).

I det videre forsøg på at imødekomme og skabe mening omkring denne strøm af udifferentierede 

flygtige sanseindtryk, argumenterer Weick for, at der sker en afgræsning (bracketing) og opdeling 

(punctuating) af sanseindtrykkene med det formål at:“(…) stabilize the streaming of experience.”  

(Weick et al., 2005:411) samt at:“Once bracketing occurs, the world is simplified.” (Weick et al., 

2005:411). Vi får dermed en forståelse for, hvordan denne afgræsning og opdeling er med til at 

stabilisere og forenkle den omverden, vi enacter med. Dette, argumenterer Weick, er nødvendigt, 

fordi cues for den forsatte meningsskabelse:“have to be forcibly carved out of the undifferentiated 

flux of raw experience and conceptually fixed and labeled so that they can become the common 
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currency for communicational exchanges” (Weick et al., 2005:411). Det forstås dermed som 

værende grundlæggende for vores videre meningsskabelse og kommunikationsudveksling, at den 

sociale verden, vi enacter med, forenkles:“filtered information is less accurate but, if filtering is 

effective, more understandable” (Weick 1995:61).

Weick (1979) beskriver endvidere, hvordan denne afgræsning tager udgangspunkt i individets 

kognitive skema: Schemata constrain seeing and, therefore, serve to bracket portions of 

experience.” (Weick, 1979:154). Weick (1995) beskriver senere, hvordan:“A specific observation 

becomes linked with a more general form or idea in the interest of sensemaking, which then clarifies 

the meaning of the particular, which then alters slightly the general, and so on” (Weick, 1995:51). 

Det forstås dermed, hvordan vi kobler de begivenheder, vi har tillagt en opmærksomhed, til et større 

kognitivt betydningssystem i forsøget på at forenkle og skabe mening omkring den sociale verden, 

vi enacter med (Weick et al., 2005:414). Det vil i denne forbindelse blive tydeliggjort i det næste 

analysekapitel: “De dominerede fortællinger”, hvordan flere af interviewpersonerne bl.a. kobler 

deres specifikke oplevelser med Nordea til den mere generelle idé om Nordea som “den store bank” 

og derigennem prøver at skabe et årsags-virkningsforhold, der kan forklare de oplevede begiven-

heder. Meningen af de enkelte begivenheder tillægges således gennem et større betydningssystem. 

Det bliver endvidere pointeret af Weick (1979), hvordan forholdet mellem noticing og bracketing 

kan forstås som værende en gensidig iterativ proces, hvor:“A schema directs the explorations of 

objects, this explorations samples portions of an object, and these cues may modify the schema, 

which then directs further explorations and sampling, which then further modifies the schema; this 

kind of process goes on continuously” (Weick, 1979:154). Denne forståelse for, at vi i vores 

enactment med omverdenen udvikler en selektiv perception, hvor vi retter vores opmærksomhed 

mod det, der bekræfter vores meningsskabelse og væk fra det, der ikke passer med den, findes også 

i den narrative tradition med reference tilbage til begreberne levede og fortalte fortællinger, hvor de 

levede fortællinger forstås som den samlede historie, der indeholder alle de begivenheder, der har 

fundet sted, mens de fortalte historier er de fortællinger, som bruges til at skabe mening i hver-

dagens begivenheder og episoder (Schnoor, 2016:31). 

Det forstås dermed, at en fortælling aldrig kan omfatte hele rigdommen af vores levede erfaring. Vi 

udelader altid enkelte begivenheder, og disse vil ofte være de begivenheder, der ikke stemmer 

overens med det dominerende plot (Schnoor, 2016:29). Det er netop denne udvælgelsesproces, som 

er temaet for det efterfølgende afsnit. hvor fokusset er på hvilke begivenheder (extracted cues) 

interviewpersoner udvælger i den føromtalte strøm af udifferentierede sanseindtryk og dermed 
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hvilke begivenheder, der udgør byggestenen for deres fortællinger og meningsskabelse, samt 

hvordan disse begivenheder tillægges mening gennem et specifikt “frame” (Weick, 1995:110).

5.1.2. Selection

“Noticing and bracketing are relatively crude acts of categorization and the resulting data can 

mean several different things. The number of possible meanings gets reduced in the organizing 

process of selection. Here a combination of retrospective attention, mental models, and articulation 

perform a narrative reduction of the bracketed material and generate a locally plausible story.”. 

(Weick et al., 2005:414).

Det forstås med baggrund i det ovenstående citat, at “process of selection” involverer en reduktion 

af de mange mulige meninger, der kan tillægges de flertydige tegn, der blev lagt mærke til 

(noticing) og afgrænset (bracketing) i den forrige del af meningsskabelsesprocessen. Dette sker 

gennem en bagudrettet opmærksomhed og de mentale modeller eller skemata, der også blev 

diskuteret i det forgående afsnit. Sensemaking kan derfor forstås som en proces, der:“ (…) involves 

placing stimuli into some kind of framework” (Starbuck & Milliken, 1988:51). Denne proces 

minder på mange måder om det tidligere beskrevne forhold mellem handlings- og bevidstheds-

landskabet, hvor vi fik en forståelse for, at individer udvælger specifikke begivenheder i handlings-

landskabet og tilskriver disse begivenheder mening i bevidsthedslandskabet (Schnoor, 2016:181). 

Bevidsthedslandskabet kan i denne sammenhæng relateres til de mentale modeller eller frames, som 

meningsskabelsesprocessen tager sit udgangspunkt i, hvorpå vi skaber foretrukne fortællinger eller 

årsagskort (cause maps) i forsøget på at mindske noget af den flertydighed, der opstår, når vi enacter 

med omverdenen. I sin helt simple form kan denne selektionsproces forstås som en udvælgelse af 

de handlingskabte omgivelser (enacted environment), der bedst forklarer den omverden, vi enacter 

med:“Selection involves the imposition of various structures on enacted equivocal displays in an 

attempt to reduce their equivocality. The imposed structures are often in the form of ‘cause maps’ 

that contain interconnected variables, these maps being built up out of past experience” (Weick, 

1979:131).

Weick (1995) beskriver endvidere i kapitel 5 “The substance of sensemaking”, hvordan:“A cue in a 

frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. Said differently, the substance of 

sensemaking start with three elements: a frame, a cue, and a connection.” (Weick, 1995:110). Det 

forstås hermed, at når vi oplever noget, så vil vi forsøge at sætte denne oplevelse (cue) ind i en 

allerede etableret ramme af erfaringer (frame), og kan vi skabe en forbindelse (connection) mellem 
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de to, så kan der skabes mening. Weick (1995) beskriver videre at:“Frames tend to be past moments 

of socialization and cues tend to be present moments of experience.”. (Weick, 1995:111). Dette 

betyder, at indholdet af sensemaking findes i de rammer, der opsummerer fortidens oplevelser, i de 

tegn, der indfanger detaljerne fra den nuværende oplevelse og på måderne, hvorpå disse to 

erfaringer er forbundet (ibid.). Weick (1979) beskriver desuden selektionsprocessen som den mest 

komplicerede af de tre processer, hvor han i flere omgange sammenligner den med en form for 

“black box”:“Selection often seems like a black box. One input to the black box is enacted raw data 

that potentially point to more than one feature of some ecological change. Another input is enacted 

interpretations that have worked in the past. Out of the black box comes an enacted environment 

and cause maps, which reduce the equivocality of the environment” (Weick, 1979:175). 

De to næste afsnit vil analysere denne selektionsproces, herunder hvilke begivenheder interview-

personer udvælger (extracted cues) og dermed hvilke begivenheder, der udgør byggestenen for 

deres fortællinger og meningsskabelse, samt hvordan disse begivenheder tillægges mening gennem 

et specifikt “frame” (Weick, 1995:110).

Cues 

“To understand sensemaking is to be sensitive to the ways in which people chop moments out of 

continuous flows and extract cues from those moments” (Weick, 1995:43). 

En del af denne udvælgelseproces er det, som Pearce (2007) kalder punktuering, det vil sige at 

fastlægge, hvor en fortælling begynder, og hvor den ender (Pearce, 2007:128). Denne punktuering 

er ofte tæt forbundet med plottet i fortællingen. Punktueringen skal derfor forstås som et pragmatisk 

valg snarere end et forudbestemt sted. Dette er en central pointe, da punktueringen dermed har 

afgørende betydning for, hvordan vi er i stand til at skabe mening i begivenheder. I denne 

forbindelse påpeger Weick (1995) ligeledes hvordan:“(…) in their efforts to cope with a generic 

property of the flow of events, namely, its sheer volume, people punctuate that flow in predictable 

ways (e.g., they neglect large portions of it).” (Weick, 1995:87). Endvidere argumenterer Weick 

(1995) i sit kapitel “Occasions for Sensemaking” for, hvordan det især er begivenheder, der 

kendetegnes af flertydighed (ambiguity) og usikkerhed (uncertainty), der giver anledning til 

meningsskabelse. Selvom flertydighed og usikkerhed kan virke ensbetydende, har meningsskabelse-

teoretikere fremhævet, at de to udtryk beskriver to forskellige situationer:“In the case of ambiguity, 

people engage in sensemaking because they are confused by too many interpretations, whereas in 

the case of uncertainty, they do so because they are ignorant of any interpretations” (Weick, 

1995:91). 

Side  af 39 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

Med andre ord kan en flertydig situation forstås som en, hvor der er mange forklaringer til rådighed, 

og en person ikke ved, hvilken man skal vælge, mens en usikker situation er en situation, hvor 

individet ikke er opmærksom på nogle forklaringer. I forbindelse med flertydighed har man behov 

for at skabe mening i de mange fortolkningsmuligheder, der er i en given situation, mens det ved 

begivenheder kendetegnet ved usikkerhed ikke er de mange fortolkningsmuligheder, der er 

problemet, men snarere det modsatte. Med usikkerheden er problemet, at vi netop ikke ved, hvordan 

noget kan fortolkes (Hammer & Høpner, 2014:124). 

Det, at punktueringen af fortællingen har afgørende betydning for, hvordan vi er i stand til at skabe 

mening i begivenheder, og at det især er begivenheder kendetegnet af flertydighed og usikkerhed, 

som giver anledning til meningsskabelse, er således interessante betragtninger, der i denne 

afhandling kan benyttes til at sige noget om de begivenheder i den undersøgte case, der især giver 

anledning til meningsskabelse og dermed hvilke begivenheder, interviewpersonerne bygger deres 

fortællinger op omkring. I denne forbindelse blev det tydeligt under interviewene, at interview-

personerne ofte udvalgte eller punktuerende deres fortællinger omkring, hvad jeg har valgt at kalde 

“de store beslutninger”, der indebærer begivenheder såsom huskøb og lån mm. I det nedenstående 

præsenteres et udpluk af, hvordan interviewpersonerne ofte valgte at indlede deres fortællinger: 

“De gange, hvor vi har lavet en forældrekøb og købt en lejlighed til vores søn for et års tid siden, 

der (…) ” (Bilag 2:4).

“Altså, nu har vi lige skulle lægge realkredit lån om, hvor vi (…)” (Bilag 3:3).

“Nu købte vi en villalejlighed sidste år og (…)” (Bilag 4:5). 

“Vi lige har købt et hus, og der (…)” (Bilag 7:3).

“Den gang, vi skulle købe (hus), der oplevede vi jo (…)” (Bilag 8:4).

“Det var da jeg købte min lejlighed, så (…)” (Bilag 10:4)

At det netop lige er disse begivenheder (huskøb, lån mm.), interviewpersonerne strukturer deres 

fortællinger omkring, anses med baggrund i de ovenstående teoretiske pointer derfor ikke som 

værende helt tilfældig, med udgangspunkt i antagelsen om at disse begivenheder ofte vil indeholde 

en vis grad af flertydighed og usikkerhed. Det vil endvidere blive tydeliggjort i den efterfølgende 

analyse af de dominerende fortællinger (afsnit 5.1), hvordan disse begivenheder agerer som 

byggesten og omdrejningspunkt for de forskellige narrativer.
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Frame  

Just as people differ in terms of the stimuli that they perceive, the meaning we sign to these stimuli 

vary as well (…) The meaning we assign to a stimulus depends on the schema, or set of beliefs, to 

which we assign it.” (Solomon, 2015:215).

Dette indebærer en erkendelse af, at vores subjektivitet på samme måde som konteksten har 

betydning for vores meningsskabelse. Meningen af de udvalgte begivenheder skal således forstås 

med baggrund i et bestemt skema eller frame. I denne forbindelse beskriver Weick (1979) sin 

forståelse af et skema således:“A schema is an abridged, generalized, corrigible organization of 

experience that serves as an initial frame of reference for action and perception.” (Weick, 1979: 

154).

Disse tanker bliver endvidere tydelige i Weick (1995) beskrivelse:“The meaning of a lived 

experience undergoes modifications depending on the particular kind of attention the Ego gives to 

that lived experience.” (Schutz, 1967:73 citeret i Weick, 1995:26). Det forstås desuden, at menings-

skabelse foregår med udgangspunkt i at opretholde en konsistent, positiv selvopfattelse. Når vi 

skaber mening i en bestemt situation, overvejer vi mere eller mindre bevidst hvilken mening, der vil 

være i overensstemmelse med de antagelser, vi gør os om os selv lige nu (Weick, 1990:23). I denne 

forbindelse forklarer Weick et al. (2005), at individer er:”able to draw creatively on their memory—

especially their personal experience—in composing a story that begins to make sense of what is 

happening while potentially enhancing their feelings of self-esteem and self-efficacy.” (Weick et al., 

2005:417). I denne forbindelse indleder en af interviewpersonerne bl.a. en fortælling således:“Det 

er faktisk det første, jeg tænker, og det er sagt ud fra, at jeg opfatter mig selv som en god kunde, jeg 

har været med fra starten, jeg har en sund økonomi, både min kone og jeg har gode jobs.” (Bilag 

2:1). Det kan derfor siges, at alt efter hvordan vi opfatter os selv, vil det være noget forskelligt, vi 

optages af “derude”, men at definere, hvad der er “derude”, er også at definere sig selv (Weick, 

1990:23). Weick (1995) påpeger endvidere, at meningsskabelse påvirker identitetsdannelse såvel 

som omvendt, og gør opmærksom på, at de forbundne elementer er gensidigt konstituerende: 

“Frames guide conduct by facilitating the interpretation of cues turned up by that conduct” (Weick, 

1995:127). Weick (1995) konceptualisere med baggrund i ovenstående dermed identitet som 

værende skabt i en kontekstuel social interaktion med omverden:“Identities are constituted out of 

the process of interaction” (Weick, 1995:20). Det forstås hermed også, at den “individuelle” 

meningsskabelse af de flertydige begivenheder ikke skal forstås som værende uafhængig i forhold 

til andre aktøreres ageren, eller som Weick (1995) udtrykker det:“Sensemaking is never solitary 

because what a person does internally is contigent on others.” (Weick, 1995:40). Denne forståelse 
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illustrerer Weick (1995) gennem inddragelse af symbolsk interaktionisme, som Weick (1995) i 

øvrigt kalder den uofficielle teori bag sensemakingteorien (Weick, 1995:41). Her forklares det: “To 

use the images of symbolic interactionism is to insure that ones remains alert to the ways in which 

people actively shape each other’s meaning and sensemaking processes.” (Weick, 1995:41). Det 

tydeliggøres dermed, at aktørers oplevelse af, om noget er meningsfuldt, også opstår i forhold til en 

faktisk eller forestillet social interaktion (Murphy, 2015:38). Interviewpersonernes menings-

skabelsesproces omkring Nordea skal dermed ikke forstås som værende uafhængig af de oplevelser 

og enactment, interviewpersonen har haft med andre aktører, omend det så er familie:“Min far har 

en eller anden lille bitte bank (…)” (Bilag 4:6), “Jeg synes, når jeg kigger på den bank, min kæreste 

har (…)” (Bilag 6:3). Eller andre banker:“Nu har lige jeg skiftet min almindelige bankforretning til 

Lån & Spar Bank (…)” (Bilag 7:3).

Vi får med baggrund i det ovenstående dermed en forståelse for, hvordan vores opmærksomhed og 

opfattelse af den omverden, vi “enacter” med, fremtræder og erkendes subjektivt. Dette er, som 

tidligere nævnt, en central forståelse inden for både socialkonstruktivismen og fænomenologien, der 

konceptualisere denne erkendelse gennem begrebet livsverden, der beskriver vores konkrete 

virkelighed, som vi kan erfare, og som vi i det daglige tager for givet og er fortrolige med, når vi 

træffer beslutninger, kommunikerer og handler. Interviewpersonernes meningsskabelse og de der-

tilhørende fortællinger kan altså siges at indeholde en perspektivisme. En historie fortælles aldrig 

“intetstedsfra” som en neutral og objektiv redegørelse for, hvordan verden ser ud. Den bliver altid 

fortalt ud fra nogle bestemte erfaringer, normer, værdier, synspunkter mv. (Schnoor, 2016:72). Det 

vil i det næste analysekapitel omhandlende de dominerende fortællinger yderligere blive tydelig-

gjort, hvordan interviewpersonernes meningsskabelse og de dertilhørende fortællinger altid tager 

udgangspunkt i et personligt perspektiv eller perspektivisme, samt hvordan disse fortællinger er 

endvidere også betinget af interviewpersonernes interaktion med andre sociale aktører. 

5.1.3. Retention

“Retention involves relatively straightforward storage of the products of successful sensemaking, 

products that we call ‘enacted environments’” (Weick, 1979:131). 

Modsat den mere komplekse selektionsproces, der var omdrejningspunktet for det forrige 

analyseafsnit, er lagringen (retention) mere enkel. Den handler kort sagt om, hvordan de handling-

skabte omgivelser (enacted environment) og de mentale årsags-kort (cause maps) lagres gennem 

selektionen. I denne forbindelse forklarer Weick (1979) at disse to begreber“(…) captures a slightly 
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different nuance of what is retained” (Weick, 1979:131). De mentale årsagskort forklarer 

sammenhænge mellem ting og gør det muligt at tale om disse ting ud fra deres sammenhæng og er 

dermed med til at mindske noget af den flertydighed, der opstår, når vi enacter med omverdenen. 

Disse kort kan sammenlignes med det, Schein (1985/1992) kalder for basale grundlæggende 

antagelser, som er dikterende for vores valg og handlinger. De handlingsskabte omgivelser er 

derimod de billeder, vi har skabt af, hvordan verden omkring os ser ud, og hvad vi skal lægge 

mærke til (Hammer & Høpner, 2014:62). Det er i denne forbindelse værd at pointere, at de 

handlingskabte omgivelser og de mentale årsags-kort ikke er den eneste sandhed om, hvordan 

virkeligheden kan udlægges, men den sandhed, der for tiden er valgt som den, der bedst reducerer 

flertydigheden for os i vores organisering af den omverden, vi enacter med (ibid.).  

Det vil blive tydeliggjort i den efterfølgende analyse af de dominerende fortællinger, hvordan 

interviewpersoner med baggrund i disse årsagskort forsøger at skabe et årsags-virkningsforhold, der 

kan forklare deres oplevelser med banken. Denne proces forstås også som et grundlæggende 

kriterium for et narrativ: “Uanset indholdet kræver historier en årsag-virkning-sammenknytning af 

hændelser eller tanker. En narrativ udformning kræver, at der lægges et meningsfuldt mønster ned 

over det, der ellers ville være tilfældigt eller usammenhængende.” (Järvinen & Mik-Meyer, 

2017:237). Det fremhæves endvidere inden for den narrative tradition:“At de begivenheder og 

hændelser, der ikke historiegøres og tillægges mening i sammenhæng med andre erfaringer, ikke 

kan fastholdes i hukommelsen” (Schnoor, 2016:29). Vi udvikler derpå også en selektiv 

hukommelse, hvor vi lettere husker det, som passer med vores historier, og glemmer det, som ikke 

passer ind i plottet. Disse begivenheder sorteres simplethen fra som ubetydelige undtagelser (ibid.). 

Vi har således svært ved at huske og genkalde de episoder, som ikke er passer ind i vores 

fortællinger.

Det er ligeledes en central antagelse hos Weick (1995), at vores meningsskabelsesproces er 

bagudrettet eller retrospektiv. Denne antagelse har en ikke ubetydelig indvirkning på forståelse af, 

hvordan mening skabes:”(…) because the text to be interpreted has elapsed, and is only a memory, 

anything that affects remembering will affect the sense that is made of those memories” (Weick, 

1995:26). I denne forbindelse vil jeg lede en særlig opmærksomhed hen på Trope & Liberman 

(2000), der i deres artikel “Temporal Construal and Time-Dependent Changes in Preference” 

konkluderer at:”Temporal distance from actual engagement in an activity changes the way the 

activity is represented.” (Trope & Liberman, 2000:887). Her argumenterer de for, at individer 

anvender mere abstrakte skemaer eller higher level construals til at repræsentere fjerne begiven-
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heder i forhold til nære begivenheder, som er kendtegnet af low-level construals. Konstruktioner på 

højt niveau består af generelle, overordnede og væsentlige træk ved begivenheder, hvorimod 

konstruktioner på lavt niveau inkluderer mere specifikke, underordnede og tilfældige detaljer 

omkring begivenheder (Trope & Liberman, 2000:877). Det forstås dermed, at specificiteten i 

udvælgelsen af de cues, der kendetegner begivenhederne i interviewpersonernes fortællinger, er 

afhængig af, hvor langt tilbage begivenheden ligger. 

5.1.4 Delkonklusion: Meningsskabelse og strukturen i meningsskabelsesprocessen

Det forstås med baggrund i den ovenstående analyse af strukturen i meningsskabelsesprocessen, at 

individer handler (enactment) i et forsøg på at imødekomme og skabe mening omkring den 

kontinuerlige strøm af udifferentierede flygtige sanseindtryk, som strømmer om os som en brusende 

flod hver dag (Weick, 1995:13). I denne enactment praktiserer vi en form for “psychic economy”, 

hvor vi mere eller mindre ubevidst retter vores opmærksomhed mod en mindre del af disse sanse-

indtryk for at undgå at blive kognitivt overvældet (Weick et al., 2005:411). De begivenheder, vi har 

tillagt en opmærksomhed, kobles efterfølgende til et større kognitivt betydningssystem (bracketing) 

i forsøget på at forenkle og skabe mening omkring den sociale verden, vi enacter med (Weick et al., 

2005:414). I denne forbindelse var det tydeligt, at interviewpersonerne ofte punktuerende deres 

fortællinger omkring, hvad jeg har valgt at kalde “de store beslutninger”, der indebærer begiven-

heder såsom huskøb og lån m.m. Hvorfor det netop er disse begivenheder, interviewpersonerne 

retter deres opmærksomhed mod, og som i sidste ende bliver omdrejningspunkt for deres narrative 

fortællinger, skal nok findes i Weick (1995) pointering, at det især er begivenheder, der kendetegnes 

af flertydighed (ambiguity) og usikkerhed (uncertainty), der giver anledning til meningsskabelse 

(Weick, 1995:91).

Meningsskabelsen af de udvalgte begivenheder skal endvidere forstås med baggrund i et bestemt 

skema eller frame. Når vi skaber mening i en bestemt situation, overvejer vi mere eller mindre 

bevidst hvilken mening, der vil være i overensstemmelse med de antagelser, vi gør os om os selv 

lige nu (Weick, 1990:23). Interviewpersonernes meningsskabelse og de dertilhørende fortællinger 

kan altså siges at indeholde en perspektivisme. En historie fortælles aldrig “intetstedsfra” som en 

neutral og objektiv redegørelse for, hvordan verden ser ud. Den bliver altid fortalt ud fra nogle 

bestemte erfaringer, normer, værdier, synspunkter mv. (Schnoor, 2016:72). Det står dermed også 

klart, at meningsskabelse hos den enkelte interviewperson er “drevet af plausibilitet snarere end 

præcision”, hvor:“Sensemaking is about accounts that are socially acceptable and credible” Weick 

(1995:61). Sensemaking kan derfor siges at have en relativ indfaldsvinkel til sandheden og 
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forudsiger, at individer vil tro på det, der kan gøre rede for deres sanseoplevelser, men også det, der 

er interessant, attraktivt, følelsesmæssigt appellerende og relevant for det endelige mål (Weick, 

1995:57). Dette vil komme til udtryk i det efterfølgende analysekapitel gennem en række, måske til 

tider, modstridende fortællinger. 

5.2 De dominerende fortællinger
Når vi fortæller historier, forenkler vi vores erfaringer og skaber et afgrænset helhedsbillede, som er 

det billede, vi foretager vores handlinger ud fra. Vores erfarede verden er med andre ord langt rigere 

på nuance og kompleksitet end vores fortællinger om den (Schnoor, 2016:31). Samtidig med, at 

nogle begivenheder særligt udvælges, er der andre hændelser, vi vælger fra eller blot ikke fokuserer 

på (Morgan, 2005:26). Herved kædes udvalgte begivenheder sammen omkring et dominerende plot. 

Det dominerende plot er fortællingens omdrejningspunkt og den forklaring på begivenhederne, der 

bliver vores sædvanlige måde at tilskrive hændelserne mening på (Morgan, 2005:25). Det vil sige, 

at en begivenhed logisk kædes sammen med og forklarer en anden begivenhed. Plottet organiserer 

hvilke begivenheder, der er relevante for fortælleren at udvælge til fortællingen, og hvordan 

fortællingens aktører fremtræder (Järvinen & Mik-Meyer, 2017:274).

Dette analysekapitel præsenterer i alt tre narrativer, der skal forstås som et uddrag af de domine-

rende fortællinger og den måde, hvorpå Nordea italesættes af interviewpersonerne. Alle de tre 

narrativer indeholder en række “underfortællinger”, der er et forsøg på at repræsentere noget af den 

mangfoldighed, der eksisterer i de forskellige narrativer. Alle narrativerne kan dog kan siges at være 

organiseret omkring det samme plot. Jeg har valgt at navngive disse tre narrativer således: “De store 

beslutninger og det personlige forhold”, “For hvis skyld?” og “Den store bank”.

5.2.1 “De store beslutninger og det personlige forhold”

Der blev i afsnit 5.1.2. “Selection” argumenteret for, at interviewpersonernes meningsskabelse og 

fortællinger ofte tog udgangspunkt i begivenheder og/eller cues, som jeg har valgt at kalde for “de 

store beslutninger”, der indebærer begivenheder såsom huskøb og lån mm.. Da disse begivenheder 

ofte indeholder en grad af flertydighed og usikkerhed, som Weick (1995) argumenterer for, er de 

situationer, der giver anledning til meningsskabelse (Weick, 1995:91). Det blev i denne sammen-

hæng ligeledes under interviewene tydeligt, at et personligt forhold til ens bankrådgiver var vigtigt 

for interviewpersonerne, når disse store beslutninger skulle tages. En af interviewpersonerne 

fortæller i denne forbindelse:“Når man skal til at tage nogle store beslutninger, som har lang-

trækkende økonomiske konsekvenser, (…) det er i de situationer, at det personlige forhold bliver 

vigtigt.” (Bilag 8:5).
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Denne fortælling går igen hos flere af de andre interviewpersoner:“Det er jo ikke, fordi man bruger 

sin rådgiver sådan super meget, men nu har jeg skullet bruge dem lidt, fordi vi lige har købt et hus, 

og der har det bare været rart at have en, som man kan tale med hele tiden, og de ved, hvem man er, 

og hvilke behov man har. (Bilag 7:3). Denne interviewperson forklarer videre senere i interviewet, 

at det i forbindelse med huskøbet:“ (…) var super dejligt at have en rådgiver, som jeg kunne ringe 

til, og han vidste, hvem jeg var. Jeg behøver ikke engang at sige, at det var mig, fordi han havde 

kodet mit nummer ind, og han ved, hvad vi skal tale om.” (Bilag 7:6). Denne fortælling om, 

hvordan det i forbindelse med “de store beslutninger” var vigtigt at have en bankrådgiver, der “ved, 

hvem man er og hvilke behov, man har” gengives af flere af de andre interviewpersoner:“Jeg 

tænker,  når man er i nogle livsfaser, hvor man har brug for noget hjælp, det kan være huskøb eller 

-salg, billån, pensionsrådgivning eller noget andet. Der er det vigtigt for mig at… altså jeg gider 

ikke skulle sidde med en ny rådgiver hver gang og skal til at forklare min økonomi på ny hver 

gang.” (Bilag 9:2). Endvidere fortæller en anden interviewperson, hvordan det personlige forhold 

var vigtigt for hende, da hun flyttede fra Tyskland til Danmark:“I starten var det meget vigtigt for 

mig, fordi jeg kunne ikke forstå det hele med banklån og hvad det betyder med SKAT så han 

(bankrådgiveren) var meget hjælpsom.” (Bilag 10:2). Interviewpersonen forklarer videre senere i 

interviewet, hvordan dette hænger sammen med, at der var mange store beslutninger:“Så det var 

rigtig dejligt i begyndelsen at have den personlige kontakt med banken, da det var mange store 

beslutninger.” (Bilag 10:4), samt at det personlige forhold er blevet mindre vigtigt, efter “de store 

beslutninger” er blevet taget:“Nu da jeg allerede har min lejlighed og lån, er det ikke så vigtigt 

længere.” (Bilag 10:2). Det står dermed klart, at flere af interviewpersonerne fandt et personligt 

forhold til deres bankrådgiver vigtigt, når “de store beslutninger” skulle tages. 

Det oplagte spørgsmål i den forlængelse bliver dermed: hvorfor er det personlige forhold vigtigt, 

når disse beslutninger skal tages? Hertil fortæller en af interviewpersonerne:“Vi har været igennem 

de store beslutninger omkring lån til hus og bil og hvad, der ellers måtte være. I de situationer er 

det vigtigt med en følelse af tryghed, at man sidder over for et andet menneske, som kender én godt 

og kan forstå den situation, man står i” (Bilag 9:3). Denne fortælling om, at det personlige forhold 

skaber en tryghed, gengives af en af de andre interviewpersoner:“Når der er sådan nogle større 

ting, der skal besluttes eller tages stilling til, så er det egentligt meget rart, at man kan sætte et 

ansigt på det gør én mere tryg på en eller anden måde. At der sidder én, som man både selv kender, 

men som også kender mig, én man har været i dialog med før.” (Bilag 8:2). Denne interviewperson 

forklarer senere i interviewet, at kontakten med bankrådgiveren kan hjælpe med at skabe mening 

omkring noget af den flertydighed, som disse begivenheder indeholder, italesat som “Skal man gøre 
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det ene eller det andet?”:“Det er jo, fordi at det er jo nogle store beslutninger, som skal træffes… 

skal man gøre det ene eller det andet? Hvad er fordel og hvad er ulemper? Og det er svært at 

overskue selv. Men de mindre hverdagsting dem kan man jo selv lidt bedre have med at gøre og løse 

selv. Mens de store beslutninger omkring lån eller investeringer, der er det nu engang meget rart at 

have en rådgiver med på sidelinjen.” (Bilag 8:5). Det bliver i de ovenstående fortællinger dermed 

tydeligt, at bankrådgiveren, når “de store beslutninger” skal tages, er med til at mindske noget af 

den flertydighed og usikkerhed, der kendertegner disse begivenheder. 

At få skabt mening om disse begivenheder er vigtigt, da:“Any event external or internal to the 

individual, that prevents completion of some action, thought sequences, plan, or processing, trigger 

activity in the autonomic nervous system” (Weick, 1995:101). Hvis individers meningsskabelses-

proces forstyrres, har de altså brug for at gøre den meningsfuld igen for fortsat at kunne handle 

(Murphy, 2015:25). I denne forbindelse påpeger Hammer & Høpner (2014), at hvis vi ikke kan 

forsætte med at handle og få skabt ny mening, så fokuserer vi vores opmærksomhed på, hvad det er, 

der sker i vores eget autonome nervesystem. Dette resulterer typisk i en ængstelig tilstand, hvor vi 

eks. får ondt i maven, sveder osv. På kort sigt er denne form for stresstilstand positiv, da den 

henleder vores fokus på den stresskabende situation, men får man ikke taget hånd om det og skabt 

ny mening, så vil stresstilstanden forværres til et destruktivt niveau. At få skabt mening er således 

grundlæggende nødvendigt for, at vi kan komme ud af denne tilstand og igen komme videre med 

vores gøremål (Hammer & Høpner, 2014:123). I denne forbindelse spiller bankrådgiveren tydeligt 

en central rolle ved at mindske flertydighed og usikkerhed, så interviewpersonen kan forsætte med 

at handle.

5.2.2 “For hvis skyld?”

“Altså rådgiveren er jo sådan set det vindue, jeg kigger ind igennem, når jeg kigger ind til 

banken” (Bilag 8:4).

Dette afsnit kan forstås i forlængelse af det forrige afsnit og vil komme nærmere ind på, hvad en 

personlig bankrådgivning eller måske mangel på samme har betydet for disse kunders tilhørsforhold 

til Nordea. Det blev tydeligt under interviewene, at nogle af interviewpersonerne fortalte om 

oplevelser af et manglende personligt forhold til Nordea, når “de store beslutninger” skulle tages, og 

at dette har haft en negativ indflydelse på deres opfattelse af Nordea. En af interviewpersonerne 

fortæller bl.a. at:“De gange, hvor vi har lavet en forældrekøb og købt en lejlighed til vores søn for 

et års tid siden, der tror jeg, det blev en eller anden tilfældig person ud på Amager, jeg kom til at 

snakke med. Der var ikke nogen i Nordea triangel, hvor jeg har min bankforretning, der havde tid 

Side  af 47 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

til at tale med mig. Så igen den der mangel på et personligt forhold, set ud fra et kundeperspektiv, 

synes jeg, det virker helt vildt.” (Bilag 2:4). Denne interviewperson fortæller ligeledes, hvordan 

mangel på en personlig henvendelse i forbindelse med lånoptagelse har ledt til en tvivl om, hvorvidt 

“Nordea primært er til for sig selv og ikke for os som kunders skyld”:“Det kunne være interessant, 

hvis Nordea tog fat i mig og sagde, » vi kan se på den økonomi, du har, at det måske kunne være en 

god idé at omlægge dit lån « og så måske fremlægge fordele og ulemper, sådan en samtale har jeg 

aldrig haft med Nordea. Så den der fornemmelse af, at Nordea primært er til for sig selv og ikke for 

os som kunders skyld, den føler jeg helt klart.” (Bilag 2:2).

Det fremstår endvidere tydeligt hos denne interviewperson, at når vi skaber mening omkring en 

bestemt situation, overvejer vi mere eller mindre bevidst hvilken mening, der vil være i 

overensstemmelse med de antagelser, vi gør os om os selv lige nu. Dette sker med udgangspunkt i 

at:“Sensemaking occurs in the service of maintaining a consistent, positive self-conception.“.

(Weick, 1995:23). I denne forbindelse italesætter denne interviewperson sig selv således:”Hvor jeg 

engang imellem har stillet mig selv det spørgsmål er Nordea interesseret i mig? Jeg ved det 

simplethen ikke… og jeg kan jo ikke helt forstå det, for med to boliglån er vi trods alt også nogle, 

som ligger nogle penge i banken.” (Bilag 2:4). Den ovenstående fortælling om, at “Nordea primært 

er til for sig selv og ikke for os som kunders skyld” skal dermed også forstås med udgangpunkt i en 

bestemt fortællerstemme eller perspektivisme (Bruner, 1999:78), i dette tilfælde “vi trods alt også 

nogle som ligger nogle penge i banken.”. Det forstås dermed, at vi fortolker begivenheder og 

hændelser på baggrund af vores antagelser og forståelser, og vi tilskriver begivenhederne en særlig 

mening, der passer ind i vores verdensbillede (White, 2008:93) og dermed også, at en fortælling 

aldrig fortælles “intetstedsfra” som en neutral og objektiv redegørelse for, hvordan verden ser ud. 

Den bliver altid fortalt ud fra nogle bestemte erfaringer, normer, værdier mv. (Schnoor, 2016:72).

Det bliver endvidere tydeligt under dette interview, at denne fortælling også skabes og ved-

ligeholdes i interaktion med andre aktører, her “medier”:“Det fokus, der har været i medier på de 

store banker, er jo, at de ikke er interesseret i den almindelige lønmodtager som kunder.” (Bilag 

2:4). Jeg har tidligere i flere omgange været inde på, at meningsskabelse er en social proces, hvor 

interviewpersonens meningsskabelsesproces omkring Nordea er afhængig af de oplevelser og 

enactment, interviewpersonen har haft med andre aktører. Denne tendens kan muligvis forstås med 

baggrund i Pepper & Gore (2012) redegørelse af, hvordan individer er inequity averse (Pepper & 

Gore, 2012:1055). Her forklarer de, at individer i situationer kendetegnet af høj kompleksitet 

(aflønning i deres konkrete eksempel):“Agents form perceptions of what constitutes an appropriate 

balance between inputs and outputs by comparing their own situations with those of other people in 
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accordance with the ratio {Oā/Iā}:{Or/Ir}” (Pepper & Gore, 2012:1055). Det forstås dermed, at 

individer i situationer kendetegnet af høj kompleksitet ofte sammenligner deres “output” med 

andres for at bedømme, hvorvidt dette er retfærdigt. Her skal det pointeres, at det selvfølgelig ikke 

er alle beslutninger vedrørende banken, som kan siges at være kendetegnet af høj kompleksitet. En 

af interviewpersonerne påpeger dog i denne sammenhæng at:“Jeg tror for det første, at det er, fordi 

de fleste folk har svært ved at gennemskue, hvad de faktisk får og betaler for hos en bank.” (Bilag 

3:5). Det forstås hermed, at interviewpersonernes meningsskabelsesproces omkring Nordea i høj 

grad er afhængig af de oplevelser og enactment interviewpersonen har haft med andre aktører 

eksemplificeret i følgende fortællinger om DJØF og Lån & Spar Bank:“Jeg er medlem af DJØF, 

som har en aftale med Lån & Spar Bank, hvor Lån & Spar Bank flere gange har sagt:» Du kan køre 

dine boliglån videre, indtil de skal genforhandles i Nordea, vi vil gerne tilbyde en rente på de første 

50.000, du har stående på 5%, vi vil gerne tilbyde, at du ikke skal betale en krone i gebyr for at 

hæve i udlandet. « Jeg har aldrig nogensinde fået sådan et tilbud fra Nordea.” (Bilag 2:3).

Denne kunde står dog ikke alene med denne opfattelse af “For hvis skyld?”. En anden af interview-

personerne fortæller at:“Det er ikke fordi, at man har fornemmelsen af at nu vil de (Nordea) godt 

gøre noget godt for deres kunder, sikre at deres penge bliver mere værd, sikre at de har de rigtige 

produkter. Med mindre det selvfølgelig er der, hvor de (Nordea) kan tjene nogle flere penge, så skal 

vi nok høre om det. Det er den der bankfinancielle tilgang bare på den lidt dårlige måde.” (Bilag 

3:3). Interviewpersonen uddyber senere i interviewet:“Hvis du går ind i Nordea og tror, at de har 

en varm fornemmelse for dig som kunde og vil gerne gøre det bedste for dig, så tager du fejl, fordi 

det er ikke det, de gør, de er her for at tjene penge” (Bilag 3:10). Det står dermed klart, at visse af 

interviewpersonerne fortæller om en følelse af, at Nordea mere er til stede for deres egen skyld end 

for kundernes. 

Jeg har tidligere italesat en stor mangfoldighed i interviewpersonernes fortællinger om deres 

oplevelser med Nordea. Det blev også tydeligt under interviewene, at disse oplevelser med “For 

hvis skyld?” ikke opleves af alle interviewpersonerne. En af interviewpersonerne fortæller bl.a.: 

“Jeg følte på en eller anden måde, at der var en hjælpende hånd… eller hvad skal man sige, for 

ligesom at kunne nå frem til en løsning og få sat salget af bolig i gang. Hvor målet er at få lavet en 

fornuftig handel, og der er det mit indtryk, at Nordea er mere villig end alle mulige andre banker til 

at komme frem til en fornuftig løsning.” (Bilag 8:3) En anden af interviewpersonerne fortæller 

lignende:“De (rådgivere) lever virkeligt op til og udfylder mine behov (…) det virker bare nemt og 

simpelt. Jeg har mødt en holdning til, at de gerne ville have det til at virke for mig.” (Bilag 6:3-4). 
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Sidst fortæller en trejde interviewperson med reference til hendes kollegaer, at:“Jeg har talt med 

mine kollegaer, alle sammen er også udlændinge, og de har ikke fået den samme information, som 

jeg har fået (…) der var mange forskellige ting, hvor jeg havde fået en bedre information end mine 

kolleger, som havde andre banker.” (Bilag 10:3). Det bliver i de ovenstående fortællinger tydeligt, 

at hvorvidt, disse fortællinger er positiv- eller negativ-funderet, er stærkt afhængig af den inter-

aktion, som interviewpersonerne har haft med deres rådgiver. Der skabes dermed en forståelse for, 

at den personlige bankrådgiver spiller en central rolle i interviewpersonernes narrativer og menings-

skabelsesproces. Som jeg indledte dette afsnit med:“Altså rådgiveren er jo sådan set det vindue, jeg 

kigger ind igennem, når jeg kigger ind til banken” (Bilag 8:4).

I denne forbindelse blev det endvidere tydeligt, at det personlige forhold til bankrådgiveren havde 

en væsenlig betydning for interviewpersonernes tilhørsforhold til Nordea. Det blev bl.a. under 

interviewene fortalt, at:“Pointen er egentlig bare, at jeg havde Lykke, som var min rådgiver, og jeg 

ringede til Lykke den gang, jeg var ude at rejse efter gymnasiet… hun kendte mig, og vi snakkede 

om, hvordan det gik med min far og mor. Der havde vi virkelig et tæt relationelt bånd, og det 

forsatte egentlig også et godt stykke tid efter, jeg flyttede fra byen, jeg holdt fast i den bank på grund 

af det relationelle bånd.” (Bilag 6:6). En anden interviewperson fortæller om en oplevelse:“Det er 

nok mest, fordi jeg har et godt forhold til min bankrådgiver (…) Vi har slet ikke haft behov for at 

tjekke, om andre banker kunne tilbyde os noget bedre, fordi vi altid har stolet på, at hun har givet os 

det bedste tilbud, hvilket måske er naivt, men den følelse har hun i hvert fald givet.” (Bilag 4:4). Det 

stod ligeledes klart, at de interviewpersoner, der ikke havde oplevet dette relationelle bånd, havde et 

svagere tilhørsforhold til Nordea, i denne forbindelse fortælles der blandet andet:“Hvis folk spørger, 

om Nordea er en god bank, så svarer jeg for det meste:“Nej, det synes jeg ikke”. Ellers så siger jeg 

denne her upersonlighed:“det, tror jeg, er mit indtryk”(…) Hvis det ikke var, fordi jeg er bundet af 

boliglån, og det er så besværligt, så var jeg skiftet for længst.” (Bilag 2:3). Det står dermed klart, at 

det personlige forhold til bankrådgiver, både kan påvirker interviewpersonernes antagelse om “For 

hvis skyld?” Nordea eksistere, men også deres opfattede tilhørsforhold til banken.

5.2.3 “Den store bank”

Fortællingerne i dette afsnit skal forstås med baggrund i plottet om Nordea som “den store bank”. 

Der vil blive argumenteret for, hvordan flere af fortællingerne under interviewene finder sit 

udgangspunkt i plottet eller narrativet om Nordea som “den store bank”, hvor udvalgte begiven-

heder kædes sammen omkring dette specifikke plot, og hvordan plottet agerer som den forklarende 

kraft i forhold til de oplevede begivenheder og bliver den sædvanlige måde at tilskrive begiven-

hederne mening på (Morgan, 2005:25).
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I denne forbindelse forklarer en af interviewpersonerne sin umiddelbare oplevelse af Nordea 

således:“Det er et kæmpe foretagende. Der ligger den der gigantiske bygning inde i København, og 

der ligger filialer over det hele, så det er bare sådan en fornemmelse af, at det er en stor 

organisation. Det er ikke en lille landsdelsbank.” (Bilag 4:3). Interviewpersonen bliver efter-

følgende bedt om uddybe, hvad denne fornemmelse af Nordea som værende et “kæmpe 

foretagende” betyder for hendes syn på banken:“Det er både positivt og negativt. På den ene side 

tænker man, at når det er stort, så er det nødt til at være ordentligt, men på den anden side så 

kender man jo også forskellige historier om store banker, der ikke er så ordentlige (…) Det kan man 

jo godt få lyst til at tænke, hvis det er en lille bank, så kan de ikke lave de der numre, men samtidig 

tænker man, hvis det er en stor bank, så er de nødt til at være ordentlige.” (Bilag 4:3). Det 

tydeliggøres i gennem dette citat, hvordan narrativet om Nordea som “den store bank” indeholder 

flere måske til tider modstridende fortællingen. Der blev i teoriafsnittet redegjort for antagelsen om, 

at “livet er multihistorielt”:“There are always feelings and lived experience not fully encompassed 

by the dominant story” (Bruner, E., 1986:143), altså en forståelse af, hvordan “virkeligheden” er 

langt mere kompleks og nuanceret end vores fortællinger omkring den, hvordan vi forenkler de 

levede historier og derpå skaber et afgrænset helhedsbillede, som vi handler og skaber mening ud 

fra.

Det blev ligeledes under interviewene tydeligt, at narrativet om Nordea som “den store bank” også 

indeholder en fortælling om, hvordan dette har medført et til tider distanceret forhold til banken: 

“Nordea kan godt føles måske lidt for stort nogle gange, tror jeg… netop fordi man skal igennem så 

mange personer, før man kan få noget hjælp eller få afklaret noget. Så kompleksiteten i at man ikke 

bare kan have en rådgiver eller nogen, som kender og forstår ens behov lidt bedre (Bilag 7:3). 

Interviewpersonen forsætter sine fortælling:“Nu har lige jeg skiftet min almindelige bankforretning 

til Lån & Spar Bank, som er en lidt mindre spiller, må man sige, og der kan jeg hele tiden komme i 

kontakt med min rådgiver.” (Bilag 7:3). Denne fortælling giver et indtryk af, hvordan interview-

personen med udgangspunkt i italesættelsen af Nordea som værende “lidt for stort”, og den 

kompleksitet, interviewpersonen føler, dette medfører, prøver at forklare eller skabe mening om sit 

distancerede forhold til Nordea gennem et årsags-virkningsforhold. Eller som Weick (1995) 

forklarer det at:“A specific observations becomes linked with a more general form or idea in the 

interest of sensemaking, which then clarifies the meaning of the particular” (Weick, 1995:51). 

Interviewpersonen skaber dermed mening om den specifikke observation (det distancerede forhold) 

gennem en mere generel idé, at dette må skyldes størrelsen på Nordea som bank. Det bliver 

ligeledes tydeligt i det ovenstående citat, hvordan denne fortælling indeholder en række aktører, der 
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agerer som medskabere i interviewpersonens meningsskabelsesproces. Dette kan forstås med 

udgangspunkt i Weick (1995) at:“Sensemaking is never solitary because what a person does 

internally is contingent on others.” (Weick, 1995:40). Interviewpersonens meningsskabelsesproces 

omkring Nordea kan således siges at være afhængig eller betinget (contingent) af de oplevelser og 

enactment, interviewpersonen har haft med andre aktører, i dette tilfælde Lån & Spar Bank.

Fortællingen om et upersonligt forhold til Nordea, og hvordan dette skyldes størrelsen på 

organisationen, går igen hos flere af de andre interviewpersoner:“Noget kan også blive for stort, 

hvor den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør (…) altså det bliver måske så stort, så det ikke 

længere virker personligt. Der tænker jeg, at der nok er noget mere nærhed ved en mindre 

bank.” (Bilag 5:4). En anden af interviewpersonerne fortæller mere direkte, hvordan han oplever 

Nordea som værende upersonlig, grundet et manglende kendskab til sin bankrådgiver:“Det første 

jeg tænker på… puha, hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg sige en upersonlig bank (…) jeg ved 

dybest stort set aldrig, hvem der er min bankrådgiver. Det eneste jeg får at vide en gang imellem får 

jeg en mail om, » du har fået en ny bankrådgiver «, ellers hvis jeg skal have fat i en, så bliver jeg 

altid sendt videre til en tilfældig medarbejder” (Bilag 2:1).

Det bliver endvidere tydeligt, at der i denne interviewpersons fortælling er en klar jeg-fortæller eller 

perspektivisme til stede. Denne interviewperson fortæller i sammenhæng med det ovenstående 

citat:“Det er faktisk det første, jeg tænker, og det er sagt ud fra, at jeg opfatter mig selv som en god 

kunde, jeg har været med fra starten, jeg har en sund økonomi, både min kone og jeg har gode 

jobs.” (Bilag 2:1). Meningen af de udvalgte begivenheder skal således forstås med baggrund i et 

bestemt frame eller, som det blev forklaret i det forrige analysekapitel, når vi oplever noget, så vil vi 

forsøge at sætte denne oplevelse (cue) ind i en allerede etableret erfaring (frame), og kan vi skabe 

en forbindelse (connection) mellem de to, så kan der skabes mening eller som Weick (1979) 

forklarer det:“The meaning of a lived experience undergoes modifications depending on the 

particular kind of attention the Ego gives to that lived experience.” (Schutz, 1967:73 citeret i 

Weick, 1995:26). Det bliver i løbet af interviewet tydeligt, at denne interviewperson havde svært 

ved at skabe en forbindelse mellem oplevelsen “jeg ved dybest stort set aldrig, hvem der er min 

bankrådgiver” og den etablerede erfaring “jeg opfatter mig selv som en god kunde (…)”, uden at 

det krævede en ændring af den etablerede erfaring eller frame. At meningsskabelsen tager udgangs-

punkt i identitet kan således være et redskab til at håndtere flertydighed på. Dette gøres ifølge 

Weick ved, at:”vores værdier, prioriteter og præferencer kan hjælpe os til at vælge elementer ud i 

fortiden, der kan give mening til det, som vi oplever i dag.” (Hammer & Høpner, 2014:102). Denne 
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interviewperson fortæller senere i interviewet, hvordan det manglende personlige forhold nok må 

hænge sammen med, at han er kunde i Nordea i København:“Jeg oplever, at der er en stor forskel 

på at være kunde i Nordea i en mindre by og så at være kunde i Nordea i København. For i 

København virker det til, at der er et større fastholdelsesproblem, end det er tilfældet i provinsen, 

hvor de kan have den samme bankrådgiver i lidt længere tid.” (Bilag 2:5). Denne fortælling kan 

altså også siges at rumme en sekventialitet, hvor interviewpersonen endvidere kobler hændelsen, at 

“jeg ved dybest stort set aldrig, hvem der er min bankrådgiver” sammen med det “at være kunde i 

Nordea i København”. Ved at kæde begivenhederne sammen på netop denne måde finder han 

forklaringer på sit manglende personlig forhold og får begivenheder til at give mening. Meningen i 

fortællingen er således også udvundet gennem placeringen af hændelser i den større fortælling 

(Bruner, 1990:43).

Der blev i starten af dette afsnit nævnt, at narrativet om Nordea “som den store bank” indeholdt 

både positivt- og negativt-funderede fortællinger. Det blev også tydeligt under interviewene, at 

størrelsen af Nordea har skabt en tryghed og/eller sikkerhed hos visse af kunderne: Så tror jeg også, 

der ligger et eller andet latent i mig, at det her med at være kunde i en stor bank, uanset det 

omdømme det kan have, så for mig giver det en sikkerhed at være i en større bank.” (Bilag 9:2). 

Denne interviewperson uddyber senere i interviewet, hvordan denne sikkerhed tager sit udgangs-

punkt i en opfattelse af, at en større bank indeholder en større faglighed og tryghed likviditets-

mæssigt:“Det er alene et spørgsmål om, at jeg ikke ville føle mig tryg i sådan en lille andelskasse. 

Jeg tror, der er en større faglighed i en større bank end i en mindre bank, og så det har også noget 

med det at gøre med trygheden likviditetsmæssigt, jeg tror ikke på, at Danske Bank eller Nordea går 

konkurs, der har jo tidligere været en del konkurser hos nogle af de mindre banker.” (Bilag 9:5). 

Denne interviewperson står dog ikke alene med denne opfattelse. En af de andre interviewpersoner 

fortæller således:“Min far har en eller anden lille bitte bank (…) der er en masse snobberi i det, 

men det virker bare sådan »ej, er du sikker på, de har styr på det der inde… en bank, ingen 

nogensinde har hørt om«. Sådan kan jeg ikke lade være med at tænke” (Bilag 4:6). En sidste 

interviewperson fortæller, hvordan hun oplever en stor tilgængelighed hos Nordea, hvilket hun også 

begrunder med, at Nordea er en større bank ved at sammeligne med sin kærestes bank:“Jeg synes, 

når jeg kigger på den bank, min kæreste har… nu kan jeg ikke engang huske, hvad den bank hedder, 

men en mindre bank og det er sådan, så kan han aldrig få fat i sin bankrådgiver, og det er meget 

bøvlet. Hvor jeg tænker Nordea… jeg har en sindsyg god app, jeg har 24/7, det er lækkert, at du 

bare kan ringe også selv om aftenen kl. 9 det er der, man har tiden.” (Bilag 6:3). Det står dermed 
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klart, at narrativet om Nordea som “den store bank” indeholder både positivt- og negativt-funderede 

fortællinger.

Det blev nævnt tidligere i dette afsnit, at meningsskabelse er en social proces, hvor interview-

personernes meningsskabelsesproces omkring Nordea er afhængig af de oplevelser og enactment, 

interviewpersonen har haft med andre aktører. Dette bliver endvidere tydeligt i fortællingen 

omkring “Nordea og de andre store banker”. I disse underliggende fortællinger bliver det særligt 

tydeligt at:“The action of other have to be taken into account and cannot be regarded as merely an 

arena for the expression of what ones is disposed to do or sets out to do.” (Blumer, 1996:8 citeret i 

Weick, 1995: 40). “De andre store bankers” ageren og adfærd skal med baggrund i denne forståelse 

derfor ikke anses som værende uafhængig i forhold til interviewpersonernes meningsskabelses-

proces omkring Nordea. Dette kommer bl.a. til udtryk i nedestående citat, hvordan Nordea og 

“andre store banker” omtaltes under ét:“Nordea har været meget i vælten… Nordea og andre store 

banker, Danske Bank især, det seneste stykke tid har der været utrolig mange hvidvaskskandaler og 

en masse, hvor bankerne fremstår meget usympatiske (…) Så det med en udskældt organisation der 

har været rigtig mange sager blandt de store banker.” (Bilag 6:2). Interviewpersonen bliver 

efterfølgende spurgt om:“Tænker du Danske Banks ageren påvirker dit billede af Nordea?, hvortil 

hun svarer:“Ja, det tænker jeg helt sikkert, de bliver grupperet på en eller anden måde som de 

samme. De har begge (Nordea og Danske Bank) to blå logoer, og det er de to store banker i 

Danmark.” (Bilag 6:2). Denne tendens til at gruppere og italesætte “de store banker” under ét, 

særligt Nordea og Danske Bank, står denne interviewperson langt fra alene med:“Ja, på en eller 

anden måde, fordi de (Nordea og Danske Bank) minder jo meget om hinanden. De er begge to 

kæmpestore, og de har sådan lidt af den samme branding. Det er lidt de samme følelser, de 

vækker…. Men nu ved jeg ikke engang, om Nordea har været involveret i de her sager (hvidvask), 

men det er bare Danske Bank, man tænker på.” (Bilag 4:4).

Der eksisterer flere interessante analytiske pointer i de ovenstående fortællinger om “Nordea og de 

andre store banker”. For det første bliver det tydeligt, hvordan meningsskabelsesprocessen er 

“drevet af plausibilitet snarere end præcision” Weick (1995:55). I denne forbindelse pointerer Weick 

(1995) at:“Past event are reconstructed in the present as explanations, not because they look the 

same but because they feel the same”  (Weick, 1995:49). Vi kan dermed forstå, hvorfor “de store 

banker” ikke kan anses som værende uafhængige af interviewpersonernes meningsskabelsesproces, 

fordi: “Det er lidt de samme følelser, de vækker” (Bilag 4:4). At sensemaking er drevet af 

plausibilitet snarere end præcision tager sit udgangspunkt i en argumentation for, at det anses som 

værende nødvendigt, for at individer kan blive ved med at handle (enacte):“At have et præcist kort 
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over omgivelserne er muligvis mindre væsentligt end at have et kort, der bringer orden i verden og 

indbyder til handling” (Sutcliffe, 1994:57 oversat i Murphy, 2005:36). De plausible forklaringer 

skaber derpå grobund for den hele tiden igangværende meningsskabelsesproces (Weick, 1995:57).

Det findes endvidere også interesant, at “de andre store bankers” ageren og adfærd ikke skal anses 

som værende uafhængig i forhold til interviewpersonernes meningsskabelsesproces omkring 

Nordea, når samtalen, nærmest uundgåeligt kunne man sige, kommer ind på hvidvask og de andre 

skandaler, Nordea i løbet af den seneste årrække har været involveret i. I denne forbindelse fortæller 

et par af interviewpersonerne indledningsvis:“Det, synes jeg selvfølgelig, er trist. At jeg er kunde i 

en bank, som, jeg synes, er med til at underminere det danske velfærdssamfund (…) Det, synes jeg 

da ikke, er særlig fedt.” (Bilag 2:5) og “Ja, det er jo lidt kedeligt, at banken har sådan et 

omdømme, ikke. At de snyder, det kan vi jo ikke rigtig godt have, os der er ordentlige mennesker.”. 

(Bilag 5:5). Det blev under interviewene tydeligt, at flere af interviewpersonerne gav udtryk for en 

oplevet kognitiv dissonans under samtalerne om hvidvask og de andre skandalesager. Kognitiv 

dissonans defineres som eksistensen af modstridende relationer mellem kognitive elementer:“The 

basic background of the theory consists of the notion that the human organism tries to establish 

internal harmony, consistency, or congruity among his opinions, attitudes, knowledge, and values.”. 

(Festinger, 1957:260). Med udgangspunkt i de ovenstående citater findes uoverensstemmelsen i det 

at være kunde i en bank, der “snyder” og at se sig selv om et “ordentligt menneske”. Denne indre 

inkonsistens skaber et psykologisk ubehag:“The existence of dissonance, being psychologically 

uncomfortable, will motivate the person to try to reduce the dissonance and achieve consonance.”. 

(Festinger, 1957:3). I forsøget på at fjerne eller i det mindst reducere denne inkonsistens, kan 

individet enten ændre sin adfærd (eks. skifte bank), forsøge at ændre sine værdier eller meninger 

(eks. det er okay, at Nordea snyder), men individet kan også forsøge at bortrationalisere denne 

inkonsistens (Festinger 1957:6). Det er netop denne tendens til at bortrationalisere, der ses hos flere 

af interviewpersonerne, hvor bortrationaliseringen ofte tager sit udgangspunkt i, at de andre banker 

er “lige så slemme”:“Når jeg så siger, de (Nordea) er rimeligt troværdige, så er det fordi, at hvad 

hedder det… de er lige så slemme som alle andre omkring hvidvask og den slags. De er jo blandet 

ind i de samme sager som alle de andre” (Bilag 9:2). En af de andre interviewpersoner fortæller 

ligeledes at:“Altså, det har været en dårlig reklame det kan vi vel godt blive enige om, men Nordea 

er jo ikke alene, der er jo adskillige andre store banker, som har været med i det der (…) hvis nu 

Nordea var den eneste bank, så ville det måske nok være lidt skammeligt, men i og med at Nordea 

er en del af et antal store banker, der har lavet det show ovre i de baltiske lande… og man kan sige, 

den ene er ikke bedre end den anden” (Bilag 8:5). Det bliver dermed tydeligt med udgangspunkt i 

Side  af 55 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

fortællingen “den ene er ikke bedre end den anden”, at disse interviewpersoner ikke anser, det at 

skifte bank som værende en strategi til at mindske den oplevede kognitive dissonans. Dette 

medfører bl.a., at en af interviewpersonerne fortæller:“Så derfor vurderer jeg ikke de anklager, som 

er kommet mod Nordea som noget, der har nogen betydning for mig og mit forhold til 

Nordea.” (Bilag 8:5). Interviewpersonen finder sig derfor enten nødsaget til at acceptere denne 

kognitive dissonans eller prøve at bortrationalisere den gennem fortællingen om at “de er lige så 

slemme, som alle andre”, og at det dermed bare er en del af det at være bankkunde i en stor bank.

Det står med baggrund i det ovenstående analyseafsnit klart, at de forskellige fortællinger i kraft af 

sine plot stiller nogle bestemte positioner til rådighed for fortællingens aktører (Schnoor, 2016:80), 

heriblandt at interviewpersonerne gennem flere positionsinvitationer prøver at positionere Nordea 

som “den store bank” i forsøget på at skabe et årsags-virkningsforhold, der kan forklare deres 

oplevelser med banken:“Et grundlæggende kriterium for et narrativ er kontigens. Uanset indholdet 

kræver historier en årsag-virkning-sammenknytning af hændelser eller tanker. En narrativ 

udformning kræver, der lægges et meningsfuldt mønster ned over det, der ellers ville være tilfældigt 

eller usammenhængende.” (Järvinen & Mik-Meyer, 2017:237).

5.2.4 Delkonklusion: De dominerende fortællinger

Det kan med baggrund i den ovenstående analyse af interviewpersonernes dominerende fortællinger 

for det første konkluderes, med baggrund i afsnittet “De store beslutninger og det personlige 

forhold”, at flere af interviewpersonerne fandt et personligt forhold til deres bankrådgiver vigtigt, 

når “de store beslutninger” skulle tages. Denne tendens kan muligvis forklares med udgangspunkt i, 

at begivenheder såsom huskøb og lån mm., ofte indeholder en ikke ubetydelig grad af flertydighed 

og usikkerhed, hvilket kan være hindrende for interviewpersonernes igangværende menings-

skabelse. Dette kan resultere i en ængstelig tilstand af meningsløshed. At få skabt mening omkring 

disse begivenheder er således grundlæggende nødvendigt for, at vi kan komme ud af denne tilstand 

og igen komme videre med vores gøremål (Hammer & Høpner, 2014:123). I denne forbindelse blev 

det tydeligt, at den personlige bankrådgiver spiller en central rolle ved at mindske flertydighed og 

usikkerhed, så interviewpersonerne kan forsætte med at handle.

For det andet fremstod det i narrativet “For hvis skyld?” tydeligt, at de interviewpersoner, der havde 

oplevet en personlig bankrådgivning, havde et stærkere tilhørsforhold til Nordea. Hvorimod de 

interviewpersoner, som havde oplevet et mere distanceret forhold til deres bankrådgiver, ofte var af 

den opfattelse, at Nordea primært er til for sig selv og ikke for dem som kunder.
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Sidst, men bestemt ikke mindst, blev det også klart, at flere af interviewpersonerne med baggrund i 

plottet om Nordea som “den store bank” prøver at forklare eller skabe mening om deres oplevelser 

med Nordea gennem et årsags-virkningsforhold, hvor udvalgte begivenheder bliver kædet sammen 

omkring det specifikke plot, og hvordan plottet agerer som den forklarende kraft i forhold til de 

oplevede begivenheder og bliver den sædvanlige måde at tilskrive begivenhederne mening på 

(Morgan, 2005:25).

6. Diskussion

Dette kapitel indeholder for det første en diskussion og reflektion over analysens gyldighed og 

gavnlighed, som foretages med baggrund i refleksivitetskriteriet og den systemiske teori. Dernæst 

præsenteres en diskussion omhandlende generalisering af den kvalitative forskning. Denne 

diskussion leder til et kvantitativt perspektiv på undersøgelsen, der skal læses som værende en 

videre forståelse af de frembragte konklusioner fra den kvalitative analyse. Diskussionen afrundes 

med en række forslag til ledelsesmæssige anbefalinger med det udgangspunkt at sikre en bedre 

kundeoplevelse og dermed et stærkere tilhørsforhold til kunderne.

6.1 Diskussion af afhandlingens gyldighed og gavnlighed

6.1.1 Refleksivitetskriteriet og den systemiske teori

Det blev i metodeafsnittet fremhævet, at refleksivitetskriteriet inden for den konstruktivistisk-

inspirerede metodediskussion ofte bliver anset som et af de vigtigere kvalitetskriterier (se afsnit 

3.2.2). I denne forbindelse blev det forklaret, at refleksivitetskriteriet indebærer en reflektion over, 

hvad forskeres egne positioner og erfaringer har af betydning for undersøgelsen. Dette bunder i den 

forståelse, at enhver forsker uundgåeligt er situeret og positioneret på en særlig måde i forhold til 

undersøgelseskonteksten, og at denne positionering har afgørende betydning for undersøgelsen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010:50). I denne forbindelse påpeger Schnoor (2016), at den systemiske 

teori skal anses som en central del af det teoretiske landskab inden for den narrative tradition. 

Selvom den systemetiske teori ofte italesættes som værende et brud med den klassiske 

naturvidenskabelige tankegang, så ses de første anstød mod naturvidenskaben fra naturvidenskaben 

selv (Stegeager & Molly, 2010:52). I 1926 grundlagde Werner Heisenberg kvantemekanik, hvis 

mest berømte princip er det såkaldte ubestemthedsprincip, der er en videreførelse af Einsteins tese 

om, at genstandsfeltet for de fysiske iagttagelser i en vis udstrækning ændres med observatørens 

perspektiv. Heisenberg mener dog ikke blot, at forskeren observerer verden fra sin særlige portion, 

hvorved noget lokalt fremkommer (ibid.), men hævder endvidere, at det ikke er muligt at observere 
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verden uden samtidig at ændre den. Forskeren forstås dermed ikke som en uafhængig observatør, 

men er omdannet til en konstruktør af den verden, han observerer (Stegeager & Molly, 2010:53).

Det forstås desuden, med baggrund i den systemiske teori, at individer er autopoietiske, eller 

selvskabende (græsk: auto = selv, poesis =skabelse) (Stegeager & Molly, 2010:64), hvilket indbærer 

en erkendelse af, at den omverden, vi hver især færdes i, er resultatet af hver vores individuelle 

fremskrivning af, hvordan denne verden hænger sammen. Vi forstår alting ud fra vores egen logik 

og rationalitet, der er formet af vores individuelle viden, erfaringer, normer, værdier mv. (ibid.). 

Dette betyder endvidere, at vi aldrig fuldstændig kan få adgang til hinandens måder at se og forstå 

verden på. Dette italesætter den systemetiske teori som, at der eksisterer multiverser, der eksisterer 

altså ikke én sand eller korrekt version af virkeligheden. Der vil derfor altid være mange mulige 

forståelser af virkeligheden (ibid.). Det er tidligere i afhandlingen blevet nævnt, at det er en 

væsentlig betragtning, at analysen i sig selv blot repræsenterer en af mange mulige konstruktioner 

af virkeligheden (Justesen & Mik-Meyer, 2010:27). Analysen skal i denne henseende dermed 

forstås som en rekonstruktion, der tager sit udgangspunkt i min egen subjektive erkendelse af de 

mange fortællinger, der blev fortalt af de forskellige interviewpersoner under interviewene. Det 

erkendes eksempelvis af Weick 1995) at: “Whatever is occurring at the moment will influence what 

is discovered when people glance backward” (Weick, 1995:26), samt at:”People remember events 

that have the same emotional tone as what they currently feel.” (Weick, 199:49). Det forstås 

dermed, at både min egen og interviewpersonernes erindring af de oplevede begivenheder og 

fortællinger tager udgangspunkt i en subjektiv erkendelse. Det er endvidere også tidligere blevet 

italesat, at man som forsker inden for en socialkonstruktivistisk og narrativ erkendelse skal anses 

som medforfatter til de narrative fortællinger, idet både transskriberingen og analysen transformerer 

de sproglige fortællinger. Det kan derfor heller ikke udelukkes, at analysen kunne været kommet 

frem til andre konklusioner, hvis empiriindsamlingen og analysen var foretaget af en anden. 

Det kan således muligvis undre, hvordan analysen kan anses som værende gyldig eller gavnlig i 

betragtning af de ovenstående forbehold. Der blev i afhandlingens metode vedrørende data-

behandlingen (afsnit 3.2.2) argumenteret for, at kvalitetskriterierne for undersøgelsen hænger tæt 

sammen med det konstruktivistiske perspektiv, som afhandlingen er funderet på (Justesen & Mik-

Meyer, 2010:37). Med baggrund i en konstruktivistisk erkendelse er det centrale element 

fortællingens meningsskabelse frem for dens sandhedsværdi (Pedersen, 2005:239). Fokusset er i 

denne henseende dermed ikke på, hvorvidt de dominerede fortællinger og den tilhørende menings-

skabelsesproces dækker over en objektiv sand historie, som er udtryk for en sand virkelighed. 
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Man er derimod optaget af den meningsskabelsesproces, som sker igennem interviewpersonernes 

fortællinger, og vis denne opleves som sand for personer, der fortæller, er det undersøgelsen 

uvedkommende, om der er tale om objektiv sandhed. Hvis sådan en altså findes. Viden om verden 

forstås dermed som et udtryk for en individuel forståelse, og på den måde er vores opfattelse af 

“sandheden” ikke objektiv, men subjektiv erkendt. Eller som Weick (1995) udtrykker det:“A cue in 

a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone.” (Weick, 1995:110). Den 

omverden og de tilhørende begivenheder (cues), vi enacter med, indeholder ikke en på forhånd 

givet mening og fremstår dermed heller ikke ens for os og kan herpå ikke erkendes objektivt.

Det erkendes dermed, at jeg som forsker uundgåeligt er situeret og positioneret på en særlig måde i 

forhold til undersøgelseskonteksten, og at denne positioneringen har afgørende betydning for 

undersøgelsen. Gyldigheden i undersøgelsen skal dermed findes med udgangpunkt i, om analysen 

producerer viden, der er gavnlig i forhold til de involverede aktøreres situation (Kvale, 1997:232). 

Gyldigheden af analysen kommer derfor i sidste ende til at handle om at være refleksiv og sensitiv 

over for det empiriske materiale.

6.1.2 Generalisering af kvalitativforskning

Hvis resultaterne af undersøgelsen vurderes som rimeligt gyldige og gavnlige, står forskeren ofte 

tilbage med spørgsmålet, om resultaterne primært er af lokal interesse, eller om de kan overføres til 

andre kontekster og situationer, eller sagt med andre ord: Kan resultaterne generaliseres?

I denne forbindelse er det en almindelig kritik af den kvalitative forskning, at der er for få deltagere 

til, at resultaterne kan generaliseres. En indvending i denne forbindelse kunne lyde: “Hvorfor 

generalisere?” En forståelse af, at samfundsvidenskaberne skal producere viden, der kan gene-

raliseres, indebærer endvidere en videnskabsteoretisk antagelse om, at viden nødvendigvis må være 

universel og gyldig alle steder og på alle tidspunkter for hele menneskeheden fra evighed til 

evighed. De socialkonstruktivistiske og narrative tilgange opfatter derimod viden som:“(…) socialt 

og historiske kontekstualiserede måder at forstå og handle i verden på.” (Kvale & Brinkmann, 

2015:333). Denne forståelse af behovet for at kunne generalisere påpeges ligeledes af Bent 

Flyvbjerg (2004), der anser det som værende en misforståelse at:“General, theoretical (context-

independent) knowledge is more valuable than concrete, practical (context-dependent) knowledge.” 

(Flyvbjerg, 2004:221). Flyvbjerg argumenterer i denne forbindelse for, at der inden for human-

videnskab ikke findes almenbegreber, da mennesket er situeret i lokale praksiskontekster, hvormed 

kontekstafhængig viden kan anses som værende mere værdifuld end en universel teori (Kvale & 

Brinkmann, 2015:335). Skulle der stadig eksistere en interesse i at generalisere med baggrund i et 
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enkeltstående casestudie, pointeres det ligeledes af Flyvbjerg (2004) at:“Misunderstanding 2: One 

cannot generalize on the basis of an individual case; therefore, the case study cannot contribute to 

scientific development.” (Flyvbjerg, 2004:221). Her er interessen ikke at undersøge, om 

interviewresultater kan generaliseres globalt, men om den viden, der produceres i en specifik 

interviewsituation, kan overføres til andre relevante situationer. Spørgsmålet bliver derfor i denne 

sammenhæng “ Hvordan kan man generalisere?” (Kvale & Brinkmann, 2015:333). Her beskriver 

Kvale & Brinkmann (2015) tre former for generalisering: naturalistisk, statistisk og analytisk 

generalisering, hvor man inden for den kvalitative metode især har øje for den analytiske 

generalisering, der indebærer en velovervejet bedømmelse af, i hvilken grad resultaterne af en 

undersøgelse kan være vejledende for, hvad der kan ske i en anden situation. Den analytiske 

generalisering bunder dermed i en analyse af lighederne og forskellene mellem de to situationer. 

Her kan forskeren ved at specificere den understøttende dokumentation og eksplicitere argumenter 

lade læserne vurdere holdbarheden af generaliseringspåstanden.

I forlængelse af Kvale & Brinkmann (2015) og Flyvbjerg (2004) pointerer Justesen & Mik-Meyer 

(2010), at en god narrativ analyse får læseren til at tænke ud over en teksts overflade, i retning af en 

mere overordnet, principiel forståelse, og at selvom den narrative tilgang ofte forholder sig til 

bestemte cases (snarere end populationsbaserede samples), er dette ikke ensbetydende med, at 

analysens resulater ikke kan generaliseres (Järvinen & Mik-Meyer, 2017:245). Dog skal 

generalisering eller inferens (slutningen fra det enkelte til det generelle tilfælde) i narrative studier 

forstås anderledes end den gænge opfattelse. I statistiske studier generaliseres der fra en sample til 

den samlede population, hvorimod narrative casestudier “generaliserer gennem teoretiske udsagn” 

(Järvinen & Mik-Meyer, 2017:245), der på mange måde indbefatter det, som Kvale & Brinkmann 

(2015) italesatte som analytisk generalisering. At drage konklusioner om en social proces er en 

metode, der er lige så “valid “ som statistiske fremgangsmåder og har en lang historie inden for 

antropologi og sociologi (Järvinen & Mik-Meyer , 2017:256).

6.1.3 Et kvantitativt perspektiv

Anvendelsen af de såkaldte “blandede metoder” (mixed metods) er i dag, i mange akademiske 

henseender, både et signifikant, men også noget kontroversielt emne (Kvale & Brinkmann, 

2015:170). Især kombinationen af kvalitative og kvantitative metoder med angiveligt forskellige 

paradigmatiske antagelser har skabt debat indenfor visse videnskabsteoretiske retninger (ibid.). Det 

forstås dog også at:“The use of multiple methods, or triangulation, reflects an attempt to secure an 

in-depth understanding of the phenomenon in question. (...) The combination of multiple 

methodological practices, empirical materials, perspectives, and observers in a single study is best 
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understood as a strategy that adds rigor, breadth complexity, richness, and depth to any 

inquiry.” (Denzin, 2012:82). Det findes derfor interessant i en videre forståelse af de frembragte 

konklusioner fra den kvalitative analyse at introducere et kvantitativ perspektiv. I denne forbindelse 

inddrages empiri fra Nordeas interne tilfredshedundersøgelse (Customer Proposition Survey). 

Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse bestående af i alt 35 variabler og udsendes til ca. 

8000 kunder fordelt i Danmark, Sverige, Norge & Finland hvert kvartal. I den fortsatte interesse i at 

fastholde Nordeas danske Premium Banking-kunder som undersøgelsesgenstand er datasættet 

blevet afgrænset til kun at indeholde svar fra denne kundegruppe. Dette efterlader 5506 

observationer fordelt over de fire kvartaler i 2018 og de tre første kvartaler i 2019 (Bilag 16). Det 

findes med baggrund i dette datasæt dermed interessant at undersøge, hvorvidt en af konklusionerne 

fra den kvalitative undersøgelse: at de interviewpersoner, der havde oplevet en personlig 

bankrådgivning, generelt var mere postivt stemt og tilfreds med Nordea, kan generaliseres til en 

større sample. Det skal endvidere nævnes, at de 35 spørgsmål er fordelt på 11 overordnede items: 1) 

Anywhere any time, 2) Digital solutions, 3) Easy to deal with, 4) Fees and rates, 5) Personal 

relationship, 6) Products, solutions and services, 7) Relevant, 8) Safe and trusted, 9) Overall 

satisfaction, 10) Likely to remain og 11) Likely to recommend (Bilag 16).

I denne forbindelse viser en korrelationsanalyse mellem de tre generelle tilfredshedsmål (“Overall 

satisfaction”, “Likely to remain” og “Likely to recommend”) og itemet “Personal relationship”, der 

indeholder spørgsmål om, hvorvidt kunderne føler sig retfærdig behandlet, velkommen og værdsat, 

samt om Nordea er klar til at hjælpe, når der er brug for det, korrelationskoefficienter på henholdvis 

0.75, 0.66 og 0.68 (Bilag 15), hvilket vurderes som værende af forholdvis høj karakter (Meyer et 

al., 2001:155). Sammenligneligt har “Fees and rates”, der vurderer kundernes tilfredshed med 

Nordeas gebyrer og priser, korrelationskoefficienter på 0.63, 0.52 og 0.59 med selvsamme items 

(Bilag 15). Disse korrelationskoefficienter, holdt i sammenhæng med de analytiske fund fra den 

kvalitative analyse specifikt omhandlende afsnittet “For hvis skyld?”, der tydeliggjorde, at de 

kunder, der havde oplevet en personlig bankrådgivning, generelt var mere postivt stemte og tilfredse 

med Nordea, indikerer en videre forståelse af den positive effekt et personligt forhold til 

bankrådgiveren kan have for kundernes tilhørsforhold til Nordea, herunder deres generelle 

tilfredshed, fastholdelse og anbefaling af banken. Noget tyder dermed også på, at den konkrete, 

kontekstafhængige viden, der blev skabt på baggrund af det kvalitative case-studie, kan 

generaliseres til en større sample. Disse resultater leder videre til det efterfølgende kapitel, der 

opstiller en række ledelsesmæssige anbefalinger, med det udgangspunkt at sikre en bedre 

kundeoplevelse og dermed en øget tilfredshed blandt kunderne.
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6.3 Ledelsesmæssige anbefalinger
De ledelsesmæssige anbefalinger i dette kapitel tager udgangspunkt i det kommunikative perspektiv 

Coordinated Management of Meaning (CMM). Det centrale fokus inden for dette perspektiv er ikke 

indholdet i vores kommunikation, men kommunikationsprocessen eller måden vi kommunikerer på 

(Schnoor, 2016:101). Her forstås det bl.a., at i enhver sekvens af koordineret handling er der 

øjeblikke, hvor det, vi gør, har afgørende betydning for det videre forløb — altså hvor vores 

handlinger ændrer fremtiden i en ganske afgørende retning. Disse øjeblikke kalder Barnett Pearce 

forgreningspunkter (Pearce, 2007:17). Der forstås dermed, at visse øjeblikke altså er mere afgør-

ende end andre i meningstillæggelse af de oplevede begivenheder eller episoder. Dette anses som 

en særdeles central pointe, i forlængelse af den kvalitative analyse. I denne forbindelse blev det 

tydeligt, at interviewpersonerne ofte udvalgte eller punktuerende deres fortællinger omkring, hvad 

jeg har valgt at kalde “de store beslutninger”. Det virker dermed også sandsynligt, at disse begiven-

heder kan forstås som forgreningspunkter i interviewpersonernes meningsskabelsesproces om 

Nordea. Det anbefales derfor som det første, at Nordea i deres kommunikation med kunderne har et 

særligt fokus og opmærksomhed på kommunikationen under disse begivenheder. 

Det blev endvidere også klart, at flere af interviewpersonerne fandt et personligt forhold til deres 

bankrådgiver særdeles vigtigt, når “de store beslutninger” skulle tages. Som det blev beskrevet i 

analysen:“(…) de mindre hverdags ting dem kan man jo selv lidt bedre have med at gøre og løse 

selv. Mens de store beslutninger omkring lån eller investeringer, der er det nu engang meget rart at 

have en rådgiver med på sidelinjen.” (Bilag 8:5). Dette leder til afhandlingens anden anbefaling, 

som skal forstås i forlængelse af den første, da et særligt fokus på kommunikationen under “de store 

beslutninger” ikke i sig selv anses som værende tilstrækkeligt. En personlig kontakt til rådgiveren 

anses endvidere som værende nødvendig, med det udgangspunkt at sikre en bedre kundeoplevelse 

og dermed et stærkere tilhørsforhold til kunderne. Her fortæller en af interviewpersonerne bl.a.: 

“Det, jeg efterspørger, er ikke, at jeg skal til at bombarderes med mails fra min bankrådgiver. Det, 

jeg godt kunne tænke mig, var, at jeg fik en mail engang imellem… tilbage til denne her servicetjek-

tankegang, hvor en bankrådgiver jeg har et personligt forhold til (…) hvor du får en, som har 

indsigt i min økonomi.” (Bilag 2:5). Et konkret råd i denne sammenhæng kunne derfor lyde: Når 

“de store beslutninger” skal tages, så foretag gerne et ekstra “servicetjek” for at sikre, at alt er, som 

det skal være. Disse begivenheder indeholder en ikke ubetydelig grad af flertydighed og usikkerhed, 

som den personlige bankrådgiver er med til at mindske. Denne personlige kontrakt, når der er mest 

brug for det, vil alt andet lige skabe et stærkere tilhørsforhold til Nordea. 
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Denne forståelse af, at interaktionen med den personlige bankrådgiver under disse begivenheder 

havde en central betydning for interviewpersonernes meningsskabelsesproces og, som det blev 

præciseret i det kvantitative perspektiv, kundernes mere generelle tilfredshed til Nordea, påpeger at 

de personlige bankrådgivere ikke kun skal anses som værende ansatte, der er til for at udføre en på 

forhånd bestemt opgave, men også aktører, der spiller en særdeles central rolle i kundernes 

meningsskabelse:“Altså rådgiveren er jo sådan set det vindue, jeg kigger ind igennem, når jeg 

kigger ind til banken.” (Bilag 8:4). Et trejde råd kunne dermed lyde: Vær opmærksom på den 

centrale rolle de personlige rådgivere spiller i kundernes meningsskabelsesproces og i deres 

generelle tilfredshed med Nordea.

Den sidste og fjerde anbefaling rækker tilbage til pointen om, at CMM-perspektivet ikke fokuserer 

på indholdet i vores kommunikation, men kommunikationsprocessen eller måden, vi kommunikerer 

på (Schnoor, 2016:101). I denne forbindelse fremstod det også tydeligt under analysen, at flere af 

interviewpersonerne, med baggrund i plottet om Nordea som “den store bank”, prøver at forklare 

eller skabe mening om deres oplevelser med Nordea gennem et årsags-virkningsforhold, hvor de 

udvalgte begivenheder bliver kædet sammen omkring dette specifikke plot, og hvordan plottet 

agerer som den forklarende kraft i forhold til de oplevede begivenheder (Morgan, 2005:25). Som 

det blev nævnt i afsnittet: “Fortællinger skaber den sociale verden”, er sproget ikke uskyldigt, det er 

derimod en skabende aktivitet (Schnoor, 2016:35). Det kan herpå anbefales, at Nordea for det første 

er opmærksom på, hvilke positionsinvitationer fortællingen om Nordea som “den store bank” 

indeholder, og dernæst hvordan denne positionering påvirker kommunikationsprocessen eller 

måden, Nordea kan kommunikere på. Det forstås altså, hvordan denne italesættelse og dertilhørende 

positionering har en ikke ubetydelig indflydelse på forståelsen og meningstilskrivelsen af Nordeas 

kommunikation eller talehandlinger (Pearce, 2007:102).

7. Konklusion

Formålet med denne afhandling var at undersøge hvilke narrative fortællinger, der eksisterer hos 

Nordeas Premium Banking-kunder, og hvad der karakteriserer meningsskabelsesprocessen for 

denne kundegruppe. I bestræbelsen på at besvare denne problemformulering erkendte afhandlingen 

sig til et socialkonstruktivistisk ståsted og den dertilhørende ontologi, som herpå blev retnings-

bestemmende for de efterfølgende metodiske og teoretiske valg samt den epistemologi, hvori-

gennem analyseresultaterne skal forstås. Det empiriske grundlag for analysen bestod af i alt 9 
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kvalitative forskningsinterview, der alle blev afholdt over Skype. Endvidere udgjorde den narrative 

tradition og Karl E. Weicks teoriapparat sensemaking det teorietiske grundlag for analysen.

Det blev i analysens første del “Sensemaking og strukturen i meningsskabelsesprocessen” tydelig-

gjort, at individer handler (enactment) i et forsøg på at imødekomme og skabe mening omkring den 

kontinuerlige strøm af udifferentieret flygtige sanseindtryk, som strømmer om os som en brusende 

flod hver dag (Weick, 1995:13). I denne enactment blev det tydeligt hvordan at individer praktiserer 

en form for “psychic economy”, hvor vi mere eller mindre ubevidst retter vores opmærksomhed 

mod en mindre del af disse sanseindtryk for at undgå at blive kognitivt overvældet (Weick et al., 

2005:411). De begivenheder, der tillægges opmærksomhed, kobles efterfølgende til et større 

kognitivt betydningssystem (bracketing) i forsøget på at forenkle og skabe mening omkring den 

sociale verden, vi enacter med (Weick et al., 2005:414).  

I denne forbindelse var det tydeligt, at interviewpersonerne ofte udvalgte eller punktuerende deres 

fortællinger omkring, hvad jeg har valgt at kalde “de store beslutninger”, der indebærer begiven-

heder såsom huskøb og lån mm. Hvorfor det netop er disse begivenheder, interviewpersonerne 

retter deres opmærksomhed mod, og som i sidste ende bliver omdrejningspunkt for deres narrative 

fortællinger, skal nok findes i Weick (1995) pointering, at det især er begivenheder, der kendetegnes 

af flertydighed (ambiguity) og usikkerhed (uncertainty), der giver anledning til meningsskabelse 

(Weick, 1995:91). Meningenskabelsen af de udvalgte begivenheder skal endvidere forstås med 

baggrund i et bestemt skema eller frame. Når vi skaber mening i en bestemt situation, overvejer vi 

mere eller mindre bevidst, hvilken mening der vil være i overensstemmelse med de antagelser, vi 

gør os om os selv lige nu (Weick, 1990:23). Interviewpersonernes meningsskabelse og de 

dertilhørende fortællinger kan altså siges at indeholde en perspektivisme. En historie fortælles aldrig 

“intetstedsfra” som en neutral og objektiv redegørelse for, hvordan verden ser ud. Den bliver altid 

fortalt ud fra nogle bestemte erfaringer, normer, værdier, synspunkter mv. (Schnoor, 2016:72). Det 

står dermed også klart, at meningsskabelse hos den enkelte interviewperson er “drevet af 

plausibilitet snarere end præcision”, hvor:“Sensemaking is about accounts that are socially 

acceptable and credible” Weick (1995:61).

Analysens anden del, “De dominerende fortællinger” kunne for det første konkludere, med 

baggrund i afsnittet “De store beslutninger og det personlige forhold”, at flere af interview-

personerne fandt et personligt forhold til deres bankrådgiver vigtigt, når “de store beslutninger” 

skulle tages. Denne tendens kan muligvis forklares med udgangspunkt i, at begivenheder såsom 

huskøb og lån mm. ofte indeholder en ikke ubetydelig grad af flertydighed og usikkerhed, hvilket 
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kan være hindrende for interviewpersonernes igangværende meningsskabelse. Dette kan resultere i 

en ængstelig tilstand af meningsløshed. At få skabt mening om den pågældende begivenhed er 

således grundlæggende nødvendigt for, at vi kan komme ud af denne tilstand og igen komme videre 

med vores gøremål (Hammer & Høpner, 2014:123). I denne forbindelse blev det tydeligt, at den 

personlige bankrådgiver spiller en central rolle ved at mindske flertydighed og usikkerhed, så 

interviewpersonerne kan forsætte med at handle. For det andet fremstod det i narrativet “For hvis 

skyld?” tydeligt, at de interviewpersoner, der havde oplevet en personlig bankrådgivning, havde et 

stærkere tilhørsforhold til Nordea. Hvorimod de interviewpersoner, som havde oplevet et mere 

distanceret forhold til deres bankrådgiver, ofte var af den opfattelse, at Nordea primært er til for sig 

selv og ikke for dem som kunder. Afslutningsvis kunne analysens anden del også konkludere, 

hvordan flere af interviewpersonerne med baggrund i plottet om Nordea som “den store bank” 

prøver at forklare eller skabe mening om deres oplevelser med Nordea gennem et årsags-

virkningsforhold, hvor udvalgte begivenheder bliver kædet sammen omkring dette specifikke plot, 

og hvordan plottet agerer som den forklarende kraft i forhold til de oplevede begivenheder og bliver 

den sædvanlige måde at tilskrive begivenhederne mening på (Morgan, 2005:25).

Den efterfølgende diskussion indebærer for det første en reflektion over analysens gyldighed, som 

havde baggrund i refleksivitetskriteriet og den systemiske teori. I denne forbindelse kunne det 

erkendtes, at jeg som forsker uundgåeligt er situeret og positioneret på en særlig måde i forhold til 

undersøgelseskonteksten, og at denne positionering har afgørende betydning for undersøgelsen. 

Gyldigheden af analysen kommer derfor i sidste ende til at handle om at være refleksiv og sensitiv 

over for det empiriske materiale. Dernæst blev en diskussion af generalisering af den kvalitative 

forskning præsenteret. Her blev det påpeget, at generalisering i case-studier skal forstås anderledes 

end den gængse (statistiske) opfattelse. I statistiske studier generaliseres der fra en sample til den 

samlede population, hvorimod narrative casestudier “generaliserer gennem teoretiske udsagn.”. 

(Järvinen & Mik-Meyer, 2017:245). Denne diskussion ledte videre til et kvantitativt perspektiv på 

undersøgelsen, her kunne en korrelationsanalyse og de dertilhørende korrelationskoefficienter 

tydeliggøre, at de kunder, der havde oplevet en personlig bankrådgivning, generelt var mere 

tilfredse med Nordea, hvilket indikerer en videre forståelse af den positive effekt et personligt 

forhold til bankrådgiveren kan have for kundernes tilhørsforhold til Nordea, som blev frembragt i 

den kvalitative undersøgelse. Noget tyder dermed på, at den konkrete, kontekstafhængige viden, der 

blev skabt på baggrund af det kvalitative case-studie, kan generaliseres til en større sample. 

Diskussionen blev afrundet med en række forslag til ledelsesmæssige anbefalinger for at sikre en 

bedre kundeoplevelse og dermed et stærkere tilhørsforhold til kunderne. De ledelsesmæssige 
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anbefalinger fandt deres primære udgangspunkt i det kommunikative perspektiv Coordinated 

Management of Meaning (CMM). Her er det centrale ikke indholdet i vores kommunikation, men 

kommunikationsprocessen eller måden vi kommunikerer på (Schnoor, 2016:101). De ledelses-

mæssige anbefalinger havde endvidere et særligt fokus på de hvordan “de store beslutninger” udgør 

øjeblikke, hvor det, vi gør, har afgørende betydning for det videre forløb — altså hvor vores 

handlinger ændrer fremtiden i en ganske afgørende retning, også kaldte begivenhedernes 

forgreningspunkter (Pearce, 2007:17), det anbefales i denne forlængelse, derfor at have et særligt 

fokus på kommunikationen i disse øjeblikke. Det blev endvidere gjort opmærksom på, at narrativet 

om Nordea som “den store bank” og den dertilhørende positionering har en ikke ubetydelig 

indflydelse på forståelsen og meningstilskrivelsen af Nordeas kommunikation eller talehandlinger 

(Pearce, 2007:102). 

Side  af 66 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

10. Litteraturliste

Agresti, A. & Franklin, C. (2013). Statistics: The art and science of learning from data (3.rd ed.). 

Harlow: Prentice Hall.

Andersen, N. Å., Esmark, A., & Lausten, C. B. (2005). Socialkonstruktivistiske analysestrategier: 

En introduktion. I Esmark, A., Laustsen, C. B., & Andersen, N. Å. (Red.) Socialkonstruktivistiske 

analysestrategier. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag, s. 7-30.

Bonderup, T. N. (2012). kap. 7: Læring og evaluering i og af projekter. I: Andersen, Henrik 

Schelde & Katrine Raae Søndergård (red.) Systemisk Projektledelse. København: Samfunds-

litteratur. 

Bruner, E. (1986). Ethnography as Narrative. I V. Turner & E. Bruner (red.). The Anthropology of 

Experience. Chicago, University of Illinois Press.

Bruner, J. (1986). Actual Minds, Possible Worlds. London: Harvard University Press. 

Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge, MA., Harward University Press.

Bruner, J. (1991). The Narrative Construction of Reality. Critical Inquiry, vol. 18, no. 1, s. 1-21. 

Bruner, J. (1999). Mening i handling. (1. Udgave). Århus: Forlaget Klim.

Christensen, G. (2009). Psykologiens videnskabsteori – en introduktion. Frederiksberg, Roskilde 

Universitetsforlag.

Collin, F. (2003). Konstruktivisme, 1. Udgave. Frederiksberg, Roskilde Universitetsforlag.

Davies, B & Harré, R. (1990). Positioning: The Discursive Production of Selves. I Journal for the 

Theory of Social Behaviour 2 (1): 43-63

Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. in: Journal of Mixed Methods Research. 6(2), pp. 80-88.

DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. (2006). The qualitative research interview. Medical 

Education, 40(4), 314-321.

Egholm, L. (2014). Videnskabsteori: Perspektiver på organisationer og samfund. København: 

Hans Reitzels Forlag. 

Festinger, L. Theory of Cognitive Dissonance. Stanford, Calif: Standford UP, 1957. Print.

Flyvbjerg, B. (2004). Five misunderstandings about case-study research. Sociologisk tidsskrift / 

årg. 12, nr. 2.

Side  af 67 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

Freeman, M. (2002). The Presence of what is Missing: Memory: Poetry and the Ride Home, i 

Pellegrini, R.J. & Sarvin, T.R. (red.) Critical Incident Narratives in the Development of Men’s 

Lives. New York, NY: Haworth Clinical Practice Press, 165-176

Gergen, K. J. (1994). Realities and Relationships: Soundings in Social Constructionism. 

Cambridge, Harvard University Press.

Gillham, B. (2005). Research Interviewing. The range of techniques, Beckshire: Open University 

Press.

Giorgi, A. (1985). Phenomenology and Psychological Research. Pittsburg, Duquesne University 

Press.

Gioia, D. A. & Evelyn, P. (1990). Multiparadigm Perspectives on Theory Building. Academy of 

Management Review, 15(4), s. 584-602.

Hammer S. og Høpner J. (2014). Meningsskabelse, organisering og ledelse. Samfundslitteratur 

Hernes (2014). Proces, Emergens og meningsskabelse i: Klassisk og moderne organisationsteori. 

Vikkelsø & Kjær (red.) Hans Reitzels Forlag.

Holstein, J.A. & Gubrium, J.F. (1995). The Active Interview. Thousand Oaks, CA: Sage.

Iversen, S. & Nielsen, H. S. (2008). Narratologi. I Fibiger, J., Lütken, G. & Mølgaard, N. (Red.). 

Litteraturens tilgange, 2. udgave. Århus, Academica, s. 209-243. 

Janghorban, R., Roudsari, R., & Taghipour, A. (2014). Skype interviewing: The new generation 

of online synchronous interview in qualitative research. International Journal of Qualitative Studies 

on Health and Well-being, 9(1), 24152.

John, D., Loken, B., Kim, K. & Monga, A. (2006). Brand Concept Maps: A Methodology for 

Identifying Brand Association Networks. Journal of Marketing Research American Marketing 

Association ISSN. XLIII. 549-563.

Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. 

København: Hans Rietzels Forlag. 

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (2017). Kvalitativ analyse: Syv traditioner. København: Hans 

Reitzels Forlag.

Kellogg, R. (2016). Fundamentals of cognitive psychology (3.rd ed.). Thousand Oaks: SAGE 

Publications.

Side  af 68 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, Chicago University Press.

Kvale, S. (1997). Interview. København: Hans Reitzels Forlag.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Interview: Det kvalitative forskninginterview som håndværk: 

København: Hans Reitzels Forlag.

Meyer, G.; Finn, S.; Eyde, L.; Kay, G.; Moreland, K.; Dies, R., ... Reed, G. (2001). 

Psychological Testing and Psychological Assessment. American Psychologist Copyright, 56(2), 

128–165. (Downloades via https://doi.org/10.1037//OOO3-O66X.56.2.128)

Morgan, A. (2005). Narrative Samtaler. København, Hans Reitzels Forlag.

Murphy, T. (2015). Sensemaking: Introduktion til Karl Weick. København: Hans Rietzels Forlag.

Pearce, W. B. (2007). Kommunikation og skabelsen af sociale verdener. København, Dansk 

psykologisk Forlag.

Pedersen, A. R. (2005). Fortælling som analysestrategi – en polyfonisk tilgang. I Esmark, A., 

Laustsen, C. B., & Andersen, N. Å. (Red) Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Frederiksberg, 

Roskilde Universitetsforlag, s. 235-257.

Pepper, A. & Gore, J. (2012). Behavioral Agency Theory: New Foundations for Theorizing about 

Executive Compensation, Journal of Management, 42 (4): 1045-1068. 

Rhodes, C., & Brown, A. (2005). Narrative, organizations and research. International Journal of 

Management Reviews, 7(3), 167-188.

Schnoor, M. (2016). Narrativ organisationsudvikling: At forme fælles mening og handling (2. udg. 

ed., Erhvervspsykologiserien). København: Dansk Psykologisk Forlag.

Smith, S. M., & Ward, T. B. (2012). Cognition and the creation of ideas. Oxford handbook of 

thinking and reasoning, 456-474.

Solomon, M. (2015). Consumer behavior: Buying, having, and being (11. ed., Global ed.). Harlow: 

Pearson Education Limited.

Starbuck, W. & Milliken, F. (1988). Executives’ Perceptual Filters: What They Notice and How 

They Make Sense. The Executive Effect (JAI Press).

Stegeager, N. og Molly, A. (2010). Mønstre, der forbinder - nedslag i den systemiske teoris 

historie, i: Molly-Søholm, T., Stegeager, N. og Willert, S. (red): Systemisk ledelse – teori og 

praksis. Samfundslitteratur.

Side  af 69 70



Kandidatafhandling Cand.merc. (psyk.) 15.09.2020

Trope, Y., & Liberman, N. (2000). Temporal Construal and Time-Dependent Changes in 

Preference. Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 876-889.

Weick, K. (1979). The social psychology of organizing (2.nd ed., Topics in social psychology 

series). New York: McGraw-Hill. 

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations. USA: Sage Publications. 

Weick, K., Sutcliffe, K., & Obstfeld, D. (2005). Organizing and the Process of Sensemaking. 

Organization Science, 16(4), 409-421.

White, M. (2006). Narrativ teori. København, Hans Reitzels Forlag.

White, M. (2008). Kort over narrative landskaber. København, Hans Reitzels Forlag.

White, M. & Epston, D. (1990). Narratives Means to Therapeutic Ends. New York: Ww Norton & 

Co. 

Internetkilder: 

Berlingske (2019a). Banker med tætte kundeforhold er den bedste forretning: https://

www.berlingske.dk/oekonomi/banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning. Besøgt 

03/07/20 

Berlingske (2019b). Storbanker fanget i krise-klister: https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/

storbanker-fanget-i-krise-klister. Besøgt 03/07/20

Groupcaliber (2020). 2019 results: Denmark Top 100: https://www.groupcaliber.com/blog/

2020/02/09/2019-results-denmark-top-100/. Besøgt 03/07/20 

Voxmeter (2019). Banker med tætte kundeforhold er den bedste forretning: https://voxmeter.dk/

banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning/. Besøgt 03/07/20 

Voxmeter (2020). Nordea mister tusindvis af kunder: https://voxmeter.dk/nordea-mister-tusindvis-

af-kunder/. Besøgt 03/07/20

Side  af 70 70

https://www.berlingske.dk/oekonomi/banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning
https://www.berlingske.dk/oekonomi/banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/storbanker-fanget-i-krise-klister
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/storbanker-fanget-i-krise-klister
https://www.groupcaliber.com/blog/2020/02/09/2019-results-denmark-top-100/
https://www.groupcaliber.com/blog/2020/02/09/2019-results-denmark-top-100/
https://voxmeter.dk/banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning/
https://voxmeter.dk/banker-med-taette-kundeforhold-er-den-bedste-forretning/
https://voxmeter.dk/nordea-mister-tusindvis-af-kunder/
https://voxmeter.dk/nordea-mister-tusindvis-af-kunder/

	Kandidatafhandling
	Abstract
	Indholdsfortegnelse
	1. Indledning
	1.1 Problemfelt
	1.1.1 Det narrative perspektiv
	1.1.2 Problemformulering
	Analysespørgsmål
	1.1.3 Begrebsafklaring
	1.1.4 Afgrænsning

	1.2 Afhandlingens struktur

	2. Videnskabsteoretisk ståsted
	2.1 En socialkonstruktivistisk undersøgelse
	Epistemologisk konstruktivisme
	Subjektiv erkendelse

	2.2 Fænomenologisk præg i afhandlingen
	2.3 Multi-paradigmer

	3. Et kvalitativt case-studie
	3.1 Dataindsamling
	3.1.1 Det kvalitative forskningsinterview
	3.1.2 Udvælgelse og rekruttering af interviewpersoner
	3.1.3 Interviewguide
	Brand Concept Maps
	3.1.4 Udførelse af interview

	3.2 Databehandling
	3.2.1 Transskription
	3.2.2 Kvalitetskriterier
	3.2.3 Etik og den kvalitative metode


	4. Det teorietiske grundlag
	4.1 Den narrative tradition
	4.1.1 Grundlæggende idéer og antagelser
	“Vi skaber mening i vores erfaringer gennem fortællinger”
	“Livet er multihistorielt”
	“Fortællinger skabes og vedligeholdes i social interaktion”
	“Fortællinger skaber den sociale verden”
	4.1.2 Litteratur analogien
	Sjuzet og fabula
	Handlings- og bevidsthedslandskabet
	4.1.3 De dominerende fortællinger

	4.2 Meningsskabelse af Karl E. Weick
	4.2.1 Enactment-Selection-Retention model (ESR)
	Trin 1: Ecological change <—> Enactment
	Trin 2: Selection
	Trin 3: Retention


	5. Analyse
	5.1 Sensemaking og strukturen i meningsskabelsesprocessen
	5.1.1 Enactment
	Noticing
	Bracketing
	5.1.2. Selection
	Cues
	Frame
	5.1.3. Retention
	5.1.4 Delkonklusion: Meningsskabelse og strukturen i meningsskabelsesprocessen

	5.2 De dominerende fortællinger
	5.2.1 “De store beslutninger og det personlige forhold”
	5.2.2 “For hvis skyld?”
	5.2.3 “Den store bank”
	5.2.4 Delkonklusion: De dominerende fortællinger


	6. Diskussion
	6.1 Diskussion af afhandlingens gyldighed og gavnlighed
	6.1.1 Refleksivitetskriteriet og den systemiske teori
	6.1.2 Generalisering af kvalitativforskning
	6.1.3 Et kvantitativt perspektiv

	6.3 Ledelsesmæssige anbefalinger

	7. Konklusion
	10. Litteraturliste

