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Abstract 

In 2018 it became publicly known that Denmark’s largest bank, Danske Bank, had been implicated in one of 

history’s largest financial money laundering schemes. This means that another event had been added to a list 

of scandals related to the banking sector which also consists of accusations of tax havens, tax refusion scams, 

responsibility for the financial crisis as well as a general discussion about the actions of banks. 

Following this revelation, Danish media was filled with accusations that banks in Denmark had relinquished 
their social responsibility and broken what was termed a “contract with society.” This contract with society 
implied that banks have responsibilities above and beyond following the law. 

The catch is that such a contract never existed, as was admitted by both banks and society, yet it was the 
central signifier in what would evolve to be a large storm in the media culminating in the Chairman of the 
Board of the financial sector’s interest organization, Finance Denmark, apologizing for the actions of banks. 

This thesis tries to examine the social responsibilities of banks, their role in society and what this contract with 
society means for the identity of banks. The empirical foundation is articles in the daily newspapers and 
speeches held at Finance Denmark’s annual meetings back to 2007. 

The theoretical angle is Laclau & Mouffe’s discourse analysis, through which we analyse the hegemonic 
struggles of different actors in trying to articulate what banks should be in society and how. 

We find that the social responsibilities of banks is a highly contested area in both the discourses of society and 
the banking sector. Furthermore, we find that the contract with society serves a discursively mediated attempt 
at regulating the sector. The banks themselves have had a chaotic time trying to organize a stable identity and 
have been unsuccessful in vanquishing the spectre of the financial crisis that haunts its reputation. Two ideal 
roles for banks have been identified: as a private market actor whose only concern is profits, and as a broader 
societal actor whose concern is its responsibilities to society at large and not just markets. 
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Baggrund og problemfelt 

Bankerne og finanssektoren har generelt fået tildelt en massiv opmærksomhed af politikere, meningsdannere 

og almindelige borgere. Alle danskere har en bankkonto og man kan ikke bevæge sig i den moderne verden 

uden at have en bank. For mange relaterer forholdet sig til banken omkring de hverdagslige emner: at hæve og 

indsætte penge, at låne til hus, bil og forbrug og måske endda at investere sine penge i forskellige aktier. Hvis 

man har problemer med sin bank, handler det måske om lokale filialer uden kontanter, om for høje gebyrer på 

kontoen eller om ikke at kunne få lov at låne penge til de ting, man nu engang ønsker sig. 

Men udover relationen mellem den enkelte kunde og dennes bank, så er der også en relation mellem bankerne 

og det omkringliggende samfund. Bankerne er på den ene side massive private virksomheder, der tjener penge, 

betaler skat, ansætter medarbejdere og betjener kunder. Som eksempel kan man nævne at Danmarks største 

bank, Danske Bank, i 2018 omsatte for 44,4 mia. kr og har 1,8 billioner kr i udlån (Danske Bank, 2019). Det er så 

store tal, at de nærmest kan være svære at forstå. 

 

De store tal fremhæver også bankens anden rolle i samfundet: som en form for økonomisk infrastruktur. Det 

banker traditionelt gør er at modtage indlån fra en side og udlåne dem til en anden, for på den måde at 

finansiere erhvervslivet og privatlivet til at starte virksomheder, vækste, købe boliger og holde gang i de 

økonomiske hjul.  På den måde udgør de et bindeled mellem politik og økonomi. 

Men bankerne er ikke længere blot formidlere af penge imellem dem der har og dem, der mangler. 

Investeringer og finansiel spekulation fylder mere og mere i bankernes forretning. Bankerne er private 

virksomheder med aktionærer, der kræver et afkast; med politikere og meningsdannere der har en holdning til, 

hvordan de skal agere. Med stor aktivitet kommer stor bevågenhed, synes det. Og holdningerne spænder alt 

fra hvor meget bankerne skal udlåne, hvor meget de skal beholde, i hvad de skal investere til hvordan de skal 

agere overfor deres kunder. 

 

Uanset hvad man mener det er, så er de fleste efterhånden enige om at bankerne har et ansvar overfor det 

samfund, de opererer i. I moderne tider taler man om CSR – corporate social responsibility. Virksomheder har 

ikke blot et ansvar for deres medarbejdere, deres ejere og deres kunder, men også for det samfund der er 

omkring dem. Og det er netop samfundsansvaret, der sættes på spil i denne opgave. Og i forlængelse af 

samfundsansvaret, er det den opgave man forventer, at bankerne udfører. Deri ligger en problematik om 

identitet: Hvilken rolle bør banker spille i samfundet? 

 

For bankerne udgør et fænomen der får meget opmærksomhed i vores samfundsbevidsthed, og dette i særlig 

grad grundet de mange skandaler og kriser, som finanssektoren har været involveret i. 

I 2007 startede finanskrisen, der havde mange årsager, men en af dem er bredt anerkendt som værende en 

usund investeringsfilosofi, der er blevet kritiseret som værende for grådig, for kreativ og for uigennemskuelig. 

Efter finanskrisen trådte den danske stat til med en række ”Bankpakker,” der blandt andet stillede historisk 

store beløb til garanti for at sikre, at de kritisk vigtige banker i Danmark ikke gik konkurs. 
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I et forsøg på at få bankerne til at tage imod Bankpakke II stillede daværende Økonomiminister Lene Espersen 

(K) sig op i medierne og appellerede til at bankerne skulle udvise et ”samfundsansvar” og tage imod pakken. Et 

samfundsansvar der blev beskrevet som ”Det er ikke godt for samfundet, hvis bankerne sparer sig igennem 

krisen, og de har et samfundsansvar i forhold til de sunde virksomheder til at polstre sig og undgå en 

kreditklemme.” (Nielsen, 2009). Espersen mente decideret, at det var bankernes ”samfundspligt” at tage imod 

de statsudstedte lån, der gjorde at bankerne fortsat kunne udlåne til erhvervslivet og de private (ibid.) Vi ser 

her, hvordan en politiker fremstiller bankerne som havende en forpligtigelse, der ikke bare var juridisk. Dog er 

bankernes samfundsansvar for Espersen her relateret til deres rolle som låneformidler. 

 

Siden finanskrisen har bankerne været truet på blandt andet deres indtjeningsevne, hvilket har ledt til 

kritiserede beslutninger som gebyrstigninger for almindelige bankkunder, lukning af filialer, fyring af 

medarbejdere og deslige. 

I 2016 kom der et læk, der hedder Panama Papers. I dette fremgår det at en række danske banker i bedste fald 

har været ignorante over for, og i værste fald har bistået til flytningen af formuer til skattely rundt omkring i 

verden.  

 

Igennem 2017, 2018 og 2019 fyldte særligt to store sager fra finanssektoren de danske mediespalter. 

Den ene var udbytteskatskandalen. Her fremgår det at nogle danske banker velvilligt har hjulpet snu 

finansmænd fra særligt udlandet med at indgå i kreative finter, hvorigennem der kunne trækkes store beløb ud 

af den danske statskasse. 

 Den anden var hvidvasksagen. Berlingske kunne afsløre, at Danske Banks filial i Estland er mistænkt for at have 

bistået i at hvidvaske penge for kunder af lyssky karakter (Vilsbøll & Ussing, 2018). I takt med at afsløringerne 

kom frem steg det beløb, som var blevet hvidvasket markant. Det kunne i juli 2018 regnes op til, at filialen i 

Estland havde hvidvasket op til 53 milliarder kroner i perioden 2007-2015. Beløbet steg dog markant og i denne 

periode havde filialen faktisk haft aktivitet for mere end 1500 milliarder kroner, hvilket indskriver sagen i 

historien som en af verdens største hvidvasksager (Ingvorsen, 2018; Jensen & Olsen, 2018). 

Sagens store omfang tiltrak også kritik af både amerikanske og europæiske myndigheder og har affødt 

adskillige søgsmål (Bitsch, 2019). ”Hvidvask” blev af Det Danske Sprognævn kåret som årets ord i 2018 (Topp, 

2018). Siden er både Nordea og Københavns Andelskasse blevet impliceret i lignende sager.  

 

Disse sager har medvirket til, at bankerne i dag står i hvad Ulrik Nødgaard, direktør for Finans Danmark – 

finanssektorens interesseorganisation – samt en række større bankchefer kalder en ”Omfattende tillidskrise,” 

og særligt om hvidvaskskandalen nævnes at det er ”tæt på en katastrofe” og ”værre end finanskrisen” (Plesner 

& Hedelund, 2019). 

 

Denne opgave har som interesse at undersøge netop hvilken betydning de dårlige sager, som finanssektoren 

har været involveret i har for bankernes identitet, fordi de netop kredser om hvilken rolle banken spiller i 

samfundet og hvilket ansvar de har. 
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Det er særligt interessant for os, fordi samfundsansvar er så populært et moderne fænomen at det også 

afkræver en kritisk behandling. Levy & Kaplan fremhæver en dynamik, hvor samfundsansvar bliver en 

kampplads mellem multinationale virksomheder – af hvilket de to største danske banker Nordea og Danske 

Bank er – og andre aktører, hvor samfundsansvar mobiliseres grundet en mangel på global regulering af de 

større virksomheder (2007). 

 

Det først tilfælde, der vækkede vores nysgerrighed, var lederen i Børsen d. 19 september 2018, “Gør os stolte 

igen, Danske Bank” (Corydon, 2018). Artiklen kom efter hvidvasksagens omfang blev kendt for alvor, og her 

agiterede Bjarne Corydon for, at 

  

“Danske Bank er til trods for internationale aktiviteter og globale kapitalbevægelser netop dansk - af 

"systemisk" betydning for vores økonomi og dermed vævet tæt sammen med resten af samfundet. Derfor hviler 

bankens virke ikke bare på en massiv mængde af kompleks regulering, men også på en uskreven 

samfundskontrakt.” (ibid.) 

  

For Corydon er denne samfundskontrakt indgået, da Danske Bank i særdeleshed men også blot banker i 

almindelighed blev reddet efter finanskrisen i form af bankpakkerne. Derfor er Corydons pointe, at bankerne 

skal leve op til strammere regulering, men også skal indrette sin opførsel “[...]gennem en samfundsmæssig 

ansvarlighed, der ikke alene lader sig sætte på juridisk formel.” (ibid.) Her hævdes det, at det forventes at 

banken indtager en rolle der går udover hvad der kræves i loven. Interessant er også erkendelsen af, at 

bankerne spiller på et internationalt marked, men samtidig skal underlægges danske krav. 

  

Corydon fortsætter med kritikken: 

“Omfanget og håndteringen af den estiske hvidvasksag er - uanset sagens endnu uafklarede juridiske 

konklusioner - et brud på samfundskontrakten. [...] Og det er ikke bare moralsk, men også forretningsmæssigt 

kritisabelt. [...] tilbage står desværre en nagende tvivl om noget endnu mere grundlæggende: Bankens evne til 

at forstå og indkalkulere betydningen af samfundsmæssige forpligtelser udover det retoriske og juridiske plan. “ 

(Corydon, 2018) 

Her opstår det paradoksale, der vækker vores interesse: Det kræves at bankerne kan indkalkulere en 

”forpligtelse” udover det juridiske, men forpligtelser er netop en juridisk størrelse, hvilket også vidner om 

brugen af udtrykket ”samfundskontrakt.” Det skal altså forstås sådan, for Corydon og en række andre aktører, 

herunder Mette Frederiksen (S); delejer af Danske Bank, Mærsks formand Ane Uggla Mærsk og Finans 

Danmark selv, mener at finanssektoren indgik en kontrakt med samfundet, der giver dem en række 

forpligtelser. Det paradoksale opstår så netop i, at det er en uskreven kontrakt. 

 

Og kontrakten her relaterer sig netop til det ansvar, som bankerne har over for resten af samfundet. I 2009 

forfægtede Lene Espersen at samfundsansvaret for bankerne var at holde gang i økonomien, men i 2018 lyder 

samfundsansvaret fra blandt andet Corydon, at bankerne skal tage en aktiv rolle i at bekæmpe finansiel 

kriminalitet som eksempelvis skattely og hvidvask af penge. Det er udviklingen herimellem vi gerne vil være 

med til at belyse. 
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Problemformulering og undersøgelse 

Netop kontrakten og dennes implikation for forventningerne til, hvilken rolle og identitet bankerne indtager i 

samfundet i år 2018 og 2019 er grundlaget for den undersøgelse, vi ønsker at udføre. 

  

Niels Åkerstrøm Andersen har i bogen Partnerships (2008) forsøgt at gennemgå kontrakten som et 

kommunikationsfænomen, hvilket vil være denne opgaves udgangspunkt. 

  

Traditionelt set anskues kontrakter som juridisk bindende dokumenter, hvorigennem to parter binder deres 

vilje til at udføre en pligt overfor den anden (Andersen, 2008: 69). Et eksempel er en ansættelseskontrakt, hvor 

den ansatte binder sin vilje til at komme og udføre et stykke arbejde og ansætteren binder sin vilje til at 

kompensere den ansatte med en løn. Men her opstår umiddelbart en udfordring: for denne samfundskontrakt 

vi ønsker at undersøge, er netop erkendt ikke nedskrevet. 

  

For denne opgave er en kontrakt ikke blot er en juridisk form, men en særlig kommunikativ form to parter 

imellem, hvor der indgås løfter om fremtiden. Kontrakten opstår og binder viljer og udsteder til dem en række 

pligter. Men hvordan dette fortolkes, genfortolkes og integreres, er altså ikke givet på forhånd. En kontrakts 

konsekvens bliver altså derfor et åbent empirisk spørgsmål, den er den kommunikation den følges af 

(Andersen, 2008: 84). 

  

Det er det åbne empiriske spørgsmål, vi vil forsøge at svare på i forhold banksektoren. 

  

I den tidligere nævnte leder skriver Bjarne Corydon, at “Det er i disse uger præcis ti år siden, Danmark, 

Folketinget, skatteyderne og statskassen leverede på kontrakten og reddede Danske Bank fra at blive knust af 

finanskrisen” (Corydon, 2018). Det er på baggrund af denne kontrakt, at der mobiliseres kritik mod Danske 

Bank som følge af deres ageren i hvidvaskssagen, hvorfor finanskrisen også må forstås som det udgangspunkt 

der skal tages, såfremt man ønsker at undersøge samfundskontrakten.     

 

Det vi ønsker at undersøge i denne afhandling, er bankernes ansvar og samfundskontrakt og de deraf afledte 

forventninger til hvilken rolle banken indtager. Det vil vi undersøge ved at se hvordan bankernes ansvar, rolle 

og kontrakt konstrueres diskursivt i offentlighedens kommunikation og forsøge at sammenligne det med, 

hvordan bankerne selv positionerer sig omkring netop disse begreber. Det vil lade os undersøge hvilken form 

kontrakten mellem bankerne og samfundet har, hvor bruddet er og hvad det siger om bankvæsenet nu og 

muligvis i fremtiden. 

  

Det leder os til følgende problemformulering: Hvordan opstår bankernes samfundskontrakt og 

samfundsansvar og hvilken mening tillægges det i Danmark i perioden siden finanskrisen og hvilken betydning 

har det for bankernes identitet? 
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For at besvare problemformuleringen vil vi dele undersøgelsen op i to: En analyse af diskursen i den offentlige 

holdning i form af et arkiv af avismateriale og debatindlæg. Dette giver os et bredt udsnit fra så forskellige 

positioner som politikere, akademikere, journalister og meningsdannere, som vi anser som repræsentativ for 

den offentlige holdning. 

  

For det andet, en analyse af hvordan bankerne har positioneret sig selv i den diskurs ud fra de årstaler der 

holdes på Finans Danmarks årsmøde. 

På den måde undersøger vi kontrakten fra hvad vi formoder er dennes to parter: bankerne og samfundet. Men 

kontrakten findes ikke, og selv hvis den gjorde er “samfundet” ikke en juridisk enhed, der er i stand til at indgå 

en kontrakt. Det samme gælder banksektoren som udgangspunkt. Derfor må vi konstruere samfundet og 

bankerne til iagttagelse. Her har vi valgt den offentlige debat for samfundet og Finansrådet/Finans Danmarks 

årstaler for bankerne. Men af dette valg afstedkommer også nogle blinde pletter. Disse vil behandles i afsnittet 

om blinde pletter. 

 

Vi har valgt at afgrænse formuleringen til det nævnte, fordi vi meget omhyggeligt vil forsøge at fiksere 

undersøgelsesobjektet så det står klart og er til at analysere. Derfor har vi på den saglige dimension valgt at 

undersøge netop samfundskontrakten og ansvaret da det er de to begreber, der først undrede os og igangsatte 

den større undersøgelse som denne afhandling udgør, og fordi netop begreber som ansvar er udslagsgivende 

for hvordan man forventer at en organisation eller institution agerer, hvilket betyder at vi gennem 

samfundskontrakten og samfundsansvaret kan udpege en problematik om identitet. 

  

Med det poststrukturalistiske udgangspunkt vi har, så er indholdet af betegnere ikke givet på forhånd hvorfor 

det må forstås som en åben empirisk tilgang til at undersøge diskursen om banker. Vi har valgt ikke at 

begrænse undersøgelsen til særlige udnævnte banker da vi ønsker åbent at tilgå diskursen og se hvilke banker, 

der fremhæves i fikseringen af mening. Tidsperioden er valgt netop fordi finanskrisen iagttages som en større 

dislokation, der åbnede op for en ny meningsfiksering om bankerne. 

  

Den teoretiske ramme for opgavens analysedele er Ernesto Laclau & Chantal Mouffes diskursteori, der giver 

muligheden for at se hvilken mening et begreb tillægges ved at undersøge, hvilke andre begreber den sættes i 

lighed og forskel til. 

Analysestrategi 
Denne opgave tager udgangspunkt i en åben empirisk udforskning af et relevant felt i samfundet. I første del vil 

iagttagelsespunktet være ”samfundet,” hvor vi gennem indsamling af relevant empiri fra de større medier i 

Danmark har opbygget et arkiv. Ledetråden i opbyggelsen var at se steder, hvor der artikuleres en ækvivalens 

eller differens mellem bankerne og andre fænomener, vi har iagttaget eller hvor der rettes et krav til bankerne. 

Metoden til arkivindsamling bliver behandlet mere dybdegående senere. Formålet er at skitsere under hvilke 

omstændigheder debatten om bankers samfundskontrakt og ansvar begyndte og hvilken særegen mening 
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denne tager. I anden del vil iagttagelsespunktet være banksektoren selv, her repræsenteret af 

brancheorganisationen Finans Danmark. 

 

Vi ønsker at fremstille hvordan banksektoren opstår som særligt fænomen i den offentlige diskurs, og hvilken 

mening den knyttes til. Dermed indskriver opgaven sig i en poststrukturalistisk tradition, hvor intet er givet på 

forhånd. Formålet med dette er at undgå en særlig ontologisering af bankernes væsen. Hvis man spørger fra et 

økonomisk synspunkt er svaret givet på forhånd, ligeledes hvis man spurgte ud fra et public affairs synspunkt. 

Når vi så vælger at iagttage genstanden gennem Laclau & Mouffes diskursteori så konstrueres genstanden som 

et åbent spørgsmål, som en betegner der får sin mening ud fra hvilke ækvivalens- og differenskæder det indgår 

i. Det betyder vi får muligheden for at undersøge præcis hvordan bankerne træder frem for samfundet . Vi får 

dermed muligheden for at træde mere på afstand og tillade en undersøgelse der er mere fri for 

forhåndsforståelser. Denne tilgang kan man også kalde en analysestrategi eller en epistemologisk orienteret 

tilgang (Andersen, 1999: 13), i hvilken det vigtige ikke er HVAD objektet er, men HVORDAN der kommunikeres 

om og tillægges mening til objektet. Pointen er, at det er denne meningstillæggelse der er bestemmende for, 

hvordan der interageres med objektet, diskuteres om objektet og diskursen er dermed også med til at sætte et 

mulighedsrum. Undersøgelsen er inspireret af Andersens begreb analysestrategi, der skal forstås som ”En 

strategi for, hvordan man som epistemolog vil konstruere andres (organisationer eller systemers) iagttagelser 

som objekt for egne iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver. I et epistemologisk 

perspektiv er det perspektiv, der konstruerer både iagttageren og det iagttagede” (1999: 14). 

  

I begrebet analysestrategi er forskellen mellem epistemologi og ontologi netop væsentligt. I opgaven her 

befinder vi os i det epistemologiske felt, der er kendetegnet ved “en form for spørgen, der ikke blot spørger til 

handlinger på et felt, men spørger til feltets måde at spørge på, spørger til kategoriernes, problemernes, 

problematikkernes, argumenternes, temaernes og interessernes fremkomst” (Andersen, 1999: 14). En 

ontologisk videnskabelig tilgang er derimod karakteriseret ved et spørgsmål til eksistens og rykker derfor 

hurtigt til metodiske overvejelser: hvordan kan jeg som forsker tilrettelægge en undersøgelse, så den 

frembringer en erkendelse der er “sand.” (ibid.) Problemet med denne tilgang er netop, at den ligger 

spørgsmålet om objektets væsen død på forhånd. Det gør den ved at ontologisere fænomenet, altså gøre den 

til en bestemt form for virkelighed, der ikke kan spørges til (ibid.) Inden for netop denne opgaves felt ville en 

sådan ontologisering eksempelvis være en juridisk en. Hvis man spørger ind til om e.g. Danske Bank gjorde 

noget forkert i henhold til loven, så er Danske Banks status som juridisk væsen givet på forhånd og er ikke til at 

spørge ind til - slet og ret ville en undersøgelse som den ikke kunne undersøge forestillinger om eksempelvis 

etisk opførsel, om de forpligtelser som Bjarne Corydon fremsætter er udover det juridiske og retoriske, fordi 

den slags spørgsmål stilles i et sprog, som juraen ikke kan afkode. Danske Bank ville a priori være et juridisk 

subjekt der kun kan undersøges som sådan - viden om et objekt kan altid kun fremkomme inden for en diskurs. 

Hvis vi i stedet benytter os af en epistemologisk analysestrategi, så kan vi deontologisere genstanden (ibid: 14). 

Det betyder vi kan stille spørgsmål om under hvilke betingelser en genstand dukker op, hvilken meningsfuldhed 

den indgår i og hvordan vi som epistemologer kan bidrage til en kritisk ny forståelse af fænomenets enhed. Et 

eksempel her er hvordan vi kan stille spørgsmål ved bankvæsenets identitet eller rolle som sådan i Danmark 

anno 2019..  



Asser Tønnesen & Peter Jakobsen                                 Copenhagen Business School         

En kontrakt med samfundet                         PKL - Kandidatafhandling 

10 

 

Men med skiftet fra ontologi til epistemologi opstår en række problemer og udfordringer også. En af dem er at 

når metode skiftes ud med analysestrategi, så skal der indføres en disciplineret og velræsonneret 

analysestrategisk overvejelse (ibid: 15) for at forhindre at opgaven ender som fuldstændigt uvidenskabelig. 

Problemet er, at man - populært sagt - kan blive snydt af diskursen. Hvis ikke man som analysestrateg har 

indstillet blikket skarpt, så vil den slags distinktioner hurtigt blive mudrede (Andersen: 16). Derfor er det 

enormt vigtigt som analysestrateg at man redegør for, under hvilke betingelser objektet kan karakteriseres som 

e.g. diskurs. Dette vil gøres i afsnittet hvor vi introducerer Laclau & Mouffes diskursteori.  

Et andet aspekt der minder om det er hvordan man analysestrategisk determinerer endnu mere 

grundlæggende kategorier. Eksempelvis hvis vi ønsker at undersøge forandringer i bankdiskursen, hvornår kan 

man så sige der er sket en forandring? Her er man nødt til at klargøre hvilke betingelser der skal til før vi kan 

sige at der er sket en forandring i diskursen. Også dette vil redegøres for i det specifikke afsnit.  

 

Nu har vi præsenteret analysestrategien i almindelighed, næste skridt er at eksplicitere i relation til opgaven. 

Derfor vil vi gennemgå vores analysestrategi der tager inspiration fra Laclau & Mouffes diskursteori og 

gennemgå teorien bagved såvel som forklare hvordan den konkrete strategi tager sig ud i vores opgave. 

Diskurs og diskursivitet 

Diskursteori har mange udtryksformer, mange forfattere og mange skoler. Vi har valgt at fokusere på Laclau & 

Mouffes teori om diskurs og diskursivitet, da de netop har et politisk fokus. Inspirationen for Laclau & Mouffe 

var den marxistiske skole (Laclau & Mouffe, 2002: 15). Her forsøges klassekampen mellem arbejderne og 

bourgeoisiet at forklares som en diskursiv kamp om hegemoni. Med diskurs forstås, at objekter og relationer 

får deres mening fra at være relateret på bestemte måder til andre forhold og objekter (Hansen, 2017: 337). 

 

Derfor vil vi kort introducere opgavens videnskabsteoretiske baggrund. Laclau trækker på poststrukturalismen 

(Hansen, 2005: 179). I denne skal vi forstå en grundlæggende relationalisme, hvilket betyder, at intet kan 

forstås uden for de relationer det indgår i (Hansen, 2005: 179).  Dette kan forstås yderligere ved at trække på 

Saussures tegnteori, som kort går ud på at al mening for ord kun kan forstås gennem de større relationer dette 

ord har. Endvidere, må det forstås at ethvert ord - eller tegn - er opdelt i to elementer: betegner og betegnet. 

Betegner er selve ordet - e.g. “ko” - der peger på en betydning, her det mentale billede af en ko. (Hansen, 

2017: 341). I poststrukturalismen skal vi så forstå at ikke nok med at forholdet mellem betegner og betegnet er 

arbitrært, altså at det ikke er givet på forhånd at det er ordet “Ko” der skal pege på en ko, så er der heller ikke 

nogen fastlåsthed i forbindelsen derimellem. (Hansen, 2017: 341). Det betyder altså, at betegneren ikke er 

fastlåst til nogen speciel betydning men kan ændres og “flyder” henover (Hansen, 2017: 341). I denne forstand 

er enhver fiksering mellem betegner og betegnet og dette tegns forhold til den større diskurs en specifik, 

historisk forankret størrelse. Netop derfor vælger vi denne baggrund for vores opgave: vi kan her undersøge 

hvilken konkret mening der fastsættes om bankens identitet over en historisk periode.  
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Artikulation og fiksering af mening 

Grundbegrebet i Laclau & Mouffes diskursteori er begrebet artikulation. Artikulation skal forstås som en ny 

måde at sammenkæde elementer på i en diskurs. Forfatterne definerer det selv som: ”We will call articulation 

any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the 

articulatory practice.” (Laclau & Mouffe, 2001: 105) Artikulation er altså en praksis hvorigennem elementer 

sættes i relation på en særlig måde igennem hvilken deres identitet eller indhold ændres. En artikulation kan 

altså være ”Banken er samfundets rygrad” men også ”Bankerne er en kræftsvulst på samfundet.”  

Det er med dette begreb vi kan se hvordan banker sættes i forbindelse med samfundskontrakt og ansvar og 

hvilken partikulær mening det får af dette. En diskurs skal derfor forstås som et netværk af artikulationer, eller 

som Laclau & Mouffe beskriver det: ”The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call 

discourse[…]” (Laclau & Mouffe, 2001: 105) 

I vores opgave betyder det, at diskursen kan rulles ud ved netop at kortlægge de relationer der er imellem de 

centrale elementer. En diskurs kan dermed beskrives når den opnår grad af en “struktureret totalitet.” Det vil 

altså sige når vi kan udpege netværket af artikulationer, der har en tom betegner eller nodalpunkt som midte. 

Når et element opnår en høj grad af fiksering til en enkelt betegner eller diskurs omtales den som et moment 

(Hansen, 2017: 344). 

 

Med artikulationer fikseres meningen, om end kun delvist. Hvis meningen blev fikseret helt ville det enkelte 

element ikke kunne ændres i fremtiden. Laclau & Mouffe beskriver den konstante delvise fiksering: ”The 

practice of articulation … consists in the construction of nodal points which partially fix meaning; and the partial 

character of this fixation proceeds from the openness of the social, a result, in its turn, of the constant 

overflowing of every discourse by the infinitude of the field of discursivity” (Laclau & Mouffe, 2001: 113). Fordi 

der altid er konkurrerende diskurser vil der altid være muligheden for, at meningen kan fikseres anderledes. 

Dette skal også kobles sammen med hegemonibegrebet; blot fordi en særlig artikulation har nydt en 

hegemonisk status – selv gennem en lang årrække – så kan det godt artikuleres anderledes og vil aldrig have en 

stabil plads. 

Eksempelvis er en artikulation af banken som en kræftsvulst bestemmende for den meningsfuldhed, der skabes 

mens en artikulation af banken som samfundets rygrad er det samme. I disse diskurser kan både “kræftsvulst” 

og “rygrad” optræde som nodalpunkter, der holder diskursen sammen og giver den retning. En diskurs kan 

dermed afgrænses når man kan udpege et nodalpunkt, der holder sammen på den. 

 

Den delvise fiksering kan kun finde sted for så vidt at der er ”rum” for en reartikulation. Hvis et begreb eller et 

element har en langvarig hegemonisk plads vil det fremstå mindre legitimt at forsøge at modificere denne 

hegemoni. Nogle gange er der dog noget, der forstyrrer den hegemoniske orden. Dette kaldes i Laclau & 

Mouffes begrebsunivers for en dislokation (Hansen, 2017: 346). Det defineres som noget der forstyrrer den 

allerede eksisterende orden. Dislokation betyder, at noget er ”ude af led” (Hansen, 2017: 342), hvorfor der 

pludselig er plads til at leddene kan forbindes på andre måder. Dislokationer er ofte store begivenheder der er 

med til at åbenbare at de ting der før var selvfølgeligheder ikke længere er. For os tjener dislokationsbegrebet 

som et form for temporalt nulpunkt; et sted hvorfra vores analyse kan begynde. For os er det finanskrisen. Her 
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trækker vi på den kommunikative konstruktion, som Bjarne Corydon som nævnt i introduktionen introducerer. 

Finanskrisen er der, hvor kontrakten blev indgået og hvor samfundet som helhed holder hånden under 

bankverdenen ifølge Corydon. Derfor er det interessante for os at undersøge, hvordan artikulationerne opstår 

og tildeler bankverden særlige roller og identiteter siden. 

 

Tidligere har vi nævnt, at elementer kan kobles sammen på forskellige måder. Laclau skelner her mellem 

ækvivalens og differens som begrebspar (Hansen, 2005: 182). Disse to begreber kendetegner forskellige 

hegemoniske projekter. Ækvivalens skal her forstå som en række relationer eller objekter der knyttes sammen 

men er opstillet imod et andet objekt eller diskurs, hvorfor de enkelte elementer er lettere diffuse og med 

begrænset partikulær betydning og i stand til indbyrdes at substitueres (Hansen, 2005: 182). 

Ækvivalensrelationen udgør altså et politisk projekt der er funderet imod noget tredje, det være sig “eliten,” 

“Republikanerne” eller noget tredje. For Laclau er det altså denne ækvivalenslogik der artikuleres i populistiske 

projekter. (ibid.) I disse relationer vil knudepunktet tage form af en tom betegner, hvor det tømmes for 

specifikt indhold og i stedet står for alle elementer på en gang (Hansen, 2005: 183). Differens står på den anden 

side, hvor en række relationer kædes sammen men får lov at beholde deres unikke betydning. Relationen 

imellem den er tilsvarende til relationen mellem agonistiske og antagonistiske relationer som vil blive uddybet 

nedenfor.  

Hegemoni og diskurs 

For Laclau & Mouffe er mening et spil, hvor resultatet ikke er givet på forhånd og politik er netop forsøget på at 

fiksere denne mening på en særlig måde. Politik er altså kampen om at artikulere en særlig mening om et 

særligt begreb og er derfor omnipresent, det er den måde hvorpå verden får sin betydning (Hansen, 2017: 

339).  

Dette er kampen om hegemoni, der altså skal forstås som forsøget for en gruppe eller en identitet på at 

artikulere et helt felt. (Laclau & Mouffe, 2002: 16) 

Hegemoni forstås altså her som forsøget på at vinde opbakning i kampen mod modstridende interesser. I 

denne opgave iagttager vi netop forsøget på at artikulere bankerne på en særlig måde og på den måde 

hegemonisere begrebet, så det fremstår som havende en naturlig betydning. Kleis Nielsen forklarer begrebet 

som følger: “Hegemony is the political par excellence precisely because it does not operate purely within the 

social, but constitutes the social” (2006: 79). Artikulationen af mening er ikke blot et element i det sociale men 

er selve det sociale, og er dermed med til at forme mulighederne for menneskelig handling. Det gør netop 

vores afhandling relevant, da undersøgelsen af bankernes rolle fra denne diskursive vinkel kan være med til at 

afklare netop hvilken plads bankerne tager og hvilket handlerum de har, hvor mange andre teoridannelser 

søger at forklare dette fra et normativt synspunkt, e.g. hvordan bankerne BØR være. Hegemonibegrebet 

tillader os at se den kommunikation, der følger “kriser” i samfundet som en kamp om at fiksere en særlig 

mening. I denne opgave vil det så være kampen om at fiksere mening om bankerne set fra to sider: bankverden 

selv og det omkringliggende samfund. 
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Det gældende hegemoni der etableres skal også forstås som en proces med en affektiv dimension. Laclau 

skriver: “No social fullness is achievable except through hegemony; and hegemony is nothing more than the 

investment, in a partial object, of a fullness which will always evade us because it is purely mythical (in our 

terms: it is merely the positive reverse of a situation experienced as 'deficits being')”  

(Laclau, 2005: 116) 

Hegemoni er altså investeringen i et delt objekt af en social fuldhed som er den mytisk-fantasmatiske 

konstruktion af det modsatte af den situation, der opleves. Dette vil blive brugt som oplæg til diskussionen 

senere; hvis bankerne der har indgået en “samfundskontrakt” er hegemoni, og denne hegemoni er 

omvendelsen af en situation opfattet som mangelfuld - hvad er det så for en mangelfuld situation vi er i? 

Organisatorisk identitet 

I afhandlingen her vil vi betragte organisationer som diskursive konstruktioner. Laclau & Mouffe forstår alt som 

diskursivt og det vil altså sige uden en stabil identitet (Holmer-Nadesan, 1996: 54). I denne forstand kan vi sige, 

at banker får deres mening gennem hvilke diskurser de artikuleres i. Det betyder grundlæggende at opgaven 

ikke anser ”banker” som havende en stabil, positiv og essentiel identitet men rettere som produkter af de 

artikulationsprocesser der omkranser dem. Banker ”findes” altså ikke derude, men er et sammensurium af 

diskurser, mennesker, processer og institutioner. Banker er ikke bare de fysisk afgrænsede enheder, hvor man 

kan gå ned og hæve penge og ej heller er det blot bestyrelseslokalerne, men på en og samme tid begge dele og 

ingen af dem. Bankerne optræder som betegnere i en diskurs, der får sin mening ud fra dens relation til andre 

betegnere, præcist som alle andre. 

 

De diskurser som bankerne artikuleres ved er med til at definere legitim social opførsel og dermed med til at 

definere et handlingsrum (Holmer-Nadesan: 55). Dette sker gennem udstedelsen af subjektpositioner som 

individuelle personer kan identificere sig med og dermed få et mulighedsrum (Holmer-Nadesan: 57). 

Subjektpositioner skal dermed også forstås som de prædikater, diskurser tildeler og som man kan identificere 

sig med (Hansen, 2005: 181). Flere diskurser kan godt på samme tid artikulere de samme elementer – hvorfor 

bankerne eksempelvis både kan optræde i en diskurs som samfundets rygrad, men også som e.g en 

”kræftsvulst på samfundet.” Artikulationen gennem flere diskurser er netop med til at fiksere en identitet 

(Holmer-Nadesan: 55). Dette overskud af diskursivitet er med til at danne vejen for en form for 

handlingsfrihed, hvor det er muligt for individet eller den enkelte organisation at påtage sig en identitet i stedet 

for andre. 

 

Når vores projektbeskrivelse refererer til bankers “rolle” i samfundet, så er det netop derfor vi har valgt Laclau 

& Mouffes diskursteori, da bankernes identitet ikke er fastlagt på forhånd, men er produktet af et spil, hvor 

bankerne indtager en særlig rolle diskursivt men også udstedes en særlig rolle diskursivt. Man kan også sige, at 

bankernes identitet er overdetermineret - altså at de har et overskud af mening til rådighed. Det vores opgave 

så kan undersøge er præcis hvilket rum der er for bankerne at artikulere en identitet i ved at undersøge på den 

ene side den populære identitet som set i samfundsdebatten og på den anden side den bankidentitet, som 

Finansrådet/Finans Danmark forsøger at artikulere. Vi lader det så stå som givet, at denne identitet er med til 

at skabe et handlingsrum for bankerne og kan dermed være bestemmende for hvordan de agerer i 
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dagligdagen. Vi forstår altså bankens rolle, som formuleret i specialekontrakten, som synonymt med den 

diskursive identitet.  

Agonisme og antagonisme 

Som nævnt ovenfor kan forskellige diskurser forsøge at artikulere det samme element med varierende grad af 

succes. Desuden har vi også slået fast, at diskurser ikke bare får deres identitet gennem de elementer de kobler 

sammen, men også dem, de tager afstand fra. Disse konflikter mellem diskurser kan tage to former: agonistiske 

eller antagonistiske (Hansen, 2017: 354). En antagonisme er to forskellige artikulationer, der udelukker 

hinanden og ikke kan være til stede på samme tid. Eksemplet her kunne igen være bank som rygrad over for 

bank som kræftsvulst. Agonismer er mere svage konflikter, der stadigvæk udgør forskelligartede artikulationer, 

men som er enige i hvordan konflikten kan løses. Et eksempel her er diskurser om bankers 

investeringsobjekter: skal de investere i det der giver mest afkast eller af etiske hensyn? Konflikten løses måske 

på markedet i en økonomisk logik eller i bestyrelseslokalet af en juridisk logik, men spillereglerne er givet på 

forhånd. 

I opgaven er dette en vigtig distinktion, som vi mobiliserer i forsøget på at forklare fænomenernes fremtræden. 

Vi vil forsøge at identificere om de to diskurser artikuleret i henholdsvis samfundet og finansverdenen er 

agonistiske eller antagonistiske, da dette vil være en vigtig forståelse at opnå i formuleringen af en eventuel 

handleplan. 

Netop diskursens konflikt med andre diskurser er vigtigt for Laclau & Mouffes diskursteori. En diskurs får først 

sin form ved at afgrænse sig fra andre diskurser (Hansen, 2017: 343). En autentisk politisk identitet skabes 

således først ved at der kan distingveres i “os” og “dem.” 

Analysestrategiens blinde pletter 

I vores indledende afsnit om analysestrategi betoner vi at en analysestrategi er en strategi for, hvordan man 

konstruerer andres iagttagelser som objekt for egne iagttagelser. Dermed introduceres et vigtigt 

grundlæggende begreb for opgaven: konstruktion. I og med at den empiri, vi iagttager konstrueres som en 

diskurs introduceres der naturligvis en række blinde pletter: områder og felter, som opgaven strukturelt ikke er 

i stand til at undersøge. I dette afsnit vil vi forsøge at udpensle nogle af de blinde pletter, der er til stede, samt 

at retfærdiggøre præcis den indgangsvinkel vi har taget.  

 

Først vil vi reflektere over de blinde pletter som denne opgave har i forhold til andre konstruktivistiske opgaver. 

Det betyder konkret, at vi vil overveje hvad opgaven kan få øje på og ikke få øje på, på baggrund af empiri, 

konkret teorivalg og lignende.  

Blinde pletter i forhold til afgrænsning 

Vi har bevidst valgt at afgrænse vores empiriske materiale til at være udtalelser i medierne i analysedel 1. 

Dermed må man konstatere at det er et særligt segment af den danske befolkning, der kommer til at blive 

undersøgt. Det er primært politikere, journalister, meningsdannere o.l. Der bruges til at underbygge vores 
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analyse af en diskurs. Det betyder at den “almindelige dansker” er udelukket fra de overvejelser og 

konklusioner der direkte kan drages. En sådan undersøgelse kunne foretages gennem en gennemgang af 

interviews med konkrete personer eller analyse af kommentarer på e.g. de sociale medier.  

 

Dette synspunkt kunne være interessant fordi det hævdes, at “almindelige mennesker” ikke vægter etik 

allerhøjst, når de overvejer hvilken bank, de skal være kunde i (Sindberg, 2018). På den anden side af 

synspunkter som dette anslås det dog, at Danske Bank har stået over for en mindre kundeflugt som følge af 

hvidvaskssagen - 11.000 i følge Danske Bank (Andersen, 2019) og op til 68.000 ifølge Voxmeter (Ritzau, 2018). 

Selvom det er en interessant problemstilling at belyse er den uden for det felt, som vi er interesseret i, som 

netop er hvordan bankens rolle og ansvar italesættes i den offentlige diskurs. Derfor har vi valgt umiddelbart 

tilgængelige tekststykker fra nogle af Danmarks største medier, frem for at engagere os i individuelle 

holdninger. Vi vil hævde, at diskurser som dem i offentligheden kan være med til at forme danskernes 

holdninger, eksempelvis anslog Voxmeter at blot 40% af danskerne finder banken troværdig oven på 

hvidvaskssagen (2018). Derfor kan vi ikke konkret besvare, hvorfor danskerne bliver i bankerne selvom de 

anser dem som utroværdige, men vi kan være med til at kaste lys på, hvorfor den offentlige reaktion er som 

den er som følge af en undersøgelse af den hegemoniske diskurs.  

Derfor vil vi også forsøge at undgå at spekulere for meget i hvad betydningen er for bankerne i deres relation 

med den nærmeste kunde, men i stedet diskutere konsekvenserne af den diskurs bankerne konstrueres i, i 

forhold til relationen til lovgivere og samfundet som helhed.  

 

Det følgende relaterer sig til anden analysedel, hvor det er finanssektoren der gøres til iagttagelsesobjekt. Her 

er det udelukkende kommunikationen udadtil, der gøres til genstand for diskursanalysen. Man kunne sagtens 

argumentere for, at et internt syn i form af interviews, arbejdspapirer, instruktioner etc. kunne belyse endnu et 

område af sagen, men vi har fravalgt dette aspekt af to årsager: adgang og validitet. I forhold til adgang var det 

vigtigt at vi kunne ramme så bredt som muligt i vores undersøgelse af diskursens artikulation, hvorfor det ville 

være gift for opgaven hvis vi e.g. ikke havde adgang til Danske Bank internt, da de fylder meget i sagen. Derfor 

valgte vi offentligt tilgængelige medier og tekster, da vi ræsonnerer at det netop også er dem, der har en 

indflydelse på den offentlige diskurs og den måde, som banken iagttages på af samfundet generelt.  

I forhold til validitet vurderer vi, at da bankerne er så direkte impliceret i sagerne vil empiri indsamlet være 

farvet af strategiske spil, overvejelser og lignende, hvorfor den empiri der kunne indsamles ikke er udtryk for 

bankens “business as usual,” der jo er vores ønske at undersøge. Formålet med at udrulle diskursen historisk er 

blandt andet at kunne skabe en afstand til objektet, der tillader os at vurdere hvilken rolle bankerne tildeles og 

hvilke implikationer det kan have.  

 

Endvidere har vi fravalgt juridiske tekster som empiri for sagen. De ville helt sikkert kunne være med til at 

skabe en indsigt i det juridiske råderum som bankerne har. Dog har vi valg dem fra af et par årsager: først og 

fremmest er sagen vi er interesseret i ikke som sådan jura-relateret. Selvom “Samfundskontrakten” minder om 

jura, er den det ikke helt. Om det Danske Bank har gjort er lovligt eller ej virker ikke til at være udslagsgivende i 

kommunikationen. Derudover er opgavens interesse kommunikation og diskursive konstruktioner, og set med 
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et poststrukturalistisk blik er det svært at privilegere en lovtekst som havende større primat end eksempelvis 

en tale.  

 

Hertil skal der også knyttes et par ord om den tidsmæssige begrænsning. Vi har valgt en 12-årig periode fra 

2007-2019, hvilket vil sige fra lidt før finanskrisens indtræden til nu. Det betyder selvfølgelig at den diskurs, vi 

er med til at tegne udelukkende vil være dannet af faktorer, der er kommet efter finanskrisen. Alt andet lige 

må man forvente en stor debat og fiksering om banksektoren efter finanskrisen, hvorfor det resultat som vores 

opgave kan producere er farvet heraf. Det tillader os netop ikke at drage konklusioner om hvordan diskursen 

eventuelt så ud inden finanskrisen og om vi her har at gøre med et helt nybrud - en radikal artikulation af feltet 

- eller en videreudvikling af en allerede eksisterende hegemonisk diskurs. Men finanskrisen som nulpunkt er 

netop valgt grundet den opmærksomhed krisen har fået i den kommunikation, vi har undersøgt. 

 

Blinde pletter for konstruktivistiske opgaver 

I og med vores teoretiske vinkel og empiriske afgrænsning udelukkende forholder sig til tekster gør opgaven sig 

netop blind for noget mere inderligt: intentioner og interesser, for så vidt at disse kunne iagttages på baggrund 

af en ontologisk-orienteret teori. Når vi analyserer eksempelvis hvordan Mette Frederiksen artikulerer et 

særligt krav over for banksektoren i et partsindlæg i en avis, så er vi ikke i stand til at sige noget om hvorvidt 

dette kommer som produkt af et reelt politisk krav, en personlig indignation, leflen for potentielle vælgere, en 

tilfredsstillelse af et politisk bagland, eller et geopolitisk spil hvor man måske forsøger at positionere sig som 

kritisk indstillet over for en sektor, der også drager international opmærksomhed i USA og Frankrig i form af 

retssager, men muligvis også et EU der ønsker Danmark mere direkte integreret i bankunionen. I stedet kan vi 

gøre teksten til genstand for diskursanalysen og sige noget om de spilleregler, der gør sig gældende i diskursen. 

I sidste ende er individets intentioner heller ikke vigtige i forhold til konsekvenserne af de meningsfikseringer, 

der rent faktisk opstår - ej heller er intentioner iagttagelige i tekster i vores videnskabsteoretiske baggrund.  

 

Hvis sprog og mening opstår som et spil mellem betegner og det betegnede, så må man forsøge at finde vej til 

meningsfikseringen ved netop at iagttage den artikulation der knytter de to og forsøge at fremanalysere de 

dybere hegemoniske kampe, der dermed er på spil. Men intentioner og holdninger der ikke udtrykkes sprogligt 

har ikke et medium der kan analyseres, men er utilgængelig. Endvidere må vi, med et poststrukturalistisk 

afsæt, argumentere for at holdninger og intentioner ikke bare er uiagttagelige men også uvæsentlige - for 

mening skabes i de sociale relationer, og de sociale relationer finder udtryk ikke i tanker men i sprog, 

handlinger og andre diskursive elementer.  

 

Sidstnævnt skal det pointeres, at når vi vælger at analysere et objekt ud fra tanker om hegemoni og politik, så 

abonnerer vi automatisk på en særlig måde at iagttage samfundet på: som konflikter mellem diskurser og 

artikulationer, der søger at fiksere en særlig mening i samfundet for på den måde at opnå hegemoni og dermed 

magt. Det betyder dog også, at materialet der underkastes altid vil ende med svaret “Hvordan ser diskursen ud 

om X eller Y?” og ikke et udtryk for om det er noget tredje eller fjerde. Vi betegner det ikke som en svaghed 
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men rettere bare som et vilkår for at bedrive analysestrategisk metode. Pointen er ikke, om der er noget tredje 

eller fjerde, men rettere hvilke brugbare og interessante iagttagelser der kan produceres ved at iagttage 

gennem et hegemoni-begreb frem for eksempelvis et stakeholderanalytisk, et krisekommunikationsperspektiv 

eller noget i den stil. Og her mener vi, at opgaven kan bidrage med noget væsentligt. 

 

Først og fremmest bidrager den med noget nyt i form af et syn på et omdømmeproblem, der ligger ud over de 

mest gængse måder at måle det på for organisationer i form af eksempelvis risk management og reputation 

management. Med Laclaus diskursanalytiske apparat kan vi iagttage den modstand, bankerne oplever, som et 

resultat af en kamp om hegemoni, og på baggrund af netop den iagttagelse kan vi diskutere de bredere 

konsekvenser af en sag som denne. På den måde bidrager vi med en ny måde at iagttage objektet på, som vi 

mener at vi viser har en stor gangbarhed. Vi vil stå fast på, at for diskursteorien er det sociale et produkt af 

hegemoni og artikulationer, der fikserer mening om elementer på en særlig måde; hvis det er korrekt, så må 

teorien også kunne anvendes til at iagttage og sige noget meningsfuldt om andre arenaer end blot det 

traditionelt politiske.  

Arkiv og empiri 

Vi er fuldt ud bevidste om at en analyse som vores har nogle kritiske blinde pletter. En af dem er, at de valg, der 

træffes i forbindelse med at samle arkivet, vil være determinerende for hvilken viden der kan produceres om 

emnet. Derfor har vi forsøgt at imødekomme de blinde pletter ved at skabe et så solidt og velfunderet arkiv 

som muligt.  Men vi har også bevidstgjort os selv om implikationerne ved alle undersøgelser: at designet af 

analysestrategien gør at objektet træder frem på en særlig måde. Derfor vil vi heller ikke forsøge at 

kommunikere, at vores analyse og udlægning af situationen er den eksklusivt korrekte men i stedet forsøge at 

foretage en undersøgelse ud fra devisen om, at det den poststrukturelle tænkning kan levere noget nyttigt og 

frugtbart i forhold til at forstå konflikten, forstå bankverdenen og måske endda forstå organisationers og 

kapitalismens fremtid i Danmark. Den blinde plet skal ikke forstås som en svaghed ved en opgave men rettere 

som et iboende element i at lave en undersøgelse; man kan ikke fravriste sig den sociale konstruktion af 

mening selvom man forsøger. Det bedste man kan gøre er at minimere bias og sikre gyldigheden af ens fund, 

og så erkende at forskellige vinkler kan bidrage med forskellige indsigter, der alle kan have en værdi. 

Afgrænsning af arkivet 

Vi har at gøre med to separate arkiver til de to analyser: et arkiv omkring den offentlige mening og et arkiv om 

Finans Danmark. 

 

Det første arkiv er samlet gennem InfoMedia-søgninger. Vi har begrænset os til fem af de største dagblade i 

Danmark for at forsøge at gengive hvilken regelmæssige diskursive konstruktioner der er. Vi har valgt de 

største da vi vil argumentere for, at det er de mest populære dagblade der er indflydelsesrige i forhold til den 

offentlige holdning. Hermed vil vi dog også erkende, at da medieforbruget ikke kun er af dagblade men også 
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nyheder fra Facebook, tv, digitale medier og derindunder fake news, så er vores arkiv ikke fuldstændig 

komplet. Men vi mener at diskursen og artikulationerne må sætte sig igennem på flere niveauer, hvorfor at 

analysere diskursen i sin fremtrædelsesform i én slags tekster må være nok til at pege i retning af nogle af de 

mere centrale problemstillinger. De fem dagblade er Information, Politiken, Berlingske, Børsen og 

JyllandsPosten. Hermed får vi også dagblade på tværs af det politiske spektrum. 

 

Da vores udgangspunkt tidsmæssigt er finanskrisen har vi valgt at starte arkivet i år 2007 og slutte 1 marts 

2019. Artiklerne er indhentet via organisk udviklende søgestrenge. Det vil altså sige at vi tog udgangspunkt i en 

række søgestrenge til at starte med. Her lavede vi søgninger der skulle inkludere begge strenge i artiklen. 

Eksempler her er ”bank” og ”samfundsansvar” og ”bank + samfundskontrakt.” Herfra har vi indsamlet 

artiklerne, groft inddelt dem i de rette kategorier ud fra hvilke artikulationer der iagttages i kommunikationen. 

Herefter har vi evalueret og inddraget og produceret nye søgestrenge i takt med at vi fik en iagttagelse af 

diskursens form. Dermed har det teoretiske udgangspunkt været vejledende for de metodiske overvejelser. 

Disse søgninger gav os 158 artikler, hvor vi har taget udgangspunkt i 77 af dem til vores opgave. En komplet 

liste over søgestrenge og tilhørende artikler er i bilag 1. Såfremt nogle artikler er fra dagblade uden for 

afgrænsningen gælder de som baggrundsstof.  

 

Formålet er her at finde de artikler, der artikulerer en særlig identitet for bankerne og forsøge at analysere 

disse. For at effektivisere skrivepladsen har vi valgt at udplukke de allermest relevante artikler. Med relevans 

forstås her at det er situationer, hvor vi vurderer, at diskursen træder frem i sin reneste form. I og med en 

poststrukturalistisk analyse ikke kan kortlægges på forhånd forsøger vi på denne måde at holde analysen åben 

og egentlig bare følge de diskursive regelmæssigheder og artikulationer. Det er en utopi at forestille sig et 

komplet udtømmende arkiv, hvorfor vores analyse skal forstås som et spadestik til en større undersøgelse eller 

som en enkelt perspektiv på en stor og meget samfundsmæssig relevant problemstilling. Vi mener dog at 

kunne redegøre for, at vores arkiv er komplet nok til at producere gyldige resultater, der skal forstås som 

repræsentative udlægninger af diskursen såvel som en arkivudvælgelse der er i trit med vores valg af 

iagttagelsespunktet, her samfundet. Vi har løbende fundet artikler der har banksektoren som iagttagelsespunkt 

i dette arkiv, e.g. en kronik indsendt af en bankdirektør. Disse er fravalgt fordi de ligger uden for 

iagttagelsespunktet for analyse 1, og fravalgt i analyse to fordi strukturen hvor vi analyserer talerne år efter år 

giver et rigtig godt sammenligningsgrundlag. Endvidere skal det nævnes, at et særligt empirisk materiale har vi 

fundet som kunne være interessant men som ikke er nået igennem afgrænsningen: de små banker. Konkret har 

vi fundet artikler fra Merkur Andelskasse, Sparekassen Sjælland o.l. Som selv udtrykker en afstand til resten af 

banksektoren. Netop spillet mellem “de små banker” og Finans Danmark kunne være grundlaget for en hel 

afhandling i sig selv.  

 

Det andet arkiv er mere enkelt at sammensætte i den forstand, at dets omkreds er givet på forhånd: Årstaler 

på årsmødet afholdt af Finans Danmark/Finansrådet. Disse er fundet igennem litteratursøgninger på Google og 

diverse søgemaskiner, de er endvidere fundet gennem henvendelse til Finans Danmark. På denne måde 

ihukommer vi iagttagelsespunktet i form af banksektoren. Her skal det dog bemærkes, at 

repræsentationsorganisationer såsom brancheorganisationen Finans Danmark ikke kan være fuldstændig 
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identisk med den mangfoldighed af banker og finansielle virksomheder, som den søger at repræsentere. Dette 

kan ikke lade sig gøre teoretisk iht. eksempelvis Laclaus dekonstruktion af repræsentationsfænomenet (Laclau 

& Mouffe, 2002: 149)., i henhold til diskursens konstante ufuldstændighed såvel som det pragmatiske 

perspektiv, at Finans Danmark skal spænde over interesser der går fra små, lokalt forankrede pengeinstitutter 

til multinationale institutioner som Danske Bank og Nordea. Dette fordi – igen qua Laclau – at 

repræsentationen muligvis er umulig, men derfor er den stadig bestemmende for det sociale for så vidt at det 

er en konstruktion, som alle tror på. I henhold til vores opgave der koncentrerer sig netop om denne påståede 

samfundskontrakt, så er pointen at Finans Danmark GØR SIG til repræsentanter for en vis sag i det offentliges 

øje, hvorfor den diskurs, de artikulerer, skal forstås som den diskurs andre bevidst eller ubevidst artikulerer sig 

selv op imod i forsøget på at hegemonisere feltet oven på den dislokation som finanskrisen udgjorde. 

 

Fordelen ved at arkiv som dette er, at årstalerne på Finansrådet/Finans Danmarks giver et indblik i 

finansverdens selvforståelse gennem formandens syn på sektorens rolle, udfordringer og fremtid. Endvidere 

tillader det os ret direkte at følge udviklingen i diskursen da mødet holdes fast på et nogenlunde 

sammenligneligt tidspunkt. I og med formændene er fra de større banker betyder det dog også, at den diskurs 

vi har adgang til er den der artikuleres af toppen af bankverden i Danmark. Vi skal også påminde om, at der i 

talen naturligvis er et form for strategisk hensyn fra talerens side, da det er en offentlig begivenhed og talerne 

ligger på internettet til fri benyttelse, hvorfor det der artikuleres i disse er bankernes syn på sig selv over for 

offentligheden og ikke kun internt. Men igen vurderer vi, grundet problematikken vi ønsker at undersøge, at 

det er relevant i højeste grad, netop da vi ønsker at sammenligne to offentlige diskurser.  

  

Analysens design og fremgangsmåde 

Nu har vi beskrevet analysestrategi, teori og fremgangsmåden i forhold til at indsamle empirien. I dette afsnit 

vil vi forsøge konkret at relatere vores teoretiske indgangsvinkel til problemformuleringen og empirien og 

tegne et kort over hvordan vi har designet selve undersøgelsen. Vores problemformulering er: Hvordan opstår 

bankernes samfundskontrakt og samfundsansvar og hvilken mening tillægges det i Danmark i perioden siden 

finanskrisen og hvilken betydning har det for bankernes identitet? 

 

For at undersøge dette er vi nødt til at undersøge først og fremmest hvad det vil sige at være bank i Danmark. 

Dernæst skal vi undersøge hvilke konflikter der udspiller sig i kampen om hegemoni omkring netop betegneren 

ansvar og samfundsansvar. Sidst men ikke mindst skal vi forsøge at forklare hvilken funktion 

“Samfundskontrakten” så spiller på baggrund af disse. Det betyder vi gennemgår to sæt empiri med mange af 

de samme spørgsmål. Den vejledende ledeforskel vi kigger igennem er den mellem diskurs/diskursivitet. 

(Andersen, 1999: 162). Det vil sige vi forsøger at udpege diskurser på baggrund af den sociale verdens 

uendelige felt af diskursivitet.  
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For at beholde relevansen af vores diskursanalyse koncentrerer vi den ledeforskel om nogle vigtige temaer. 

Derfor stiller vi følgende spørgsmål til teksterne: 

● Hvilken mening tillægges “Samfundskontrakten?” 

● Hvilken mening tillægges identiteten for banker? 

● Hvilken mening fikseres om bankernes ansvarsområder? 

 

Når vi iagttager “Samfundskontrakten” ser vi det blandt andet som et forsøg på regulering som udgangspunkt. 

Derfor har vi også som fokus, særligt i analysedel 2, hvilken mening der fikseres om regulering, da dette måske 

skal forstås som en tidligere periodes ækvivalent. 

 

Formålet er at kunne besvare hvilken funktion som “Samfundskontrakten” udfylder i begge diskurser. På denne 

måde får vi et klart svar på den problematik vores opgave kredser sig om: Hvad vil det sige at være bank i 

Danmark i 2019? Hvilke ansvar har man? Hvilket mulighedsrum for at definere sin egen identitet? 

 

Analysedel 1 vil stille disse spørgsmål til en diskurs der har samfundet som iagttager og besvare hvilken mening 

fikseres om bankerne og hvorfor behovet i diskursen for en samfundskontrakt.  

Analysedel 2 vil stille disse spørgsmål til en diskurs der har banksektoren som iagttager og besvare hvilke 

identiteter banker kan påtage sig, hvilke ansvarsområder de påtager sig og hvad samfundskontraktens funktion 

er for bankernes diskurs.  

 

Herefter vil vi diskutere kontraktens funktion i begge diskurser samt forsøge at problematisere nogle af de 

ansvarsbetegnere der opstår i begge diskurser.  

 

Analyse 

I følgende analyse vil vi, med udgangspunkt i vores betragtninger om begrebet samfundskontrakt som en 

kommunikativ konstruktion, forsøge at fremanalysere den mening der fikseres om kontrakten og banken. 

Derfor vil analysen være struktureret efter en undersøgelse af artikulationer om bankens identitet, dens 

interessenter, dens ansvar og samfundsansvar og hvilken særstatus, som banken nyder som følge af dette. Vi 

har identificeret en relativt hegemonisk diskurs i den offentlige debat, som kan karakteriseres som kritisk over 

for bankerne.  

Ved at tage udgangspunkt i artikulationer og diskurs kan vi undersøge de to sider af kontrakten, samfundet og 

banksektoren. Her kan vi så se hvilken mening der fikseres om bankerne og hvilken funktion 

samfundskontrakten tjener. 

 

Vi vil starte med at tage udgangspunkt i samfundskontrakten, da det er det den største forandring i diskursen. 

Vi kan identificere, at begrebet først dukker op forbundet med finansverden i forbindelse med Danske Banks 
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hvidvaskssag og ellers har det ikke været brugt siden slutningen af 90’erne, hvor det også kun optrådte 

sparsommeligt. Men det er uden for vores empiriske afgrænsning.  

 

Med udgangspunktet som en kommunikativ form vil vi undersøge samfundskontrakten set fra samfundets 

synspunkt, som udlagt tidligere i opgaven. Vi undersøger først italesættelser af selve samfundskontrakten, 

finder de relevante betegnere og udruller så dem. Denne analyse er mindre kronologisk anlagt end analyse 2, 

men det er fordi empirien ikke viser den samme historiske udvikling omkring de fleste betegnere. Samtidig er 

vores analysestrategiske pointe her at vise, hvordan diskursen om bankerne konstrueres i 2018/2019 omkring 

“Samfundskontrakten.”  

 

Først skal det konstateres, at samfundskontrakten konstrueres ud fra synet af, at særligt Danske Bank men 

også generelt finanssektoren har brudt denne kontrakt.  

Dette kan eksempelvis ses i artiklen “Bankerne vil have en samfundskontrakt[...]” (Rosenbak, 2018). Her 

fremgår det blandt andet, at “Alle er enige om, at bankerne har brudt deres kontrakt med samfundet. Ingen 

interesserer sig nærmere for, at den kontrakt i virkeligheden ikke findes.” Kontrakten bliver her artikuleret som 

noget, der ikke findes, men dog som noget bankerne har brudt. Det tillader en udlæggelse af, hvordan denne 

kontrakt kan se ud, og her ser vi en række centrale tegn for den i den netop nævnte artikel: “Etik før profit,” 

“lovens ånd over lovens bogstav,” “en aktiv rolle i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet” samt 

“direktørlønninger.” (Rosenbak, 2018). Disse betegnere findes også i andre artikler, men her opsummeres de 

alle. 

Disse punkter vil vi gennemgå her med reference til de andre artikler, hvor ideen optræder.  

Et gennemgående træk for artiklerne er, at der her kommunikeres om hvordan moderne banker er ud fra, hvad 

de i hvert fald ikke er - en slags negativ kommunikativ konstruktion. 

 

Profit og etik 

Den nævnte artikel trækker på formand for Finans Danmark, Michael Rasmussens, årstale, hvor der på 

finanssektorens vegne siges undskyld (Rosenbak, 2018). 

 

Derfor fremsættes der, at punkt et i samfundskontrakten er “Jeg lover, at banken aldrig sætter profit over 

etik.” (ibid.) hvilket kobles sammen med et partikulært krav om et sæt etiske retningslinjer for banker (ibid.), 

der imødekommer den indrømmede ikke-eksistens af en fysisk kontrakt. På den måde søges det i diskursen at 

installere et sæt retningslinjer, der skal vejlede bankens handlinger i samfundet. Brugen af en “kontrakt” i 

denne kontekst har dog en paradoksal karakter - for kontrakter i en juridisk forstand giver forpligtelser og 

sanktionsmuligheder, hvor en ikke-nedskreven kontrakt egentlig blot optræder som et form for fælles krav 

rettet mod banksektoren. Det er også derfor vi i denne analysedel vil argumentere for at 

“Samfundskontrakten” optræder som en tom betegner, der indordner en række andre diskursive 

konstruktioner under sig med det formål at kræve en forandring i banksektoren. 

 

I dette afsnit vil vi fokusere på hvilken relation der artikuleres mellem bankerne og etik. Vi vil gennemgå en 

række artikler, som alle artikulerer en relation imellem de elementer. 
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I kronikken “Rævene i hønsegården er et angreb på vores samfundskontrakt” (2018) forfægter leder af 

Socialdemokratiet, Mette Frederiksen, at  

“Svindlen lod sig kun gøre, fordi store, velestimerede banker og advokatfirmaer øjensynligt overhørte advarsler 

og lukkede øjnene. Eller endda medvirkede. Hvorfor? Fordi der var masser af nemme penge at tjene på svindlen. 

Og skeletterne kan tilsyneladende blive ved med at vælte ud af skabet i den finansielle sektor. Panama-

papirerne. Lux-Leaks, hvidvaskskandalen i Danske Bank.” 

Artiklen opstår som svar på udbytteskatskandalen. Her er der nogle interessante artikulationer, først og 

fremmest relationen mellem “den finansielle sektor” og “svindel.” Det artikuleres at bankerne enten stod 

passivt til, eller decideret aktivt deltog i svindlen. Artikulationen imellem de forskellige skandaler i form af 

Panama Papers, Lux Leaks, hvidvaskskandalen i Danske Bank samt udbytteskatskandalen modificerer “den 

finansielle sektors” identitet, hvor der sættes et lighedstegn mellem “at tjene penge på svind[el]” og den 

finansielle sektor, sådan at det bliver bestemmende for hvordan denne sektor iagttages. Ræven i hønsegården 

som metafor artikulerer også, at der inde i samfundet er nogen, der vil os ondt. Der artikuleres en 

samfundsdestruktiv identitet der tillægges bankerne og den finansielle sektor.  

 

Den selvsamme logik artikuleres endnu mere direkte i “Er kultur og værdier blevet bullshit i bankerne?” (Chr. 

Hansen, 2018), hvor vi ser artikulationen “Det voldsomme fokus på bundlinjen risikerer at have svækket den 

kultur og de værdier, som disse to storbanker også skal drives efter for hele tiden at gøre sig fortjent til den 

enorme tillid, vi generelt har til vores banker i Danmark.”  

Her artikuleres bankerne - specifikt Nordea og Danske Bank - som havende et fokus på det økonomiske i stedet 

for “den kultur og de værdier,” der gør at banken fortjener tillid.  

En artikulation der understreges med ækvivalensen mellem banker og kapitalfonde: “[...]om 

kapitalfondstankegangen er blevet udfordret, og om den passer til det at drive bank.” (ibid) 

Her ses tydeligt en artikulation af at banker ikke længere blot er pengeinstitutter der formidler lån, men nu er 

investeringsmaskiner, der primært har profit for øje. Vi ser selvsamme italesættelse i en artikel fra 2013, hvor 

det fremsættes at “For Danske Banks stærkt øgede fokus på afkast til aktionærerne giver ikke alene dybe furer i 

bankens image[...]” (Nyholm, 2013a)  

Igen artikuleres afkast som det største fokus. Profitfokusset sættes også i et debatindlæg af daværende 

formand for SFU, Nanna Bonde, der fremsætter et krav om hvad banken burde være i stedet for hvad den er 

nu: “Al bankdrift bør være til fordel for deres medlemmer og ikke kun de med mange aktier i banken.” (Bonde, 

2016).  

I diskursen optræder bankerne derfor i en rolle, helt frem til 2018, hvor bankernes ypperste fokus er på 

bundlinjen og på afkast til aktionærerne. Når der knyttes begreb som samfundsansvar, som vi vil vise senere, så 

er det altid i en konstruktion hvor bankerne har brudt og fejlforvaltet det ansvar. På denne måde vil vi også 

argumentere for at profit bliver et nodalpunkt for denne diskurs, da den er med til at give retning til resten af 

betegnerne, i og med den artikulerer en identitet hvor alle andre hensyn er underlagt hensynet til profit.  

 

Bemærkelsesværdigt her er fokusset på de større banker. For nu har vi set at selvom banker som Danske Bank, 

Nordea og Jyske Bank nævnes ved navn, så gøres de det ofte i en artikulation af dem OG finanssektoren, der 

gør at billedet af finanssektoren som afspejlet i diskursen om samfundskontrakt gør dem ækvivalente. 
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Endvidere må det siges, at i og med de største banker også har langt størstedelen af danske kunder, så er det 

også dem som den almindelige borger står over for i hverdagen, hvorfor netop deres identitet kan 

argumenteres for at være udslagsgivende for synspunktet på hele sektoren generelt. Altså, i samfundets 

diskurs optræder bankerne på linje med hinanden og som ækvivalente. Den ene er ikke bedre end den anden. 

Dette kommer naturligvis som følge af at de større banker alle har været impliceret i nogle af de nævnte 

skandaler, men der artikuleres en form for fælles identitet for alle bankerne. 

 

En stærk kritik artikuleres af professor Steen Hildebrandt, der skriver at  

“Men det, der kom frem, var tilstrækkeligt til at afsløre en rådden bank-og finanssektor. 

Jeg bruger dette stærke udtryk, for sådan fremstod sektoren, da røgen lettede, og vi begyndte at se og forstå 

landskabet. Råddenskab, inkompetence, grådighed, uansvarlighed, svindel, uforsigtighed - er nogle af de ord, 

man må bruge, hvis man skal karakterisere den danske bank-og finanssektor - dengang. 

I årene efter finanskrisen har mange selvfølgelig stillet spørgsmålet: Hvad har vi lært af finanskrisen? Hver gang 

jeg i årene efter finanskrisen har mødt den finansielle sektor, har mit eget svar på spørgsmålet været: stort set 

ingenting. 

(Hildebrandt, 2018)” 

 

Her artikuleres bank- og finanssektoren samlet som “rådden, inkompetent, grådig, uansvarlig, svindlende og 

uforsigtig.” Men endnu mere vigtigt, så artikulerer den synspunktet at finanssektoren ikke har ændret sig siden, 

hvad der bliver vigtigt når vi undersøger finanssektorens egen diskurs. Vi vil ikke fortsætte med udlægningen af 

citater, men blot konstatere, at artikulationen af banker som nogle, der udelukkende har fokus på profit 

gentages i mange tilfælde. (Dall & Dandanell, 2013; Chr. Hansen, 2017 & 2018; Rubin, 2017; Ravn, 2014)  

 

Lovens ånd/Lovens bogstav 

Tilknyttet samfundskontrakten optræder også en anden vigtig skelnen. Det er begrebsparret lovens ånd/lovens 

bogstav, eller skelnen mellem hvad man kan gøre og hvad man bør gøre. På denne måde relaterer det sig til 

den betegner der udforskes ovenfor, men det kodes på en særlig måde, der søger at regulere den acceptable 

opførsel for bankerne.  

 

I artiklen “Bankerne vil have en samfundskontrakt[...]” fremsættes der, at: 

“Jeg lover, at banken altid følger ikke blot lovens ord, men også lovens ånd. Dette punkt kan blive kostbart for 

in-og eksterne advokater, som har en fin forretning på at rådgive om, hvordan finansvirksomhederne kan 

balancere på lovens ydre kanter uden at blive dømt for ulovligheder.” 

(Rosenbak, 2018).  

Her er artikulationen udpræget negativt: at banken spekulerer i grænserne for jura til fordel for moralske 

grænser. Men rollen banken tildeles her er ikke blot, at denne kun passivt følger lovens grænser, men aktivt 

udforsker disse grænser med henblik på at indgå i aktiviteter, der er lovlige men måske ikke moralsk 

forsvarlige.  
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Vi ser den selvsamme artikulation i løbet af 2019, som i følgende citat: “Et nødvendigt skifte fra hvad bankerne 

kan (komme af sted med) til hvilke forretninger, bankerne bør indgå (samfundsansvaret)” (Chr. Hansen, 2019).  

Her artikuleres der endvidere en relation mellem bankernes ansvar og at følge lovens ånd, der også gentages i 

følgende krav: “At samfundsansvar skal forstås bredt og efter intentionen i loven og ikke dets stringente ord, og 

at alle handlinger skal kunne forklares offentligt.” (Linding, 2018)  

Denne artikulation kan endvidere iagttages som en form for moralsk styring, som vi vil diskutere senere. Det er 

her der bliver installeret en rettesnor som er udover den juridiske; et ønske om en regulering der ligger ud over 

hvad politikerne kan indstifte juridisk.  

 

Igen skal det understreges, at bankernes identitet her sættes i relation til en form for spekulation i lovens 

grænser, hvor det er loven der dikterer og ikke de etiske retningslinjer, som vi tidligere har nævnt.  

Netop den kompleksitet understreges også i en af sagerne om skatteunddragelse:   

“Jyske Bank balancerer på stregen, da banken både skal følge loven og har et samfundsansvar, siger 

skatteeksperter. Flere eksperter i skat og samfundsansvar medgiver, at det i sidste ende er op til Jyske Bank, 

hvad moralen tillader, så længe loven overholdes. Dog bør Jyske Bank som samfundsansvarlig bank gå et skridt 

væk fra grænsen af det lovlige, lyder opfordringen. 

(Sixhøj & Bendtsen, 2016) 

Der artikuleres her et krav om at “samfundsansvarlige banker” bør reflektere mere over grænsen mellem 

lovens ånd og lovens bogstav. At være en samfundsansvarlig bank betyder altså, at man ikke blot lader juraen 

råde men selv bliver en moralsk og ansvarlig agent, der skal have etik med i sin forretningsmodel.  

 

Med samfundskontrakten som centrum, så tager diskursen en afstand fra “Lovens bogstav,” som det, der skal 

vejlede bankerne i deres handling. I stedet tager en anden betegner plads, “Lovens ånd.” Med dette spirituelle 

lån, så søger diskursen at opstille nogle andre vilkår for bankernes handlen. Vi har set at diskursen artikulerer 

banker som profitsøgende enheder, der kun lader sig snævert vejlede af lovens bogstav. I stedet opstilles 

gennem samfundskontrakten en anden identitet: Banken som enheder, der er til for samfundet og som lader 

“ansvaret” stå i stedet for loven. Det er det der menes, når skiftet skal gå fra hvad bankerne “kan gøre” til hvad 

de “bør gøre.” Bankens omverden skal altså ikke være jura og økonomi men et bredere samfundsansvar. 

Hvordan samfundsansvaret konkret får fikseret mening vil vi vise senere, for det er en mere flydende kategori.  

 

Direktørlønninger og menigmænd 

Det næste led i kæden, der skal undersøges, er hvilken mening der fikseres om direktørlønninger. Det er 

interessant fordi der skabes en relation imellem de lønninger, der udstedes til ledelsen, og så de gebyrer, der 

pålægges de “almindelige kunder.” 

 

Problematikken ses ofte i den offentlige debat om lønninger til ledelser i de større virksomheder, men den 

tager en særlig karakter når det kommer til de finansielle institutter. Det kan ses i de følgende to citater: 

““Så har Jyske Bank proklameret nedlæggelse af knap 200 stillinger, [...] Samtidig kan de godt give bonusser i 

millionklassen til de ledende medarbejdere og afgående direktører, til trods for at de reelt ofte er skyld i dårlige 

regnskaber. 
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Måske det var på tide, at banksektoren udviste en forståelse for det samfund, der støtter den, og som den selv 

er en del af, i stedet for at fyre medarbejdere, som så belaster samfundet i en uvis fremtid.” 

(Simonsen, 2014) 

& 

“Det er grotesk, at mennesker i toppen af samfundet får tocifrede millionbeløb i hånden, når de bliver fyret. [...] 

som bliver brugt på at forgylde direktørerne, findes ved at hæve gebyrerne for almindelige bankkunder.” 

(Bonde, 2016) 

 

Det interessante ved denne artikulation er ikke bare problematikken om størrelserne på lønningerne, men 

beskaffelsen. Der sættes en relation, hvor pengene tages fra de almindelige mennesker i form af medarbejdere 

og kunder og bruges til at “forgylde direktørerne.”  

Efter hvidvasksagen i Danske Bank var der også meget mediedækning om afgående direktør Thomas Borgens 

fratrædelsesordning, hvor der netop også udtrykkes en undren over hvordan en leder, der har svigtet, skal 

godtgøres i så høj grad (Bitsch, 2018). Der kobles en moralsk dimension på det: “Jeg lover, at banken afstår fra 

at udbetale løn og bonus af en størrelse, som strider imod samfundets moral.“ (Rosenbak, 2018).  

 

Her skal det forstås, at det er et moralsk spørgsmål om størrelsen på en lønning, og ikke eksempelvis et 

økonomisk. Desuden skabes der et billede af en sektor hvor mangel på moral og høje lønninger går hånd i 

hånd. “Problemet var, at det blev stadig sværere at se sig selv i spejlet. Og så var det lige meget, at lønnen var 

høj og sagtens kunne blive endnu højere, hvis man var villig til at skære kanter af sin egen moral” (Carlsen, 

2011). Værre endnu, så tegner artikulationen et billede af en sektor, der selv i krisetider, altid sørger for høje 

lønninger til sig selv, mens resten af befolkningen holder igen, altså er spillereglerne anderledes for 

finanssektorens ledelse.  

I artiklen “Her er 10 grunde til at hade bankerne” er en af grundene  

“Bankdirektørerne får kæmpe lønstigninger, mens vi andre må holde for - ‘Fingrene væk fra vores lønninger’, 

fremturer bankdirektørerne, når der rejses kritik af deres lønfest efter finanskrisen” (Andreasen, 2012).  

De anderledes spilleregler udstilles yderligere i følgende citat, der italesætter de særregler der gælder for 

direktørerne selv når de bliver fyret. “Nu forhenværende direktør Thomas Borgen, der som bekendt overså 

hvidvask i milliardklassen, tager sandsynligvis en millionbonus med sig. Mænd som Thomas Borgen har det med 

at vaske sig selv hvide hurtigt og dukke op andre steder i dansk erhvervsliv, men sker det ikke, kan han leve 

guldrandet, til han skal på pension. Når man som helt almindelig lønmodtager misligholder sine forpligtelser, 

ryger man ud med det samme og ikke efter lang tids nøl som i Borgens tilfælde. Man bliver øjeblikkelig stillet til 

ansvar“(Olsen Dyhr, 2018). 

 

Konkret artikuleres det, at bankerne bevæger sig i en anden verden end hos “almindelige mennesker.” For 

Olsen Dyhr er et ansvarssvigt første skridt mod en fyring, hvor at det artikuleres at bankerne spiller efter andre 

regler. Kravet der artikuleres her må være at forstå at de to sfærer skal forenes, så ledere i banker skal 

underlægges de samme regler om ansvar som “almindelige lønmodtagere.” Grundtanken må være en logik om 

lønninger, hvor godt arbejde og ansvarstagen skal belønnes mens ansvarssvigt skal straffes. I diskursen 

artikuleres det, at det hos bankerne forholder sig omvendt.   
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Relaterer vi dette til bankens identitet, så fremstilles relationen her at bankerne er en privat virksomhed, der 

søger at forgylde sine direktionsmedlemmer på bekostning af medarbejdere og kunderne. Diskursen 

konstruerer bankerne som værende del af et nulsumsspil, hvor der ikke er nogen der kan vinde, uden andre 

taber. Samtidig så kobles der et ønske om moral ind i diskursen. På denne måde optræder bankerne i en 

skelnen mellem samfundet og dem selv, hvor deres gevinst er samfundets tab. Det relaterer sig til en skelnen 

mellem at være samfundsopbyggende eller samfundsnedbrydende.  

 

Aktiv/passiv over for finansiel kriminalitet 

Et andet centralt element i kæden er bankernes rolle i forhold til bekæmpelse af hvidvask. I den diskurs, vi 

undersøger, fikseres en særlig mening om bekæmpelsen af hvidvask, hvor bankerne italesættes som nogle, der 

forsøger at undgå netop dette. I artiklen “Bankerne vil have en samfundskontrakt…” (Rosenbak, 2018) fikseres 

bankerne som nogen, der lader sig udnytte, som set i følgende citat: “Vi kan altså konstatere, at denne 

kontrakt ikke tillader, at bankernes topchefer vender ryggen til, at deres virksomheder bliver brugt som nyttige 

idioter af udbyttesvindlere og hvidvaskere af kriminelle formuer.” Her iagttages bankerne som havende en 

passiv rolle, som nogle der bliver “brugt som nyttige idioter” imens “bankernes topchefer vender ryggen til.” 

Kommunikationen fikserer hvad bankerne hidtil har gjort over for, hvad de burde gøre i fremtiden, hvor de 

burde indtage en aktiv rolle:  

“Den mere præcise fortolkning er, at banken forpligter sig til at kende de kunder, der har mistænkeligt store 

transaktionsbehov eller sender mistænkeligt store beløb igennem systemet. Banken skal fortsat indberette 

mistanker om økonomisk kriminalitet til politiet, men fremover skal ledelsen forpligtes til at kvalificere 

indberetningerne langt bedre end hidtil. “ 

(Rosenbak, 2018) 

 

Netop manglen på aktivitet og ansvarstagen artikuleres fast, hvorfor man må argumentere for en grad af 

fiksering:  

“[...] Når man har en afdeling i Estland, der tjener enormt mange penge, og man ikke undersøger det, så må 

man lægge til grund, at det nok er fordi, nogle har været for grådige”  

(Klarskov, 2018), denne artikulation af en grådighed over for ansvar kædes også sammen med den tidligere 

identificerede betegner om “Profit over etik.” Dette står ikke kun i forhold til hvidvasksagen men også sagerne 

om skattely:  

“‘Kanaliseringen af store mængder penge fra lyssky selskaber gennem blandt andet danske bankkonti til 

selskaber i skattely sætter endnu engang spørgsmålstegn ved bankernes evne og vilje til at opfange tvivlsomme 

transaktioner og indberette dem til myndighederne’, skrev Berlingske i en leder.” 

(Rubin, 2017) 

Her fikseres både mangelfulde evner og vilje til at opfange ulovlige transaktioner, hvilket bliver endnu mere 

relevant når vi undersøger italesættelsen af bankernes centrale ansvar senere.  

 

Bankerne fikseres i de to forudgående citater som nogle der enten ikke vil eller ikke kan sætte sig ind over for, 

hvad Steen Rosenbak artikulerer som “[...]samfundets første og vigtigste forsvarslinje imod hvidvask og 
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skatteunddragelse,” (2018) der endvidere angriber bankerne der “eklatant svigtede sit samfundsansvar ved 

ikke at lede nok efter det, man ikke ønskede at finde.” (Rosenbak, 2018).  

 

Overordnet må vi konstatere, at der i diskursen fikseres en identitet hos bankerne som nogle, der ikke tager et 

ansvar for at sætte etik over profit. Endvidere stilles der et krav om at bankerne er “samfundets første og 

vigtigste forsvarslinje mod [økonomisk kriminalitet],” som artikuleres som endnu et ansvar bankerne fraløber 

ved hvis ikke at ignorere det så ikke at gå aktivt ind i sagen om at bekæmpe det. Bankerne har kort og godt ikke 

været i stand til at forsvare Danmark mod dem, der vil os det ondt, er pointen. Diskursen udbygger her 

identitet som bank: Banken bør ikke blot være en privat virksomhed på linje med alle andre, men er en central 

samfundsinstitution, der overtager en statslig rolle ved at bekæmpe kriminalitet på vores vegne. Men samtidig 

konstrueres bankerne som værende nogle, der tilsidesætter de etiske forpligtelser det øjeblik, der er profit der 

kan indhentes.  

 

Samfundsansvaret 

I den bankkritiske diskurs vi er i gang med at identificere er der en forholdsvis fiksering af de forskellige 

betegnere som de opstår, og de ændres ikke gennem nye artikulationer. Men der er en betegner, som er 

meget væsentlig, der artikuleres på ny vis i løbet af den afgrænsning, som vi har benyttet os af: 

(Samfunds)ansvar. Siden 2007 bliver begrebet samfundsansvar artikuleret på to forskellige måder, hvor 

bankernes ansvar altså konstrueres som forskellige ting. 

 

Ansvaret for at holde gang i hjulene 

Fra perioden 2007 og frem til cirka 2016 - året for Panama Papers - ser vi en artikulation af bankernes ansvar 

som primært omhandlende at være en form for økonomisk motor i samfundet ved at give udlån til 

virksomheder o.l. samt et ansvar for at tage hånd om de svageste danskere.  

 

Eksempelvis ser vi efter diskussionen af Bankpakke II at Lene Espersen fremturerer i medierne med følgende 

synspunkt:  “Bankerne og realkreditinstitutterne er nødt til at leve op til deres samfundsansvar og sørge for, at 

de er polstret godt nok til, at de fortsat kan låne ud, i stedet for at spare sig ud af krisen, mener hun.” (Nielsen, 

2009).  

Her artikuleres “bankerne og realkreditinstittuternes” funktion og dermed ansvar som at låne penge ud. Hun 

fortsætter med “Det er ikke godt for samfundet, hvis bankerne sparer sig igennem krisen, og de har et 

samfundsansvar i forhold til de sunde virksomheder til at polstre sig og undgå en kreditklemme” (Nielsen, 

2009).  

Bankernes vigtigste funktion må her forstås som at yde støtte til virksomheder, en pointe Espersen også 

fremsætter ved andre lejligheder (Hüttemeier et al., 2009). Men det er ikke kun Lene Espersen, der artikulerer 

den samme relation:  

“Vi er nødt til at spørge, hvor er bankerne? Hvor er deres ansvarsfølelse? Hvorfor vil de ikke medvirke til at få 

hjulene i gang igen? Vi kan fuldt ud tilslutte os økonomi-og erhvervsminister Lene Espersens appel til dem om at 

vise samfundsansvar.” 

(Jyllandsposten, 2009) 
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Netop bankernes ansvar for at holde gang i økonomien efter finanskrisen artikuleres på denne måde flere 

gange, hvorfor der må argumenteres for en relativ fiksering. Men det er ikke blot efter finanskrisen, at det 

konstrueres på denne måde. Også i forbindelse med debatten om gebyrer artikuleres den samme funktion. I 

2013 ser vi for eksempel Socialdemokraternes Benny Engelbrecht artikulere bankernes ansvar således:  

“Jeg synes bestemt, at bankerne har et samfundsansvar. Det har den seneste debat også vist. Men de har 

ansvar for andet og mere end selve dét, at der er nogle svage kunder, der bliver taget hånd om. En af de store 

udfordringer lige nu er for eksempel, at små og mellemstore virksomheder har svært ved at låne penge.”  

(Dall & Dandanell, 2013) 

Ansvaret for at udstede lån artikuleres også i Berlingske, hvor der sættes en meget klar ækvivalens: “[...]deres 

indirekte samfundsansvar som formidlere af udlån på rimelige vilkår til rentable forretninger og projekter.” 

(Langer, 2013) SFU’s Nanna Bonde artikulerer samme relation, at bankerne skal tage et ansvar for at låne ud 

(Bonde, 2016).  

 

Men det er ikke kun over for andre virksomheder, at bankerne har et ansvar i diskursen her. Der artikuleres 

også en form for dobbeltrolle, hvor bankerne ikke blot skal tage hensyn til de økonomiske vilkår, men også på 

en måde ignorere økonomiske hensigter og opfylde en form for infrastrukturel rolle med sociale hensigter. 

Dette opstår i særlig grad omkring debatten om gebyrstigninger hos banker omkring år 2013. Dette kan ses i 

følgende to citater:  

 

“Nu er samfundsansvar et noget flygtigt begreb, men som beskrevet i hosstående artikler er der titusindvis af 

ældre, handicappede, svagtseende og evnesvage, som Danske Banks lukning af kassebetjeningen i 131 filialer 

får store konsekvenser for.” 

(Nyholm, 2013a) 

& 

“Danske Bank vil af med svage kunder og svigter sit samfundsansvar, lyder kritikken. 

Et lovindgreb mod bankerne, og særligt Danske Bank, kan blive konsekvensen, hvis banken ikke tager sit 

samfundsansvar alvorligt.” 

(Nyholm, 2013b) 

I dette artikuleres et ønske om, at bankerne - særlig Danske Bank - tilsidesætter økonomiske hensyn for at 

opfylde et behov hos befolkningen: at have en bankkonto. I Madsen (2013) artikulerer Professor Dreyer Lassen 

også at bankerne kan sammenlignes med elforsyningen. Her understreges bankernes dobbeltrolle som ikke 

blot økonomisk virksomhed men også som en samfundskritisk infrastruktur.  

 

Endvidere, så må det konstateres at Danske Bank konstrueres som havende brudt dette samfundsansvar over 

for at agere økonomisk motor. De artikuleres som nogle der ikke er villige til at udfylde denne funktion, men 

som i stedet har aktionærernes fortjenester og egne lønninger for øje, hvis man følger diskursens 

meningsdannelse. Der konstrueres at bankernes rolle er som private virksomheder, der gennem sin evne til at 

formidle kapital har et særligt ansvar over for dele af samfundet i økonomisk forstand. Selvom de konstrueres 

som havende forbrudt sig mod dette ansvar, så er bankens rolle i sin essens økonomisk.  
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Ansvaret for at stoppe hvidvask, for at tjene penge på moralsk vis 

Det næste led i kæden er ansvar, der artikuleres indadvendt: hvordan bankerne bør agere ikke i forhold til sine 

kunder men i forhold til sig selv og den måde der drives økonomisk virksomhed på. Dette skal både forstås i de 

eksplicitte citater der fremhæves i det kommende afsnit, men også de artikulationer der blev identificeret i 

afsnittet om samfundskontrakten, da disse forstås ækvivalent: at bankernes samfundsansvar er at leve op til 

samfundskontrakten.  

 

I diskursen artikuleres to konkrete ansvar: at tjene penge på ordentlig vis, der skal relateres til afsnittet om 

profit over etik og et særligt ansvar for aktivt at bekæmpe hvidvask, skattesnyd eller andet økonomisk 

kriminalitet. Da det førstnævnte ansvar er blevet udredt i tidligere afsnit vil vi blot fokusere på andetnævnte. 

Men vi kan kort bemærke at bankernes samfundsansvar som betegner artikuleres eksplicit omkring at tjene 

penge på ordentlig vis i (Chr. Hansen, 2017 & 2019; Linding, 2018) og en lang række artikler på mere indirekte 

facon.  

 

Ansvar over for økonomisk kriminalitet  

Bankerne har også et ansvar for aktivt at bekæmpe økonomisk kriminalitet og samarbejde med 

myndighederne. Daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen sagde i 2017, at:  

 

“Det er uacceptabelt, at det endnu en gang har vist sig, at de danske banker ikke har taget deres 

samfundsansvar på dette område mere seriøst. Der er åbenlyst et behov for, at ledelserne i pengeinstitutterne 

forstår alvoren i deres ansvar på hvidvaskningsområdet” 

(Rubin, 2017) 

 

Her artikuleres bankernes samfundsansvar som aktivt at bekæmpe økonomisk kriminalitet, et ansvar de ifølge 

Brian Mikkelsen: “De lever kort og godt ikke op til det samfundsansvar, som de er blevet betroet til gengæld for 

muligheden for at tjene penge på andre menneskers penge” (Rubin, 2017). Der sættes også en ækvivalens i 

denne relation mellem “samfundsansvar” og “Muligheden for at tjene penge på andre menneskers penge.” Vi 

må forstå at samfundets diskurs udpeger, at bankerne får lov til at tjene penge som de gør netop fordi de er 

underordnet et større ansvar og en anden form for rolle. I samfundets diskurs fra 2016 frem er bankens rolle 

altså at leve op til dette ansvar, for at de kan få lov til at tjene penge.  

 

Netop bankernes rolle i forhold til at have befolkningens penge indestående artikuleres flere steder, meget 

tydeligt i Bocian (2019), hvor vi ser:  

“Bankerne har af gode grunde været under voldsom beskydning de seneste år. Panama Papers, Danske Banks 

hvidvaskskandale og udbyttesagerne har udstillet en sektor, der ikke har levet op til det samfundsansvar, der er 

givet dem.” 

 

Samfundsansvaret er noget bankerne er givet/betroet til gengæld for at de kan få lov at opbevare 

befolkningens penge og tjene på dem. Og det er netop her den anden side af kontrakten kommer til syne. For 

hvis der er en samfundskontrakt så må det også betyde, at bankerne får noget som kompensation for at binde 
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deres vilje til at handle etisk, ikke udbetale for høje bonusser, aktivt bekæmpe økonomisk kriminalitet og for at 

forholde sig til denne dobbeltrolle, hvor bankerne skal gå ind og fortolke og følge lovens ånd og ikke lovens 

bogstav, hvilket synliggør netop forventningen om at banken ikke kun handler som en virksomhed men også 

som en samfundsaktør. Med samfundsaktør forstås her at man handler i en politisk ramme frem for en 

økonomisk en. Her bidrages der til bredere samfundsmæssige problemstillinger, som staten i klassisk forstand 

tager sig af: kampen mod kriminalitet, f.eks.  

 

Denne anden side indeholder diskursivt privilegier som at kunne tjene på andres penge, at have muligheden for 

at skabe penge og de bankpakker der blev installeret efter finanskrisen, og disse artikulationer vil vi gennemgå i 

følgende afsnit. Disse relationer er nemlig også med til at fiksere en særlig mening om, hvad bankens identitet 

er i diskursen.  

 

Den anden side af kontrakten: bankernes særstatus 

 

På den ene side af kontrakten har vi vist, hvilke forventninger der opstilles til bankernes opførsel; vi har også 

set, at de forstås som i brud med netop den kontrakt. Nu vil vi demonstrere hvordan der konstrueres nogle 

særlige privilegier der er blevet udstedt til bankerne. De kan kort opsummeres som omhandlende de ydelser 

bankerne får fra staten og samfundet i form af blandt andet bankpakkerne, men også de vilkår bankerne har 

lov at handle på.  

 

Først og fremmest må det konstateres, at bankerne konstrueres som værende i en form for gæld til det 

omkringliggende samfund. Eksempelvis konstaterer Professor Finn Østrup:  

“Bankerne modtager mange ydelser fra staten, og så kan man jo sige, at de også må give noget igen. Bankerne 

har Nationalbanken, som de kan trække på, hvis de mangler likviditet, og andre servicesystemer, og samtidig 

har staten holdt hånden under bankerne i forbindelse med bankpakkerne.” 

(Dall & Dandanell 2013) 

Her artikuleres et forhold, hvor bankerne kan trække på staten i de svære tider og at staten endda “holdt 

hånden under bankerne i forbindelse med bankpakkerne” efter finanskrisen. Denne logik artikuleres også af 

leder af SF, Pia Olsen Dyhr: “Danske Bank overlevede for 10 år siden, fordi man igangsatte en politisk 

redningsaktion, hvor danskerne tog risikoen.” (Olsen Dyhr, 2018). Her italesættes det konkret som en 

redningsaktion. Men privilegierne stopper ikke der. I følgende citat kan vi iagttage hvordan bankerne 

“helliggøres” :“[...]de har sat kapitalismens grundlæggende logik ud af kraft: Storbanker er vaccineret mod 

konkurs, fordi de i sidste ende kan hente lån og garantier i statskassen. Dermed er den nødvendige 

sammenhæng mellem højt afkast og høj risiko brudt.” 

(Politiken, 2012). 

De store banker er altså artikuleret som immune over for de dynamikker, som resten af samfundets 

virksomheder kan risikere at være offer for: kapitalismens konkurrence. Her ses at bankens betydning som 

infrastruktur fordobles ind i rollen som privat virksomhed, hvilket stiller bankerne i en helt unik rolle Problemet 

opstår dermed, når bankerne forbryder sig mod den kontrakt, der har givet dem privilegiet: 
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“Men symbiosen går begge veje, og det er forstemmende igen og igen at erfare, at bankerne tilsyneladende 

ikke føler et større ansvar for det fællesskab, der hjalp dem, da de var i knibe, og som mere generelt skaber 

rammerne for deres virksomhed” 

(Politiken, 2017). 

Bankerne får altså en dobbelt rolle som samfundskritisk infrastruktur og som privat virksomhed, og nyder godt 

af de privilegier begge roller indebærer, men uden at de forpligter sig til det som der ligger på den anden side: 

samfundsansvaret. Men samtidig anklages bankerne for netop at artikulere det samfundsansvar i forsvar af 

privilegierne, eksempelvis af Jens Christian Hansen, redaktør på Berlingske Business: “Det forpligter at være 

landets suverænt største bank - det forpligter at bekende sig til et samfundsansvar.” (Chr. Hansen, 2017). I 

diskursen udstedes bankens position som værende dobbelt: som privat virksomhed og som samfundsaktør.  

Men disse to identiteter viser sig at stå i et antagonistisk forhold til hinanden. 

Delkonklusion - Analysedel 1 

Vi vil her samle op på en række af de pointer, vi har fremanalyseret i analysedel 1. Det drejer sig om, hvordan 

banken konstrueres, hvilket ansvar den tilskrives og slutteligt hvilken funktion samfundskontrakten tjener i 

diskursen. 

 

Hvad er en bank? 

I vores gennemgang af artikulationerne, der udgør samfundets diskurs om bankerne, har vi identificeret en 

række interessante elementer. Først og fremmest konstrueres bankerne i to identiteter: privat virksomhed og 

samfundsaktør. For det andet tilskrives til begge disse identiteter en meget negativ konstruktion af hvordan 

bankerne i samfundet er i forhold til hvordan de bør være. 

 

En af de mest relevante betegnere her er ideen om, at bankerne sætter profit før etik. Det ses eksempelvis i 

følgende citat: 

“Det voldsomme fokus på bundlinjen risikerer at have svækket den kultur og de værdier, som disse to 

storbanker også skal drives efter for hele tiden at gøre sig fortjent til den enorme tillid, vi generelt har til vores 

banker i Danmark.” (Chr. Hansen, 2018). 

 

Denne relation mellem banker og etik sættes mange gange i løbet af de analyserede tekster. Det er her 

identiteten som privat virksomhed sættes mest direkte. I diskursen fikseres banken dermed som private 

virksomheder, der udelukkende har fokus på profit frem for et bredere etisk samfundsansvar, hvor netop profit 

også må udgøre nodalpunktet for denne diskurs.  

 

I forlængelse af dette ser vi at de fleste artikulationer skærer bankerne over en kam og konstruerer dem 

således ens. De mindre banker har ikke meget plads i diskursen, hvilket man kan diskutere om er til deres 

fordel eller ulempe. Det er Danske Bank, Nordea og Jyske Bank der kommer til at fremstå som repræsentant for 

resten. 

Den negative meningstilskrivelse til bankvæsenet kan nok bedst opsummeres med følgende citat: 
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”Råddenskab, inkompetence, grådighed, uansvarlighed, svindel, uforsigtighed - er nogle af de ord, man må 

bruge, hvis man skal karakterisere den danske bank-og finanssektor[...]” (Hildebrandt, 2018) 

  

Vi vil ikke læse for meget ind i dette. Men det må kunne siges uden større forbehold, at hvis dette er 

repræsentativt for den gængse diskurs i samfundet om banker – og det mener vi, at det er – så står bankerne i 

noget af en krise i forhold til at artikulere en ny hegemonisk mening om dem selv. I forlængelse af dette 

udpeger vi også flere steder, hvor fortjenesten til aktionærer og lønningerne til direktører etableres i en 

relation, hvor de penge kommer fra kunder og medarbejdere. At bankens gevinst som privat virksomhed står i 

et form for antagonistisk forhold til dens rolle som samfundsansvarlig aktør. 

  

Banken som samfundsaktør konstrueres i et andet lys. Først og fremmest konstaterer vi, at det opstilles som en 

form for idealtype. Altså at banken som samfundsaktør er en diskursiv konstruktion af, hvad banken bør være, 

men ud fra en kommunikation, der i virkeligheden kredser om hvad bankerne i stedet er i den tidsperiode vi 

har afgrænset os til. Og hvad bankerne er, er det helt modsatte af, hvad de bør være. Denne bank som 

samfundsaktør skal altså forstås som et konstitutivt ydre, der sættes i modsætning til banken som den figurerer 

inde i diskursen.  

  

Banken som samfundsaktør er en aktør, der handler efter samfundsansvar, som: “[…] skal forstås bredt og efter 

intentionen i loven og ikke dets stringente ord, og at alle handlinger skal kunne forklares offentligt.” (Linding, 

2018). Oven i dette kobles også artikulationer af at den samfundsansvarlige bank handler med etik før profit, 

ikke udbetaler for høje lønninger og som sætter direkte ind over for økonomisk kriminalitet, hvilket diskursen 

fremstiller at bankerne endnu ikke har: 

“‘Kanaliseringen af store mængder penge fra lyssky selskaber gennem blandt andet danske bankkonti til 

selskaber i skattely sætter endnu engang spørgsmålstegn ved bankernes evne og vilje til at opfange tvivlsomme 

transaktioner og indberette dem til myndighederne’ 

 (Rubin, 2017) 

  

Banken som samfundsaktør afstedkommer af en form for gæld til samfundet. Som følge af, at bankerne kan få 

lov til at ”tjene penge på andres penge” og som følge af, at diskursen fikserer at samfundet reddede bankerne 

efter finanskrisen. Netop på grund af de særprivilegier, forpligtes bankerne til et særligt ansvar som en 

samfundsaktør, der går ud over deres rolle som privat virksomhed. Selv, når det er i kraft af bankernes 

kernevirksomhed – låneformidlingen – så påkaldes denne i et samfundsansvarligt lys, hvor der i diskursen 

fikseres, at bankerne bør tilsidesætte deres hensyn som privat virksomhed og tage et samfundsansvar for at 

skubbe gang i den økonomiske motor. 

  

Her fremstår der to klare identiteter for bankerne: som privat virksomhed, der har fokus på bundlinjen og som 

samfundsaktør, der har et bredere samfundsansvar. Bankerne konstrueres som at give kald på den anden rolle 

til fordel for den første. 
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Netop bankernes skiftende ansvar var også et stort tema i samfundets diskurs. Vi har karakteriseret de 

forskellige former for ansvar i følgende afsnit. 

  

Hvad er deres ansvar? 

I vores indledning fremhæver vi Lene Espersens opfordring til bankerne om at vise samfundsansvar ved at 

sætte gang i de økonomiske hjul. Hun siger også, at “Det er ikke godt for samfundet, hvis bankerne sparer sig 

igennem krisen, og de har et samfundsansvar i forhold til de sunde virksomheder til at polstre sig og undgå en 

kreditklemme” (Nielsen, 2009). Her ser vi første betegner der relaterer sig til ansvaret, og det er en betegner 

der går igen i mange af årene: bankerne har slet og ret et ansvar for økonomisk at formidle kredit. Benny 

Engelbrecht siger også, at: 

“Jeg synes bestemt, at bankerne har et samfundsansvar. Det har den seneste debat også vist. Men de har 

ansvar for andet og mere end selve dét, at der er nogle svage kunder, der bliver taget hånd om. En af de store 

udfordringer lige nu er for eksempel, at små og mellemstore virksomheder har svært ved at låne penge.” 

(Dall & Dandanell, 2013) 

Diskursen fikserer altså et af bankernes ansvar som gennem sin kerneforretning at skulle formidle penge til 

gavn for virksomheder og privatpersoner i landet. Udfordringen kommer så ind, når der i diskursen ikke skeles 

til bankens evne til at drive dette som en forretning. Der artikuleres, at bankerne har et ansvar for at låne 

penge ud, som eksempelvis ses i følgende: 

“Danske Bank vil af med svage kunder og svigter sit samfundsansvar, lyder kritikken. Et lovindgreb mod 

bankerne, og særligt Danske Bank, kan blive konsekvensen, hvis banken ikke tager sit samfundsansvar 

alvorligt.” 

(Nyholm, 2013b) 

Her overstiger rollen som samfundsaktør og kræves hævet over rollen som privat virksomhed. Selvom 

bankerne ikke tjener penge på nogle kunder, så har de som pligt stadigvæk at levere en ydelse til disse. 

 

Dette samfundsansvar konstrueres så som et eksempel på, hvordan bankerne bør være ifølge diskursen, og 

sættes i modsætning til den identitet, som bankerne fikseres at have nuværende: private virksomheder, der 

har profit som raison d’etre. 

 

Sætter man ”Ansvaret” ind i de historiske kontekster, hvori de forekommer, så bliver det også tydeligt at 

ansvarsbegrebet bruges som et forsøg på at regulere bankernes opførsel, ved at konstruere et ansvar for 

bankerne. Efter finanskrisen, hvor den politiske linje var, at der skulle gang i økonomien igen, så blev bankernes 

samfundsansvar at gøre netop dette. I sagerne om gebyrstigninger til ”almindelige kunder,” så blev bankens 

ansvar fikseret som at skulle tage hånd om de svage kunder. I sagerne om finansiel kriminalitet blev bankernes 

ansvar fikseret som at skulle aktivt bekæmpe dette – som at være en af de vigtigste elementer i indsatsen. 

Slutteligt ser vi ansvarsbegrebet blive mobiliseret til at forsøge at få bankerne til at agere ”etisk” i stedet for 

profitdrevet. 
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Og det er netop her, at ”Samfundskontrakten” sættes i spil. For med denne kontrakt, der får karakteristika af 

en tom betegner, formår samfundets diskurs at forene og danne en ækvivalenskæde gennem alle disse krav og 

betegnere. 

Samfundskontrakten er en tom betegner netop fordi den tømmes for specifikt indhold. Allerede da den 

introduceres, nævnes det af Corydon, at den er ”uskreven.” Efter samfundskontrakten opstod som betegner i 

diskursen ser vi så en række forsøg på at fiksere mening om den. Her kædes en række krav sammen: etik over 

profit, lovens ånd/lovens bogstav, aktiv indsats over for finansiel kriminalitet samt direktørlønninger. 

Samfundskontrakten fremstår som en tom betegner, netop fordi den sætter ækvivalens mellem alle disse krav, 

hvor det vigtige ikke er det enkelte krav, men at et brud på et af elementerne er et brud på kontrakten som 

sådan. Samfundskontrakten defineres i diskursen retroaktivt; den fremsættes, og så tilskrives meningen 

bagefter. 

 

Igennem samfundskontrakten opstår der dermed også et diskursivt reguleringsinstrument. For hvis 

samfundskontrakten griber tilbage til elementet ”Samfundsansvar,” så ser vi allerede nu at denne betegner har 

været genstand for forandringer. I princippet er rækken af krav og elementer der kan kædes sammen med 

”Samfundsansvar” jo uendelig, men i og med at et brud med ansvaret er et brud på samfundskontrakten, så 

opstår der her en styring, der lukker ned for mange handlingsrum. Men denne styring kommer også ud fra hvad 

vi vil karakterisere som en udbredt utilfredshed med en utilstrækkelig regulering af bankernes opførsel. I 

samfundets diskurs konstrueres bankerne som i konflikt med det ene ansvar og lov efter den anden, og som 

nogle der i perioden siden finanskrisen ikke har forandret sig fra at være profitmaksimerende virksomheder 

først og fremmest. 

 

Man kan symbolisere de to diskursive konstruktioner af banker her. Den ene skal forstås som det banken er 

(privat virksomhed) og den anden, som det, banker bør være (samfundsaktører). Det er disse to positioner i 

diskurserne som kommunikationen sætter. Her skal SA forstås som “Samfundsaktør” og PV som privat 

virksomhed:  

 
De to diskurser er antagonistiske over for hinanden på de fleste punkter. Dog er ansvaret for kreditformidling 

fælles for begge roller. Der er altså en konflikt imellem disse to identiteter for hvad banker kan være. For at 
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overstige denne konflikt er det at vi ser artikulationen af “Samfundskontrakten.” som betegner, der binder de 

forskellige diskursive krav til bankernes opførsel sammen og opstiller identiteten som en samfundsansvarlig 

bank. En samfundsansvarlig bank bliver dermed til en bank, der opretholder samfundskontrakten.  

 

Senere vil vi vise, at også banksektoren i 2018 bekender sig til denne samfundskontrakt og de samme 

ansvarsområder, hvilket kan vise sig at være et spil, som bankerne er nødt til at spille, men som de kan have 

svært ved at vinde. 

 

I analysedel 2 vil vi gennemgå banksektorens egen diskurs om de selvsamme emner. Med udgangspunkt i de 

centrale analytiske problemstillinger, vi har identificeret her, vil vi forsøge at optegne den hegemoniske 

krigsplads, som der står de to diskurser imellem. Empirien har vi allerede introduceret, men her vil vi 

analysestrategisk bemærke at vi i diskursen forsøger særligt at lægge mærke til elementer, der handler om 

ansvar, etik, bankens rolle i forhold til det omkringliggende samfund og naturligvis samfundskontrakten som 

betegner. Derudover vil der også skeles til to andre vigtige elementer fra analysedel 1: relationen til 

finanskrisen samt relationen til regulering. 

Analyse 2 - Banksektorens diskurs 

I analysedel 2 vil vi forsøge at undersøge de artikulationer, som banksektoren selv er en del af. Konkret vil det 

være med til at vise, hvilken meningsfiksering om det at være bank som sker i tidsperioden. I den forbindelse 

vil vi særligt lægge mærke til, hvilken relation der etableres mellem bankerne og betegnere som 

samfundsansvar og samfundskontrakt, men i og med samfundskontrakten som nævnt først begynder at 

optræde i 2018, så vil vi forsøge at lægge mærke til de elementer, der ender med at være en del af kontrakten - 

betegnere som etik, direktørlønninger, relationen til de enkelte kunder og lignende. 

 

Samtidig vil vi også kigge på, hvilke relationer der etableres mellem banken som sektor og så resten af 

samfundet, det være sig staten, civilsamfundet eller markedet. Vi gennemgår talerne år for år for at få øje på 

de små skift og på den måde kunne tegne historien om banksektorens egen diskurs om det at være bank.  

 

2007: Peter Schütze   

Et af temaerne, der fylder meget i årets tale er regulering. I denne italesætter Peter Schütze, hvordan idealet 

for regulering burde være i Danmark. På denne måde etableres der en diskurs, hvor banksektoren forsøger at 

modificere, hvordan staten skal agere over for bankerne. I nedenstående citat artikulerer Peter Schütze lighed 

mellem (over)regulering og manglede fornuft – det er altså mangel på fornuft og forståelse for banksektoren at 

de offentlige instanser, herunder især den europæiske ’sprøjter regler’ ud.  

”I disse år sprøjter regler, anbefalinger, direktiver og forordninger om den finansielle sektor af sted på 

samlebånd.  På en eller anden måde er vi i Danmark blevet lidt samspilsramt med disse nye regler. Nu er det jo 

ikke sådan, at vi aldrig har kendt til regler i vores sektor. Vi har altid været underlagt regler, regler som vi i 

øvrigt har fulgt ganske tæt. Men vi har også altid haft tradition for en god portion sund fornuft. (…) De mange 
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detaljerede regler gik hen og blev vigtigere end den sunde fornuft.”  

(Schütze, 2007: 8-9). 

Her opstår der et nyt moment for hvordan bankerne skal reguleres: “sund fornuft,” der sættes i modsætning til 

“mange detaljerede regler.” På denne måde fremhæver Finansrådet i virkeligheden en liberalisering af 

bankmarkedet oven på finanskrisen, hvor bankerne ikke skal reguleres af  tætte bureaukratiske regler men er i 

stand til selv at styre deres adfærd og ramme “sund fornuft.”  

Der artikuleres et krav om at ramme en balance mellem reglerne og “den sunde fornuft,” som Schütze 

artikulerer i bankernes selvforståelse. På denne måde relaterer distinktionen mellem sund fornuft og 

regulering sig til distinktionen mellem lovens ånd og lovens bogstav, som vi udpeger i analyse 1. Forskellen er 

dog, at i lovens ånd/lovens bogstav handler det om at pålægge bankerne at regulere sig selv etisk, hvor 

bankernes moment her fikserer en mening om at kunne regulere sig selv efter sund fornuft.  

Der opbygges en identitet hvor bankerne selv er i stand til at træffe de rette/fornuftige beslutninger, så længe 

politikerne ikke overbebyrder bankerne med regler. På den måde står “den sunde fornuft” på siden af lovens 

ånd i stedet for lovens bogstav. Reglerne er faktisk ikke blot en regulering af bankernes adfærd men artikuleres 

som “monstrøse,” som ses i følgende citat: 

”Derfor en lille bøn til regeringen om at foretage en vurdering af det rimelige heri. Som jeg før var inde på, kan 

intentionerne bag de monstrøse direktiver være gode nok. De kan være med til at bane vejen for et af vores 

allerstørste ønsker: At blive stillet lige i den internationale konkurrence.” 

(Schütze, 2007: 12-13).  

Og her artikuleres endvidere finanssektorens krav til politikerne: at være i stand til at konkurrere internationalt. 

Her er der nogle vigtige analytiske pointer: 

 

Først og fremmest, at bankernes krav til regler er at de tager hensyn ikke bare til det nationale handlingsrum 

men det internationale. Bankerne artikulerer altså en omverden og et udsyn der ikke er begrænset af 

Danmarks grænser. Det bliver derfor et spil mellem nationale og internationale interesser. Det er altså evnen til 

at konkurrere der sættes som det største ønske. I dette kan også læses en grundlæggende artikulation af hvad 

bankernes rolle er: private virksomheder, der konkurrerer indbyrdes på markedsplan. Når Schütze artikulerer 

denne diskurs som han gør, så fikserer han det internationale marked som den allervigtigste omverden, som 

banken ser sig selv i forhold til. På den måde artikuleres på en og samme tid en afstandtagen til Danmark som 

regulator og en tilnærmelse til et globalt liberaliseret marked. 

 

Der artikuleres også en særlig sammenhæng mellem bankerne og resten af samfundet. I følgende citat kan 

man se sammenhængen: 

”Under alle omstændigheder vil det komme hele samfundet til gode, hvis danske banker skulle være så heldige 

– og dygtige – at tjene endnu flere penge end tilfældet er i dag. Det ville derfor være både fremsynet og 

kærkomment, hvis vores politikere rettede fokus på, hvilke strenge, der kan spilles på for at skabe en endnu 

mere værdiskabende banksektor, og dermed skabe endnu flere værdier for hele vores samfund.”  

(Schütze, 2007: 22). 

Her er den vigtige artikulation, at går det godt for bankerne, så går det godt for resten af samfundet. 

Banksektoren forstås som “værdiskabende” for resten af samfundet og en sektor der bør gives bedre 
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arbejdsbetingelser - Schütze beskriver det som “strenge der kan spilles på for at skabe en endnu mere 

værdiskabende banksektor” (2007: 22). Diskursivt skabes bankens rolle for resten af samfundet, som at kunne 

tjene penge. Dette spiller meget ind i diskursen om liberalisering, hvor virksomhedens fineste rolle netop er at 

skabe en økonomisk værdi for sin omverden. Det er denne identitet, dette prædikat for at være bank, som 

Schütze forsøger at konstruere. 

 

Vigtigt her ligger også koblingen af at bankerne allerede skaber en stor værdi for samfundet. Hermed opstilles 

der en modsætning mellem regulering og skabelse af værdi for samfundet. Relateres det til det tidligere 

fremhævet citat, artikuleres det klart, at det er samfundets store interesse at lade bankerne konkurrere på 

deres sunde fornuft og under lige vilkår med resten af verden.  

Banksektorens værdi udpensles i næste citat: 

”Sidste år – i 2006 – betalte bankerne 9 milliarder kroner i direkte selskabsskatter til den danske statskasse. Det 

svarer til, at hver femte krone, der blev betalt i selskabsskatter sidste år kom fra bankerne. (…) Så der er rigtig 

mange gode grunde til, at rigtig mange burde være glade over, at bankerne har en fornuftig indtjening.”  

(Schütze, 2007: 20) 

Værdien her kobles ikke i kraft af bankernes funktion som låneformidlere men som skattebetalere. Der 

artikuleres altså en logik, hvor værdien der skabes handler om den skat, der betales til samfundet. Der 

artikuleres altså ikke en særlig rolle, værdi eller funktion, som bankerne har i forhold til det omkringliggende 

samfund udover at være en økonomisk god forretning. Man ser ikke sig selv som en særlig infrastruktur, som vi 

vil se i senere års taler, hvor vægten ikke kun lægges på det økonomiske. Her i 2007 er bankens rolle slet og ret 

ensidig som en økonomisk forretning - en forretning der for samfundets bedste burde reguleres så lidt som 

muligt, så man kan lade den sunde fornuft råde.  

 

Denne artikulation af bankernes værdiskabelse kobles altså sammen med et krav rettet mod den danske stat, 

som ses i følgende citat:  

Det vil derfor være min opfordring til politikerne her i dag: Når embedsværket i Bruxelles får en lys idé til et nyt 

superduper-direktiv – så bør spørgsmålene være:  - Er der i den virkelige verden nogen, der får et bedre 

overblik? - Er der overhovedet nogen, der vil ha' det her? Hvad er prisen? Hvem skal betale?”  

(Schütze, 2007: 12-13) 

Kravet er, at den danske stat forsvarer banksektoren på grund af den værdi, der skabes i samfundet. Samtidig 

artikuleres der en ide om at reguleringen fra internationale myndigheder er uden for “den virkelige verden.” 

Det er et uønsket og ufornuftigt regelsæt som sættes ned over bankerne, som kan have en effekt på bankernes 

værdiskabelse og dermed straffer forbrugerne. Det artikuleres i følgende: 

“Direktiverne på det finansielle område tager langt hen ad vejen udgangspunkt i nogle velmente hensyn til 

forbrugerne. Der skal skabes gennemsigtighed, sammenlignelighed, øget konkurrence, skarpere priser og øget 

informationspligt. Alt sammen udmærket. Men hvis hensigten er at skabe mere gennemsigtighed for kunden, så 

går man galt i byen, hvis man tror, det sker ved at stopfodre med information. Havde der så været 

efterspørgsel. Men jeg har aldrig hørt fra én, der ønsker at få flere papirer fra banken” 

(Schütze, 2007: 12) 
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Det understreger for Schütze, at reguleringen er ufornuftigt ikke blot fordi det holder bankerne tilbage fra at 

skabe værdi, men også fordi det faktisk skaber værre vilkår for forbrugerne på trods af de “velmente hensyn.”  

 

 

Finanskrisen  

 

Det er ikke blot reguleringen, Schütze forholder sig til - der artikuleres også en form for ansvar for finanskrisen, 

der endnu er i sin spæde opblomstring. I følgende citat artikuleres der, at bankerne har lavet fejl der ledte til 

finanskrisen: “Nu har vi som banker ikke ligget stille. Der har været en lang række af udlånsmuligheder. Og 

herhjemme må vi jo også nøgternt konstatere, at vi ekspanderede udlån mere end indlån.” (Schütze, 2007: 5). 

Der artikuleres en sammenhæng mellem bankernes ageren og finanskrisens ophav, men det er ikke en entydig 

ansvarstagen. Denne uforsigtighed i forhold til at ekspandere udlån mere end indlån kobles sammen med 

noget andet, som ses her: “En udlånsstigning var imidlertid helt naturlig set i lyset af de gode konjunkturer. Der 

var ikke noget nyt under solen. Og alligevel kom formørkelsen. At det oven i købet var fra USA, havde vi ikke lige 

gættet.” (Schütze, 2007: 5).  

Her ser vi genkomsten af den sunde fornuft der nævnes tidligere: at det er “naturligt “ stige i udlån under en 

højkonjunktur. Det artikuleres at bankerne gør som de plejer under højkonjunktur og at krisen dermed 

kommer bag på dem - også fordi den faktisk kommer fra USA. Der artikuleres en form for ansvarsfraskrivelse - 

Ja, der skete en stigning i udlån som var uhensigtsmæssig, men det gjorde der fordi det var naturligt at gøre 

sådan. Schütze artikulerer et forhold mellem bankerne og markedet, hvor det altså er markedet der 

bestemmer.  

Igen her sættes bankens væsentligste omverden som markedet og ikke som samfundet i form af forbrugere 

eller staten. Bankerne artikulerer en identitet, hvor de kun har ansvaret fordi de levede op til deres rolle i 

samfundet og fulgte den vej, de økonomiske vinde blæste.  

 

Ikke blot de “naturlige” forhold på markedet er at beskylde, men også de pengepolitiske vilkår. Schütze 

artikulerer en abnormalitet i markedet grundet den lave rente, der bevirker at “appetitten” stiger:  

“Man kan diskutere, hvad der er normalt og unormalt. Jeg mener, det unormale var årerne med den lave rente. 

Og i de år steg appetitten på at få et ”pick up” i afkastet. Godt hjulpet af traditionen for at kunne investere i 

aktiver med en høj rating, uden detaljerede kreditanalyser. Og hvem ved, måske bliver det igen populært at 

sætte penge i banken og lade os banker kreditvurdere kunderne, før pengene bliver lånt ud.” 

(Schütze, 2007: 6) 

Logikken her synes at være, at det handler om at få et “pick up i afkastet” for de finansielle institutioner. 

Artikulationen er, at indtjeningen er centralt for bankerne og derfor er bankerne “nødt” til at gå ud over den 

traditionelle kerneforretning med indlån og udlån, når den lave rente bevirker at kunderne ikke længere vil 

indlåne.  

Finanskrisen bliver altså til et moment i diskursen om bankerne, men det er med en form for fornægtelse i dens 

betydning: Banksektoren var involveret, men var det fordi det var sådan rammevilkårene var.  
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For 2007 må vi konstatere, at den altoverskyggende diskursive artikulation, der sættes, er den om bankerne 

som almindelige forretninger, der tjener penge. Der artikuleres en meget liberal diskurs, hvor reguleringen bør 

sættes på et absolut minimum. Der blev også opstillet betegnere som sund fornuft, der skal regulere bankernes 

adfærd. Samtidig sættes de væsentligste omverdener for bankens udsyn som de internationale markeder. På 

denne måde identificerer vi den første af de identiteter, bankerne påkalder sig i diskursen: banken som privat 

virksomhed. 

 

2008: Peter Schütze 
I 2007 blev der artikuleret en sammenhæng mellem regulering og banker, som måtte forstås som en 

unødvendig indblanden i en verden, hvor “sund fornuft” burde råde. Denne betegner gør sig igen gældende i 

2008, hvor reguleringen ikke bare artikuleres som værende usund for bankerne men kan lede til endnu værre 

konsekvenser, som set i følgende citat:  

“[...] som sagt, de nye regler er meget anglosaksisk og amerikansk inspireret. Mange, mange detaljer, der kan 

overskygge substansen. Jeg vovede mig sidste år til at sige, at ”det er efter min bedste bedømmelse arnen for 

fremtidige kriser, hvis vi ikke kan skelne væsentligt fra uvæsentligt." Og nu er det ikke sådan indrettet, at alt 

væsentligt kan udtrykkes i en matematisk formel eller med et tal, der kan tjekkes. Sund fornuft må og skal 

tilbage som en vigtig disciplin.” (Schütze, 2008: 21) 

 

Der artikuleres en sammenhæng mellem overregulering og kriser. Det skal forstås, at problemet ikke er en 

ureguleret finanssektor men tværtimod en overreguleret sektor. Der artikuleres et krav, at regulering ikke skal 

dreje sig om detaljer men det “væsentlige,” der endvidere ikke “kan udtrykkes i en matematisk formel.” Her 

italesætter Schütze at de eneste, der faktisk er i stand til at regulere bankerne - at “skelne det væsentlige fra 

uvæsentlige” - er bankerne selv grundet deres “sunde fornuft.” Det er ikke bare politikere der stiller krav om 

dokumentation gennem matematiske formler og tal, men bankerne selv og deres egen dømmekraft. Her ser vi 

på mange måder en form for relation til den diskurs, vi senere vil se blive artikuleret om det moralske kompas - 

Hvor der her italesættes et ønske om selvregulering i forhold til at agere på markedet, så er det i 2018 omvendt 

en italesættelse af en selvregulering i forhold til samfundet som helhed, hvilket er et skifte i omverden men 

grundlæggende den samme essentielle identitet, som aktører der bedst selv ved, hvordan der skal ageres.  

 

Schütze artikulerer endvidere et krav om at bankerne ikke skal reguleres for meget: 

“Vi skal for alt i verden undgå et credit crunch ved indgangen til en lavkonjunktur. Det kan blive et rent selvmål, 

hvis bankerne stækkes så meget, at vi ikke kan støtte den nødvendige finansiering til dansk erhvervsliv og til de 

mange private kunder i de næste par år.” (Schütze, 2008: 14) 

 

Faren ved overregulering er at bankerne ikke kan leve op til den identitet, der artikuleres. Regulering sættes 

altså som en antagonistisk forskel til at “støtte finansiering.” At bankerne fungerer som en motor for vækst, der 

ses  i koblingen om at bankerne leverer “Nødvendig finansiering” under lavkonjunkturer. Det er endvidere en 

mindre reartikulation og modificering af bankernes rolle over for resten af samfundet, som vi identificerede i 

2007, hvor bankernes funktion var at betale skat for resten af sektoren. Modifikationen er en mindre 

nuancering på et punkt: at bankernes eneste omverden ikke kun er det internationale marked men også de 
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danske private kunder. Men bankens væsentligste identitet er stadigvæk som en forretning på markedet, men 

her knyttes der en betegner til bankernes identitet som dem, der “støtter nødvendig finansiering.”  

 

Der artikuleres endvidere et lignende krav fra 2007 omkring regulering: “Det kan ikke siges ofte nok, at vi i 

reguleringen af den finansielle sektor af konkurrencehensyn har brug for ens internationale regler.” (Schütze, 

2008: 24). Logikken er, at det er konkurrencehensynet der skal vægtes højest, og at en regulering ikke burde gå 

ind og true bankerne på evnen til at tjene penge. Det er her vi kan udpege bankens funktion. Som private 

virksomheder, der konkurrerer på internationale markeder; og som en leverandør af en central politisk-

økonomisk målsætning: vækst for det private. Der er her tale om en dobbelt rolle, som bankerne artikulerer 

med hensyn til forskellige omverdener. Men kravet er i sidste ende det samme: et liberalt ekko af ideen om, at 

hvis man lader markedets regler regere, så skal bankerne nok agere på den mest hensigtsmæssige vis, for 

Schütze er det så at lade sig styre af “sund fornuft.” Relationen til markedslogikken ses også i artikulation af 

bankernes relation til finanskrisen.  

 

Finanskrisen  

Ansvaret over for finanskrisens eksistens artikuleres efter denne logik: Der blev begået fejl, men det er ikke helt 

og holdent den danske finanssektors skyld. I følgende citat illustreres det: “Roskilde Bank må og skal være en 

enkeltstående oplevelse. (...)  Der kan ikke være nogen tvivl om, at ansvaret ligger hos direktionen og 

bestyrelsen. Sådan er vores system sat op. Det er så revisionens og Finanstilsynets opgave at overvåge, at 

opgaverne bliver udført.” (Schütze, 2008: 7) 

Der fremsættes en logik, der drejer sig om at sektoren som sådan gør det godt, det er blot enkeltstående 

aktører der er gået for langt i jagten på profit. “Ansvaret ligger hos direktionen og bestyrelsen,” lyder det, 

hvorfor svigtet ligger der og hos Finanstilsynet og revisionen. Dette bringes så sammen med krav om, at der 

skal styrkes nogle muskler i tilsynene. Om anbefalingerne for selskabsledelse siger han: “Formålet er, at vi 

overalt sætter ekstra fokus på opgaver og ansvar – for eksempel i form af konkrete procedurer for direktionens 

inddragelse af og rapportering til bestyrelsen samt krav til kvalifikationer i såvel direktion som 

bestyrelse.”(Schütze, 2008: 8) Det artikuleres konkret, at problemet ligger i direktionens arbejde og 

bestyrelsens kvalifikationer. Dermed bliver finanskrisen og dens politiske ophav et moment i ledelsens diskurs. 

Også revisorerne bør styrkes (Schütze, 2008).   

På denne måde bliver det også, som en liberal diskurs foreskriver, den enkelte aktør der straffes for egne 

handlinger. Sektoren skal ikke reguleres, den enkelte synder skal i stedet straffes, synes at være den diskurs 

som Schütze sætter. Identiteten for bankerne fortsætter i 2008 med grundlæggende at være økonomiske 

virksomheder, der konkurrerer på markedsvilkår på et globalt marked. Dog tilføjes endnu en betegner, der 

kobles til ansvarsområdet: vækst. Bankerne italesættes som havende en funktion og rolle at spille over for 

resten af økonomien gennem låneformidlingen.  

 

2009: Peter Schütze 
  

Et af de centrale temaer for både 2008 og 2009 var altså finanssektorens relation til finanskrisen i Danmark, og 

det er også her vi starter vores analyse af dette års tale.  
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Først og fremmest handler det om skylden for krisen. Peter Schütze siger, at “Ja – inden I minder mig om det: Vi 

banker bærer også en del af skylden for krisen. Min pointe er, at vi i dag igen ser en endog meget slap 

pengepolitik. Og hidtil usete lave renter. Det vil – som vi har set det flere gange før – skabe grobund for finansiel 

kreativitet.”(Schütze, 2009: 13) Her artikuleres klart at der bæres “en del” af skylden for krisen, men for 

finanssektoren er dette altså afstedkommet af de politiske rammer, der på en måde har lokket de enkelte 

aktører til “finansiel kreativitet.” Dette kobles så sammen med en anden del, der handler om reguleringen. 

“Reguleres der for lidt, er der risiko for, at nogle ‘løbske missiler’ skaber uorden i det finansielle system” siger 

Schütze (2009:11). Her artikuleres der, som vi også så i den foregående tale, at det ikke er systemet i sig selv, 

der bærer skylden men rettere nogle enkelte aktører (“løbske missiler”).  

Der er en form for paradoksal kommunikation på spil her. På den ene side pådrages ansvaret for krisen til 

banksektoren gennem “løbske missiler, der skaber uorden i det finansielle system,” men på den anden side 

sættes det til side for at det er de politiske vilkår - lave renter, slap pengepolitik - der afføder “finansiel 

kreativitet.” (2009:11). Det betyder at på en og samme tid er banksektoren ansvarlig og ikke-ansvarlig over for 

finanskrisen.  

 

Logikken imellem de to sætninger virker til, at finanssektoren iagttager finanskrisen som noget, enkelte 

uansvarlige aktører har været med til at skabe under dårlige politiske rammer, men at sektoren som helhed har 

ageret som de burde. På denne måde bliver markedet også den dominerende omverden for bankerne: der 

artikuleres at bankerne egentlig bare opfører sig, som man kan forvente på det marked som der nu engang var. 

Spørgsmålet er om denne paradoksale kommunikation tjener til at forsøge at skubbe finanskrisen ud af 

diskursen. 

 

I analysedel 1 identificerede vi at samfundet som iagttager af bankerne artikulerer, at staten har “holdt hånden 

under” bankerne efter finanskrisen og endda decideret reddet dem. Denne artikulation bliver her genstand for 

en hegemonisk kamp af Schütze:  

“Måler vi betalingen lige nu, så har vi – når terminen pr. 1. december er betalt – lagt 9,4 milli- 

arder kroner i garantiprovision som indtægt til statens kasse. Hertil kommer tabet i Finansiel 

Stabilitet på 5,7 mia. kr. ved udgangen af 3.kvartal, der også vil blive udgiftsført i bankerne.”(2009: 4) 

Her ser vi konkret, at der artikuleres at staten faktisk tjener penge (“som indtægt til statens kasse”) på disse 

pakker, et synspunkt der konkluderes med følgende sætning: “Blot for at rydde enhver misforståelse af vejen: 

Nok har vi fået pakker. Men vi har ikke fået gaver.” (2009:4) Her i 2009 ser vi den første afstandtagen til den 

diskursive konstruktion af bankerne som nogle, der er blevet reddet af samfundet og som har fået en stor gave. 

For finanssektoren forholder relationen sig faktisk omvendt: bankerne har betalt for krisen og har faktisk 

indtjent til staten igennem bankpakkerne. Dette står i skarp modsætning til udtalelserne for samfundets 

iagttagelsespunkt, hvor relationen var, at samfundet havde reddet bankerne.  

 

Regulering 

I det hele taget artikulerer Schütze bankerne som havende en central rolle for den danske økonomi. Om 

reguleringen af banker siger han:  
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“Reguleres der derimod for meget, er der stor risiko for, at vi svækker et af de allervigtigste rammevilkår for 

vækst i samfundet, nemlig bankernes kreditformidling. Det vil gå hårdt ud over det øvrige erhvervsliv. En for 

omfangsrig regulering vil nemlig – helt utilsigtet – lægge en dyne over samfundsøkonomien” (2009:11) 

Bankernes kreditformidling - at modtage indlån og yde udlån - kobles her sammen med resten af samfundet 

som “et af de allervigtigste rammevilkår for vækst,” hvorfor bankernes selvforståelse her må fortolkes som 

værende uundværlig. Dette kobles yderligere sammen med at “for meget regulering” vil sænke hele 

samfundsøkonomien. Man må forstå at for finanssektoren er en balanceret reguleret bank en central motor for 

økonomisk vækst, som det øvrige erhvervsliv ikke kan undvære. Hvad en “balanceret regulering” indebærer, 

uddybes også:  

“Når jeg på de seneste årsmøder har været bekymret over de mange komplicerede regler og den strenge 

fortolkning af regnskabsreglerne, så har det været, fordi jeg mente, at den sunde fornuft kom til at stå i 

skyggen” (Schütze, 2009:16). 

Dette må forstås i sammenhæng med ideen om, at finanskrisen skyldes nogle enkelte uansvarlige aktører og 

ikke sektoren som helhed. Vi identificerede ideen om sund fornuft i de tidligere årstaler, og den gør sin 

gengang i 2009 også. Ifølge Schütze er en bank, der er i stand til at agere efter “sund fornuft” og ikke “for 

omfangsrig regulering” dermed med til at skabe vækst i samfundet. Bankernes primære identitet er derfor 

økonomisk: enten som privat virksomhed på et globalt marked, men også som en form for infrastruktur, der er 

med til at levere forudsætningerne for vækst i samfundet. Regulering bliver derfor stillet op som et 

antagonistisk betegner for banksektoren: jo mere der reguleres, jo mindre er bankerne i stand til at leve op til 

nogle af deres opgaver, og i hvor høj grad de er i stand til at leve op til deres opgaver er direkte 

determinerende for hvordan samfundsøkonomien går.  

 

For finanssektoren vil for meget regulering også udfordre identiteten som private virksomhed. Schütze siger, at 

“Bankerne og den øvrige finansverden er en international sektor, som derfor naturligt også kræver 

international regulering. Nationale særregler vil blot føre til skæv og ulige konkurrence og til omflytning af 

specifikke bankopgaver landene imellem.” Identiteten der her artikuleres er bankerne som nogle, der ikke bare 

agerer på danske vilkår men som har en omverden der går ud over landegrænserne. Når det fremhæves, at en 

ikke-international regulering kan risikere at bankopgaverne “omflyttes” fra land til land, udtrykkes der også et 

ønske om at banken som virksomhed ikke kun skal favne over låneformidling, men også de mere spekulative 

finansielle aspekter.  

 

Netop det internationale udsyn er en vigtig betegner i diskursen om banklønninger, som Schütze også 

artikulerer sig ind i.  

“Et emne inden for regulering, der i særlig grad har optaget offentligheden, er aflønninger i bankerne. Selv om 

det kan diskuteres, om der er proportionalitet mellem årsag og virkning, så har vi en vis forståelse for, at der er 

politisk interesse for emnet – både på globalt og nationalt plan. [...] Her er risikoen, at de bedste medarbejdere 

– og kundeforretningerne - flytter hen til de banker, der kan tilbyde de mest attraktive vilkår. ” (2009:14). 

 Hvor vi i analyse 1 identificerede, at for samfundet er spørgsmålet om lønninger og bonusser et moralsk kodet 

et, så er det en anden diskurs der artikuleres op i mod for finanssektoren selv. Her drejer det sig nemlig om 

konkurrence: bankerne tilhører en international sektor og skal måles op imod de andre banker internationalt. 
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De affejer slet og ret spørgsmålet om at lønninger er noget der skal reguleres nationalt, som ses i følgende 

citat: “Desværre medfører de brede rammer en ubehagelig risiko for, at reglerne bliver forskellige i de 

forskellige lande.” De brede rammer der refereres her er, at EU og G20 har lavet nogle retningslinjer, som de 

enkelte lande skal implementere. I stedet efterspørges der international regulering. På den måde artikulerer 

banken igen sin primære omverden som værende markedet. De betaler høje lønninger, fordi det skal man som 

en internationalt konkurrerende privat virksomhed. Reguleringen står derfor igen som modsætning til 

bankernes potentiale for succes. 

 

Om bankens rolle i samfundet ser vi i 2009 en ny betegner, der kobles på: den digitale udvikling. “For eksempel 

har den danske finanssektor i år været stærkt involveret i, hvad vi kan kalde en historisk begivenhed. Danmark 

har som det første land i verden indført digital tinglysning,” (2009:23) siger Schütze. Her artikulerer 

finanssektoren sig selv som en del af den digitale udvikling, der forstærkes yderligere i følgende citat: 

“Finanssektoren har i tilknytning til den offentlige digitale tinglysning udviklet en helt ny infrastruktur, hvis 

indvirkning vil få en tilsvarende eller endog større betydning for det fremtidige digitale Danmark. “ (Schütze, 

2009:24) Udover at finanssektoren bliver økonomisk motor for den danske vækst, så artikuleres der også her 

en rolle som en “digital motor,” der har en stor betydning for “det fremtidige digitale Danmark.” Her skal det 

særligt bemærkes at det ikke blot er den digitale udvikling, men den digitale “infrastruktur.” Det artikulerer 

også finanssektoren ind i en diskurs, der sætter dem på niveau med staten som nogle, der udvikler 

infrastrukturen for hele Danmark. Dette er for bankerne en ny identitet. Udover denne har vi set Schütze 

artikulere to funktioner: 1) som privat virksomhed på et globalt marked, og 2) som vækstmotor med samfundet 

som omverden. Her opstilles så nummer 3) som udvikler af infrastruktur med staten som 

samarbejdspartner/omverden. Bankerne artikulerer her en identitet, hvor de på linje med staten er med til at 

drive Danmark i en mere digital retning. De bliver altså ikke blot private virksomheder med markedet at tage 

hensyn til, men samfundsaktører med politik som omverden i form af vækstfinansiering og statslige 

infrastrukturelle arkitekter i form af digitalisering. Når vi her kendetegner bankerne som “samfundsaktører,” så 

er det fordi vi iagttager, at bankerne iagttager sig selv anderledes. Der er en konkret kvalitativ forskel på at 

være en privat virksomhed, hvis funktion er at låne penge ud til vækst og betale skatter; og så en virksomhed, 

der er med til at tage fat i politiske problemstillinger, der berører samfundet i sin helhed. Man kan sige det 

handler om hvilke andre diskurser, som bankens diskurs artikuleres op i mod. Når vi nævner den private 

virksomhed er det artikuleret med en liberalistisk markedsdiskurs som omverden, og når vi nævner 

samfundsaktør-rollen, så er det med en omverden, hvis diskurs handler om politiske problemstillinger.  

I analysedel 1 identificerede vi også, at samfundet iagttager bankerne som både private aktører og som en 

form for samfundsaktør, hvor banken selv udmærker sig her på det digitale. 

 

For at opsummere udviklingen i 2009, så må vi sige at bankerne fikserer meningen om dem selv som værende 

flere forskellige roller, med forskellige funktioner, der ikke kun er tilknyttet deres identitet som private aktører. 

På den måde skifter de også referencerne mellem netop disse roller når de skal forsøge at undgå forskellige 

former for regulering eller påtage sig en identitet som andet en økonomiske maskiner.  
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2010: PETER STRAARUP 
  

Ligesom forrige årstaler, berørte årstalen fra 2010 også finanskrisen og bankpakkerne til finanssektoren. 

 

Finanskrisen 

Det første citat handler netop om bankpakkerne og den efterfølgende regning. ”Den deltog finanssektoren 

også i – og vi har betalt en stor del af regningen for festen i form af store tab på udlån”. Peter Straarup 

beskriver her højkonjunkturen før finanskrisen som en ’fest’ for hele samfundet. Her artikuleres at 

finanssektoren ikke bærer hele skylden, men en del af skylden for finanskrisen, men at sektoren alligevel endte 

med at betale en langt større andel af regningen, i form af ’store tab på udlån’ (Straarup, 2010:3).  

En anden grund til finanskrisen frembringes i dette citat ”Det er sikkert upassende, at jeg nævner det. Men den 

internationale krise skyldes ikke alene letsindige og for optimistiske banker. Den skyldes i vid udstrækning også 

løs pengepolitik, konjunktur-medløbende statsfinanser og utilfredsstillende finansielt tilsyn” (Straarup, 

2010:23). Her lyder det, at den ’løse pengepolitik’ og ’utilfredsstillende finansielt tilsyn’ bærer en større del af 

skylden for finanskrisen end finanssektoren selv. Samtidig læser vi et ledelsessvigt hos bankerne, der har været 

for ’letsindige’ og ’optimistiske’ og dermed har et ansvar for krisen. Samme artikulation fortsættes i dette citat 

”Jeg medgiver, at vi har set nogle slemme eksempler på dårlig ledelse i banker, der er gået ned i løbet af krisen. 

Men det er vigtigt at understrege, at langt størstedelen af sektoren ledelsesmæssigt er aldeles velfungerende” 

(Straarup, 2010:19). Som i årstalen fra 2009 bliver der her forsøgt artikuleret at finanskrisen skyldtes 

utilfredsstillede politisk ledelse samt ledelsessvigt i enkelte banker og altså ikke et generelt sektor problem – da 

langt størstedelen af ledelsen i sektoren er ’aldeles velfungerende’. Dette artikulerer også staten (“løs 

pengepolitik,” “konjunktur-medløbende statsfinanser,” “utilfredsstillende finansielt tilsyn”) som værende ude 

af stand til at foregribe ting som kriser. Man må forstå at bankerne igen artikuleres i en rolle, hvor de blot 

ukritisk følger markedslogikken, og at det i virkeligheden er staten, der gennem dens indblanding i markedet, 

har været med til at føde krisen - en krise, som bankerne så vel og mærket selv betalte for ifølge Straarup. Det 

er igen en liberal-kapitalistisk diskurs, der identificeres med: Bankerne er markedsaktører, der handler efter 

markedsvilkår og straffes efter markedets dynamikker. Den politiske indblanding fra staten er her italesat som 

noget der griber ind i en sektor, der “ledelsesmæssigt er aldeles velfungerende.” På denne måde indskrives 

politiske problematikker i form af pengepolitik, renter, konjunkturer i en ledelsesproblematik. De gunstige 

vilkår, der ifølge Straarup sidste afsnit tilskynder til “finansiel kreativitet,” gøres til et ledelsesproblem for 

bankerne. Med dette mener vi at rammevilkårerne for hvordan man driver bank udstedes politisk, men 

hvordan man skal forholde sig til disse rammevilkår er en ledelsesmæssig beslutning: vælger man at begrænse 

ind- og udlån, investeringer, eller det modsatte? På denne måde bliver politik til ledelse fordi det i sidste ende 

er op til bankerne selv at implementere de politiske retningslinjer.  

Peter Straarup argumenterede dernæst for nødvendigheden af bankpakke I ”I Danmark var Bankpakke I, og 

dermed statsgarantien, uden tvivl den vigtigste enkeltforanstaltning.” (2010:5). En bankpakke som den danske 

finanssektor betalte for: ”En på mange måder bedre løsning, end man har set i andre lande. Og det var en 

løsning, som vi – i modsætning til mange andre lande – selv har betalt for.” (2010:5). Der artikuleres her at den 
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danske finanssektor gik længere end i andre lande og påtog sig en del af ansvaret. Der skabes altså et billede af 

en sektor som tager sin del af skylden og betaler en stor del af prisen.  

 

Samme mening findes i næste citat ”Må jeg blot stilfærdigt minde om, at danske banker har betalt 15 milliarder 

kroner i præmiebetaling og derudover formentlig vil komme til at betale 9-10 milliarder kroner for afvikling af 

nødlidende banker i forbindelse med bankpakke I” (2010: 26-27). Peter Straarup forsøgte her at genaktivere 

diskursen om at bankpakkerne og regningen for finanskrisen, i høj grad var medfinansieret af finanssektoren 

selv. Udover store tab på udlån skal bankerne betale 15 milliarder i ’præmiebetaling’ samt 9-10 milliarder 

yderligere. Peter Straarup forsøgte dermed at indgå i en hegemonisk kamp i diskursen om bankpakkerne og 

regningen fra finanskrisen, så finanssektoren fik større cadeau for dets involvering. Samme forsøg så vi i 

årstalen fra 2009 hvor Peter Schütze forsøgt at ændre den herskende diskurs om at bankpakkerne var ’gaver’ 

fra samfundet, til et lån som bankerne har tilbagebetalt med renter. Samfundet har altså tjent penge på 

bankpakkerne og finanssektoren bidrager med skattekroner til det samfund det er en del af. Dette er et af de 

store skridt på vejen for banksektorens selvforståelse, som vi også senere vil uddybe: at finanskrisen er et 

fænomen i fortiden som bankerne allerede har taget sin straf for. Men den straf er indskrevet i et økonomisk 

sprog. Straarup taler om regninger, betaling og præmiebetalinger. På denne måde artikuleres finanskrisen også 

i en diskurs, hvor dens effekter primært var økonomiske og hvor gælden der afstedkommer af krisen netop er i 

form af kroner og øre, og ikke en form for moralsk stillingtagen til hele spørgsmålet om bankernes handling op 

til krisen.  

  

Sektorens bidrag til samfundet italesættes også i dette citat ”Både finans- og IT-sektorens arbejdspladser hører 

til blandt de mest værdiskabende i landet. Alene finanssektoren står for otte procent af den samlede private 

beskæftigelse i Region Hovedstaden. Der er derfor ingen tvivl om, at en langt bedre udnyttelse af de store 

uudforskede potentialer for innovation og vækst i krydsfeltet mellem finans og IT vil være en stor gevinst for 

både beskæftigelsen og væksten i det danske samfund. Så også her driver finanssektoren samfundsgavnlig 

virksomhed” (Straarup,2010:31). Der artikuleres her en diskurs om finanssektoren som meget værdiskabende 

og samfundsgavnlig sektor. Det er i denne at bankens rolle som privat virksomhed sættes i spil. Bankerne 

bidrager fordi de bidrager med arbejdspladser og vækst. Det er det, der for Finansrådet gør dem 

“samfundsgavnlig.”  

 

Digitalisering  

En anden funktion artikuleres i næste citat  

”Vi er allerede nået langt med at udvikle nye produkter og ydelser ved brug af IT. Ikke mindst netbankerne og 

den velfungerende finansielle infrastruktur omkring Betalingsservice er kendt – og benyttet – af næsten alle 

danskere. NemID, som staten og bankerne står sammen om, er et IT-projekt med en høj kompleksitet, blandt 

andet fordi det har involveret så mange interessenter. Det allervigtigste mål med NemID er at skabe grundlag 

for en digitalisering, der kan bidrage til en generel effektivisering af samfundet. Det er Finansrådets klare 

forventning, at NemID er startskuddet til at bringe Danmark helt i toppen af den digitale superliga.” 

(Straarup,2010:29).  
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Her fremsættes en rolle udover den som privat markedsaktør. Finansrådet tilskriver i stedet en mening til 

banksektorensom nogle, der på linje med staten og det offentlige bidrager væsentligt til udviklingen af 

samfundets fælles infrastruktur. Det er med digitaliseringen som objekt, at bankerne igen påtager en rolle som 

en “Samfundsaktør,” som vi også har identificeret i de tidligere år. Straarup kalder også rollen i forhold til 

digitaliseringen for “samfundsgavnlig virksomhed” (2010:31), ligesom det blev identificeret at bankers bidrag i 

form af arbejdspladser og vækst også var. Bankens rolle i samfundet artikuleres altså i forskellige former: som 

privat virksomhed og som samfundsaktør, der leverer infrastruktur til digitaliseringen.  

  

Med en så vigtig sektor er de korrekte rammebetingelser ikke kun vigtige for sektoren selv, men for hele 

samfundet ”Bankerne er selvstændige virksomheder, men de ER også et rammevilkår for det øvrige erhvervsliv, 

og gode rammevilkår smitter derfor af” (2010,26). Peter Straarup artikulerer her bankens rammebetingelser 

som lig erhvervslivets. Man må altså forstå at en stærk finanssektor er fundamentet for en stærk 

erhvervssektor – igen skabes der et billede af en sektor som deler mange ligheder med staten, nemlig evnen til 

at sætte rammevilkårene for samfundet. Samme relation findes i næste citat ”Når bankerne beskattes, så 

hæmmes den vækst, Danmark skal leve af i fremtiden. Så skat på bankerne er en skat på opsvinget.”(Straarup, 

2010:27-28). I diskursen sættes her en ækvivalens: Bankerne er et rammevilkår for resten af samfundet i form 

af, at de leverer vækst. Bankerne sættes i det andet citat ikke blot som et rammevilkår, eller som en del af 

økonomien, men som økonomien selv (“Skat på bankerne er en skat på opsvinget”). Der artikuleres en 

identitet, hvor økonomien strømmer gennem bankerne først og fremmest, og hvor bankerne er en ekstremt 

central del af samfundets økonomiske vækst. På den måde kommer en funktion for bankerne frem i diskursen 

igen: økonomisk motor, hvor vilkårene for resten af samfundets vækst er ækvivalent med bankernes vilkår for 

selv at tjene penge.  

 

 Ligheden mellem bankernes indtjening og styrken på dansk erhvervsliv artikuleres igen i følgende citat.  

”De nationale regeringer spillede en stor rolle under krisen, men det bør rulles tilbage nu. For den danske 

banksektor bør EU blive helt dominerende i regelfastsættelsen. Og uanset de gode intentioner i at lægge 

nationale regler på toppen af EU lovgivningen, vil det uvægerligt - ud over at presse indtjeningen, og hermed, 

hvis man må nævne det, sektorens skattebetaling - også ramme vores muligheder for konkurrencedygtigt at 

bistå dansk erhvervsliv” (Straarup, 2010:8).  

Reguleringen sættes også på spil, når det internationale marked italesættes. Først og fremmest er det 

idealtypen af regulering, der artikuleres: det bør være internationalt, og det bør imødekomme bankernes 

ønske om at kunne tjene penge. Som vi ser i andre tilfælde, så artikuleres bankernes identitet som globale 

markedsaktører, når reguleringen kommer på tale - og i dette led italesættes netop også funktionen som 

økonomisk motor: “muligheder for konkurrencedygtigt at bistå dansk erhvervsliv.” Det er i kraft af bankerne 

som global markedsaktør at de kan udleve rollen som økonomisk motor. Det er økonomien, der sættes som 

primat i diskursen.  
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2011: Peter Straarup 
I 2011 ser vi i høj grad en gentagelse af tidligere artikulationer, hvor det der fylder meget er artikulationen om 

at finanssektoren som helhed er god, men at det er enkelte aktører der ødelægger det; at bankerne har betalt 

for finanskrisen; at bankerne udgør en central aktør i forhold til økonomien og at bankerne befinder sig i en 

international sektor.  

 

Først og fremmest forfægter Straarup en logik, der går ud på, at det er enkelte “brodne kar” i sektoren, der 

ødelægger det for de andre, som eksempelvis kan ses i følgende citat: “[...] jeg synes, der er grund til at hæfte 

sig ved, hvor meget omtale, en relativ lille del af bankmarkedet har fået de senere år.” (Straarup, 2011:13). Et 

citat, der bakkes op med eksempler på, at de banker, der er lukket i løbet af året har haft meget små andele af 

det samlede marked.  

 

Han artikulerer dog også en særlig identitet for sektoren, som ses i følgende:  

“Lad mig dog understrege, at hver eneste banklukning, vi har været vidne til, har været smertefuld og 

problematisk – både lokalt og strukturelt. Det finansielle system, der baserer sig på tillid, er skruet sådan 

sammen, at en banklukning påvirker hele sektoren.”  

(Straarup, 2011:13) 

Her må det forstås, at den finansielle sektor på en måde solidarisk hæfter for hinanden. Altså, at hvad der 

skader den enkelte part er med til at skade de andre. Endvidere artikulerer han, at “det finansielle system 

baserer sig på tillid,” både til hinanden og fra udefrakommende til sektoren. Hvis man iagttager de udtalelser 

sammen med følgende:  “Jeg vil derudover gerne understrege, at vi naturligvis også finder det overordentligt 

problematisk, når vi mere end en enkelt gang har oplevet, at nogen i kredsen er anklaget for at træde på den 

anden side af, hvad loven tillader,” (Straarup, 2011:13) så får man øje på en diskursiv fiksering, hvor der godt 

nok kun er enkelte dårlige aktører i det finansielle system, men deres handlinger smitter af på resten af 

sektoren. Der er altså en form for fælles identitet - “det finansielle system” - som bankerne er en del af og ikke 

kan undslippe for Straarup. Dermed artikuleres også en ide om, at “tillid” er en vigtig valuta for bankerne at 

iagttage.  Det er også interessant at, Straarup her taler ind i diskursen om moral og lov, som vi vil se være et 

centralt element for samfundskontrakten, som den fremstilles. Det problematiske er, når “nogen i kredsen[...] 

træder på den anden side af, hvad loven tillader.” (Straarup, 2011:13). Det der opstilles her er diskursive 

retningslinjer for opførsel, som kredser sig om, hvad der står i loven, og ikke e.g. en samfundsmæssig 

forpligtelse i form af moral, etik eller ansvar.  

 

Men denne fælles identitet gør sig for Straarup ikke kun gældende på det nationale marked, men spreder sig 

faktisk ud over landegrænserne. I 2011 aktiveres således også en aversion over for nationale reguleringer, da 

de for bankerne er upassende for en sektor, der befinder sig internationalt. Det ses eksempelvis i følgende 

citater: “Det er vigtigt – ikke alene for vores skyld, men for det danske samfunds skyld – at de regler, der 

implementeres i EU bliver de samme i Danmark” og “[...] hvor skadeligt, det er for danske banker og for 

Danmarks økonomiske udvikling, når bankerne herhjemme møder krav og regler, man ikke kender til i 

udlandet.” (2011: 17-18).  
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Vi har set andre udgaver af denne logik både i 2011 og i andre år. Bankerne skal forstås som ikke begrænset 

nationalt men derimod som internationale aktører. Det ses eksempelvis i det andet af de netop fremhævede 

citater. Der artikuleres en form for lighed mellem Danmark som samfund og så bankernes indtjeningsevne. Den 

internationale identitet artikuleres eksplicit i følgende: “I Finansrådet mener vi, at danske særregler burde være 

en saga blot. Vi lever i en global verden. I årevis har vi talt om nødvendigheden af level playing field” (Straarup, 

2011:18). 

Reguleringen sættes også op som en form for antagonistisk fjende for ikke blot bankerne, men hele Danmark: 

“Ellers bliver effekten af denne regulering, at det bliver markant vanskeligere og dyrere at drive bank. Til skade 

for os, for kunderne og for samfundet.” (Straarup, 2011: 21). 

 

Sammenhængen mellem bankernes økonomi og samfundets økonomi artikuleres også i 2011, som når 

Straarup siger, at “[...]hvis vi gerne vil have, at økonomien ekspanderer i et friskere tempo, så er det i vores alle 

sammens interesse, at bankindustrien ikke bliver kvalt i regulatorisk "overdrive.” (Straarup, 2011:28) og når han 

harcelerer mod en foreslået bankskat med følgende udtalelse: “En skat på bankerne vil derfor være en skat på 

kunderne og en skat på dansk vækst.” (2011:24).Der sættes en 1:1 sammenhæng mellem hvad der sker i 

bankerne, og hvad der sker i økonomien. Vi iagttager altså, at bankerne iagttager sig selv som identisk med den 

økonomiske udvikling - igen hvad der kan karakteriseres som en form for samfundsaktør identitet, hvilket kan 

underbygges med følgende citat:  “Problemet er bare, at når man har et ønske om at ramme bankerne, rammer 

man vores kunder. Og det kan vi ikke tåle. Og det kan Danmark ikke tåle.” (2011: 22). Her gøres bankerne 

centrale for resten af Danmarks velvære. 

 

Når bankerne iagttager finanskrisen, så har vi i analysen af de tidligere taler identificeret, at finanskrisen ses 

som noget, bankerne selv har betalt for: “[...]kun ganske få steder har bankerne – som i Danmark – selv betalt 

for oprydningen.”  (Straarup, 2011: 24). Dette står, som vi senere vil diskutere, i skarp modsætning til den 

diskurs vi iagttog i analysedel 1. Der er en selvforståelse af, at finanskrisen var, hvis ikke overstået, så i hvert 

fald betalt for fra bankernes side af, og at de derfor ikke skal belemres med en skyldfølelse fra samfundet af.  

 

2012: Michael Rasmussen 
2012 er første år, hvor Nordeas Michael Rasmussen har formandsskabet i Finansrådet. Interessant er, at 

diskursen formes som foregående år selvom formandsskabet skifter.  

 

I 2012 så vi også, at Finansrådet iagttager bankens rolle i forhold til det omkringliggende samfund. Eksempelvis 

siger Michael Rasmussen, at “[...]bankerne er den finansielle smørelse, der får hjulene i samfundet til at dreje.” 

(2012:5). Her artikuleres en relation mellem bankerne og samfundet, hvor økonomien er afhængig af bankerne 

for at kunne fungere. Relationen er dog ikke bare, at bankerne skubber samfundet i gang, men at banken er et 

“spejl af samfundet,” som ses i følgende citat: “Det er rimeligt at betragte bankerne som et spejl af samfundet. 

Hvis der ikke er kapital i bankerne, er der noget i samfundsøkonomien, der halter.” (Rasmussen, 2012:6). Her 

artikuleres en relation, hvor hvad der foregår inde i bankerne er en refleksion af, hvad der foregår ude i 

samfundet. Det kan relateres til fikseringerne i tidligere år, hvor bankernes ageren op til finanskrisen relateres 

til de politiske og regulative vilkår. Der fratages altså en form for agens, hvor bankernes status er et resultat af 
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hvad der sker i samfundet. Samtidig opstilles den tidligere nævnte relation, hvor økonomien er ækvivalent med 

bankerne. Her træder banken ud af rollen som menig virksomhed på markedsvilkår, men som en del af disse 

markedsvilkår og dermed en form for samfundsaktørrolle.  

 

Rasmussen tager også stilling til anklagen om, at bankerne kun fokuserer på indtjening til aktionærerne. Her 

artikuleres der en relation, der går ud over modsætningen mellem kunder og indtjening: “Der er altså en 

direkte sammenhæng mellem afkastet til aktionærerne og bankens evne til at låne penge ud. Til virksomheder 

og til hr. Og fru Jensen.” (2012:6).  

Bankens indtjening betyder i sidste ende, at det omkringliggende samfund får det bedre. Dette kobles også 

sammen med en klar definition af bankers identitet: “Bankerne lever jo af at låne penge ud, hvis nogen skulle 

have glemt det.” (Rasmussen, 2012:8). Banker lever af at låne penge ud, og jo mere de tjener på det, jo flere 

penge kan de låne ud, lyder logikken. Når det kommer til, hvad kunderne får ud af banken, så artikuleres dog 

en klassisk virksomhedslogik: vi leverer en ydelse som kunderne har brug for, og vores indtjening går ikke ud 

over det men er en del af den ydelse. På denne måde sætter bankerne sig ind i en diskurs, der gælder for de 

fleste andre virksomheder: Bankerne italesætter en identitet, hvor de tjener penge på kunderne, der går til 

ejerkredsen.  

 

I 2012 er det generelt relationen mellem bankers indtjening og sine kunder, der er objekt for iagttagelse. 

Michael Rasmussen siger eksempelvis, at  

“Det er altødelæggende, hvis den almindelige opfattelse i befolkningen er, at bankerne alene har til hensigt at 

hæve indtjeningen til astronomiske højder på kundernes bekostning med det ene formål at sikre bankernes 

ledelser høje lønninger.” 

(2012:3). 

Dette skal forstås i sammenhæng med de vilkår, som Rasmussen iagttager at bankerne har: at mulighederne 

for indtjening er presset. Det leder banken til at træffe beslutninger, som:  

“Uanset hvor dårligt image, det giver, er vi nødt til både at skære i omkostninger og hæve priserne. Vi har en 

forpligtelse både over for samfundet og aktionærerne - og også over for kunderne, som ellers vil opleve, at det 

bliver endnu dyrere at låne penge.” 

(2012:9). 

Der er en del at udfolde imellem disse to citater. Først og fremmest skal det forklares, at “at skære i 

omkostninger” relaterer sig ifølge Rasmussen til at fyre medarbejdere og lukke filialer. Altså, skal det forstås at 

relationen er at de højere gebyrer og lavere omkostninger - der ellers kan forstås som værende problematiske 

for de almindelige kunder - er gavnlige for de almindelige kunder, samt samfundet og aktionærerne. Endvidere 

er det vigtigt at se, at bankerne “er nødt til” at skære i omkostninger og hæve priser, altså igen ser vi at 

bankerne artikuleres som blot agerende på de omkringliggende vilkår i samfundet.  

 

Derudover ligger der også i diskursen, at bankens indtjening ikke kommer bankens ledelse til gode, men de 

andre interessenter som bankerne nu engang har i form af aktionærer, samfundet og kunderne. Rasmussen 

artikulerer at “vi har en forpligtelse over for samfundet og aktionærerne,” og kobler man dette sammen med 

de andre artikulationer der er identificeret både for 2012 og de tidligere år, så må man forstå at den 
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forpligtelse altså er at tjene penge som det allervigtigste - så kommer de andre hensyn i anden række. Her 

italesættes en mere klar identitet igen som private markedsaktør, hvor bankerne skal skære i omkostningerne 

så de fortsat kan eksistere som virksomheder. Selvom bankerne i flere tilfælde artikulerer identiteter, der har 

en samfundsaktør-form, så indtræder her den private virksomhed par excellence: i sidste ende er det 

bundlinjen, der gælder.  

 

Samtidig udtrykker Rasmussen også, at der skal være en grænse for fratrædelsesordninger, som set i følgende 

citat: “Vi har i de seneste år set flere tilfælde af uskønne fratrædelsesordninger. Det kan pirre den almindelige 

retfærdighedsfølelse – også vores.” (2012:31). Interessant er brugen af ordet “uskønne” i denne sammenhæng, 

da det ikke relaterer sig til eksempelvis markedsvilkår, men rettere moral. På denne måde ser vi et spadestik til 

senere artikulationer, der handler om at sætte etik i hovedsædet. Men det nævnes blot en enkelt gang og må 

derfor ikke i denne opgave betegnes som en større fiksering i dette års tale.   

 

Igen i 2012 gøres det klart, at banksektoren generelt gør det godt men har nogle brodne kar. Eksempelvis siger 

Michael Rasmussen, at:  

“Det kan være nok så urimeligt, men der er ikke noget, der kan ændre på, at når én bank fejler, så smitter det af 

på alle andre i sektoren – også på de mange, der opfører sig ordentligt.” (2012:4). 

Her ser vi også en gentagelse af Straarups pointe fra sidste år, at der er en form for fælles identitet og 

sammenhængskraft bankerne imellem - at hvad den ene gør har en effekt på de andre. Men samtidig forfægter 

Rasmussen, at “at langt den overvejende del af bankmarkedet herhjemme er velfungerende.” (2012:10). Men 

her må man også stille spørgsmålet, til hvad refereres der, når man siger markedet er “velfungerende”? Det 

sættes der ikke videre kriterier for i selve talen, så vi må udlede ud fra diskursens meningsfikseringer. 

Velfungerende banker må jo svære banker, der opfører sig “ordentligt” i form af at deltage som 

markedsaktører, der følger loven - og ikke mere end det.  

 

Identiteten som en del af en “international sektor” artikuleres også af Rasmussen. Det kan ses i følgende 

citater: 

“Det er også afgørende, at reguleringsiveren ikke resulterer i særlige danske regler eller særlige danske 

fortolkninger af EU-regler, som kan føre til en forringelse af danske bankers konkurrenceevne.” (2012:16). 

& 

“Vi skal ikke bare have ens regler. Vi skal også have den samme implementering – og den samme efterlevelse.” 

(2012:17). 

Igen er pointen, at entiteter som banker der er internationalt forankrede ikke bør reguleres nationalt, og at 

bankens væsentligste identitet stadigvæk er som private virksomheder. 

 

I finanssektorens selvforståelse hviler i 2012 stadig en ide om, at finanssektoren er noget, de har betalt for, 

som ses i følgende citat: “[...] danske banker – der allerede har betalt for at rydde op efter krisen herhjemme” 

(Rasmussen, 2012:24). 
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2013: Tonny Thierry Andersen 
I 2013 ser vi en mindre udvikling fra de foregående år. Vi finder stadigvæk mange af de samme betegnere i 

samme diskurs, men der sker en udvikling i diskursen omkring bankernes ansvar til samfundet. Finanskrisen 

begynder også at artikuleres som at være overstået. 2013 byder også på en ny formand, Tonny Thierry 

Andersen.  

 

I året der gik blev flere sager afklaret omkring bankernes ageren i og efter finanskrisen. Her fremhæves dog den 

samme form for ansvar, som i mange af de foregående år: at jovist blev der begået fejl, men de kan begrænses 

til enkelte dårlige aktører og ikke til et større sektorproblem. Andersen siger, at “Den finansielle krise og 

følgevirkningerne af den har vist, at dele af banksektoren har været præget af dårlig ledelse og 

uhensigtsmæssige ledelsesstrukturer.” Her artikuleres problemerne som hørende til enkeltstående aktører i 

enkeltstående banker, noget der videre underbygges i følgende: 

 

“Lad mig gøre det helt klart: Der ér foregået ting i sektoren, hvor man ganske enkelt må tage sig til 

hovedet. Der ér foretaget dispositioner i enkelte banker, som Finansrådet kun kan tage afstand 

fra. Og som ikke har været hjælpsomme i vores arbejde med at komme på fode igen oven på krisen.” 

 

Her er nøglesætningen “foretaget dispositioner i enkelte banker[...],” hvor der også i samme ombæring er en 

afstandtagen fra Finansrådet over for disse dårlige banker, med en henvisning til den samme form for 

solidaritet som vi også identificerede i nogle af de tidligere år:  

“Enkeltbankers fejltrin skader hele sektorens renommé. Der er behov for, at alle hver især tager ansvar og fejer 

for egen dør.” 

Her artikulerer Andersen, at en skade på en banks renomme spreder sig ud blandt de andre. Der er i 

virkeligheden en form for modsatrettet logik på spil i dette, hvor banker på den ene side sættes i spil med 

hinanden som havende et fælles renomme, men omvendt er det blot enkelte banker, der agerer uforsvarligt. 

Det fælles renomme skal så opbygges ved at bankerne “hver især tager ansvar og fejer for egen dør.” Her 

opstår der et dobbelt spil hvor bankerne på en og samme tid artikuleres under en fælles identitet men alligevel 

hvor enkelte banker sidder med det endegyldige ansvar. Spørgsmålet er, om dette så kan relateres til 

artikulationen af bankernes dobbelte rolle som henholdsvis private virksomheder og samfundskritisk 

infrastruktur - at bankerne konkurrerer indbyrdes men anskues ens. Omvendt skal man selvfølgelig også huske 

konteksten her, at Andersen er i en taleposition som repræsentant for bankernes fælles interesse, og derfor på 

mange måder er nødt til at præsentere en fælles front for at kunne gøre sig til repræsentant for bankernes 

interesser - men problemet opstår så, hvis disse interesser ikke er så fælles som der gives udtryk for; er en lille 

lokal andelskasses interesser de samme som store bankers?  

 

Internationalt: 

I 2013 ser vi også en artikulation af bankernes internationale udsyn som vi har identificeret i de fleste af de 

foregående år. Det er en rolle hvor bankernes hensyn ligger langt ud over de nationale rammer, som 

eksemplificeret i følgende citat: 
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“Derfor er Finansrådet også optaget af, at vi i Danmark ikke implementerer ny regulering hurtigere og hårdere 

end i landene omkring os. For det rammer ikke bare vores, men også vores kunders – de danske virksomheders 

– konkurrenceevne, og er en hindring for vækst.” (Andersen, 2013:12). 

Her er en identitet, hvor bankerne skal forholde sig ikke bare til nationale vilkår men også til internationale. 

Samtidig ses en diskurs, vi har set tidligere: at hvad der er dårligt for bankerne, er i sidste ende dårligt for 

resten af samfundet, i og med de er identiske med økonomien. Det er endvidere den samme idealtype for 

regulering som er på spil i de andre års taler.  

 

Bankens ansvar 

Netop ligheden mellem bankernes vilkår og samfundets vilkår er et gennemgående tema, der også ses her: 

“Når vi betoner det med vækst så meget, er det fordi, det ligger i vores DNA: Vi er et spejl af det samfund, vi er 

en del af, og samfundet er til en vis grad et spejl af os.” (Andersen, 2013:15. 

Det relaterer sig til Finansrådets syn på bankerne som centrale for samfundets vækst, hvad der kan ses som en 

pendant til den diskurs vi identificerede i analysedel 1, hvor bankerne blev konstrueret som samfundskritisk 

infrastruktur. Finansrådet artikulerer bankernes identitet som værende lig med resten af samfundet; at hvad 

der sker inde i bankerne er et resultat af, hvad der sker i samfundet - og omvendt. Det konstruerer en rolle med 

meget økonomisk ansvar for resten af samfundet - for så står og falder bankerne med de tendenser, der er 

omkring dem.  

 

Økonomi: 

Diskursen om banken som økonomisk motor findes igen i 2013, og her relateres den netop til ideen om banken 

som spejl for samfundet:  

“Finansiering er fundamentet for investeringer, jobskabelse og vækst. Vores helt centrale rolle 

som dem, der sørger for forbrugsmuligheder og sikrer investeringsmuligheder, illustrerer på bedste vis den 

tætte sammenhæng mellem bankernes interesser og samfundets interesser.” (Andersen, 2013:15-16). 

Her artikuleres banken som udsteder af finansiering, der skaber “investeringer, jobskabelse og vækst.” 

Sammenhængen mellem bankerne og samfundet sættes som værende meget tæt af Andersen. Men denne 

sammenhæng er økonomisk og for Finansrådet artikuleres bankernes prioritet først og fremmest som værende 

at tjene penge til at kunne understøtte samfundets udvikling. Han udtaler blandt andet, at: 

 

“Det betyder også, at vi har et særligt ansvar for at være veldrevne og solide nok til at sikre den finansielle 

stabilitet og til at kunne understøtte de gode, sunde projekter, der skal bringe dansk økonomi helt på fode igen. 

Og det er afgørende for vores mulighed for at understøtte væksten i samfundet.” (Andersen, 2013:16). 

Her ses en identitet, hvor bankerne er nødt til at kunne tjene penge før de er i stand til at drive samfundets 

vækst - altså at rollen som privat markedsaktør ligger over rollen som samfundsaktør i form af at understøtte 

vækst. Det er her vi igen ser prioriteringen af de forskellige identiteter, som vi har iagttaget, at Finansrådet 

opstiller for bankerne. Selvom der sættes identiteter der handler om at være rammevilkår for økonomien eller 

udviklere af digital infrastruktur, så beror disse identiteter på hvad der så må forstås at være bankens 

fundamentale identitet: som privat virksomhed, der opererer på globale markedsvilkår.  
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Ansvar for økonomiforståelse/undervisning 

2013 repræsenterer for Finansrådet også en modifikation af deres ansvar. Andersen siger i talen, at: 

“Vi har alle sammen - banker, forældre, politikere og skoler – et fællesansvar for, at vi ruster vores børn og unge 

bedre. Vores ambition er, at alle folkeskoleelever modtager dækkende undervisning i privatøkonomi. Derfor 

arbejder vi – sammen med Forbrugerrådet – på, at kravene til undervisning i privatøkonomi bliver mere 

præcise, så alle børn og unge får de nødvendige værktøjer.” (Andersen, 2013:19-20). 

Fra at handle primært om ansvaret for økonomien artikuleres her et andet ansvar, der handler om de 

forudsætninger kunderne har for at træffe gode beslutninger. Derfor artikulerer Finansrådet et ansvar for at 

sikre undervisningen af børn i privatøkonomi. Det kan ses som en hegemonisk kamp mod den diskurs, vi 

identificerede i analysedel 1, om at bankerne forsøger at vildlede deres kunder og at det er i deres interesse at 

kunderne ikke har en gennemgribende økonomisk forståelse.  

Samtidig med det er det også en tilnærmelse af en statslig rolle: undervisning af børn og unge. De påtager sig 

her endnu en identitet, der stilles på linje med forældre, politikere og skoler som havende et ansvar for 

uddannelsen  i samfundet. Vi ser her et skifte i bankens ansvar, der tilføjer undervisning ud over det digitale og 

de økonomiske vilkår. Igen må det forstås at det naturligvis stadigvæk er i forlængelse af bankens evne til at 

agere som privat markedsaktør.  

 

IT/Innovation 

En anden funktion for bankerne, der artikuleres handler om det digitale, IT og innovation. Her siger Andersen, 

at:  

“Heldigvis er danske banker generelt blandt verdens førende inden for digitalisering. Det skyldes ikke mindst 

vores gode samarbejde med det offentlige, der har bragt os langt i sammenligning med andre lande.” 

(Andersen, 2013:23). 

En lignende funktion har vi identificeret i tidligere år, hvor der sættes en ækvivalens mellem Danmarks 

digitalisering og bankernes indsats for selvsamme. For Finansrådet er bankerne med til at danne denne 

udvikling sammen med det offentlige. Der påtages her en identitet som en aktør i samfundets bredere 

udvikling, der relaterer sig til den digitale infrastruktur som sektoren har været med til at udvikle.  

Dette relaterer sig til følgende citat, hvor Andersen artikulerer bankerne som “innovative virksomheder,” der 

med store investeringer driver innovationen fremad i Danmark: 

“Bankerne hører i det hele taget til blandt de mest innovative virksomheder, og den finansielle sektor investerer 

årligt store milliardbeløb i innovation og udvikling.” (Andersen, 2013:25). 

Og netop identiteten med at gøre samfundet bedre ikke blot gennem den økonomiske rolle men også relateret 

til bredere samfundsinteresser slås fast i følgende citat: 

“Vores vision er i endnu højere grad at blive en branche, der skaber arbejdspladser og udvikler kompetencer, 

der ikke bare kommer os selv og vores kunder til gode, men som også gavner samfundet som helhed.” 

(Andersen, 2013:25-26). 

 

Her skal det igen påpeges, at identiteten som dem der “gavner samfundet som helhed,” stadigvæk ligger under 

bankens evne til at være privat virksomhed i form af at skabe arbejdspladser og udvikle (medarbejdernes) 

kompetencer. 
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I det hele taget artikuleres en rolle, hvor bankerne er med til ikke blot at være økonomisk motor men som 

havende et bredere ansvar for samfundets problemer. Andersen siger f.eks.: 

“Fremtidens banksektor styrker positionen inden for det digitale område yderligere. Og det er vores ambition 

også at fastholde og styrke samarbejdet med det offentlige, fordi det er et samarbejdsområde med meget store 

muligheder og synergier – og vi kan fra sektorens side bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer.” 

(Andersen, 2013:17). 

Her i 2013 ser vi en ny artikulation af bankens identitet og ansvar i samfundet, hvor der i højere grad kobles 

betegnere der ligger ud over det økonomiske - og hvor at være bank ikke blot handler om at skabe vækst og 

arbejdspladser, men at være med til at løse større problemstillinger. Særligt handler det om IT og digitalisering, 

som også blev fremhævet i tidligere taler, men undervisning og innovation kobles også til kæden her. 

Identiteten her skal forstås som en forlængelse af det, vi tidligere påpegede med digitalisering. Men når der 

kobles uddannelse på og der sættes et erklæret mål i diskursen (at løse samfundsmæssige udfordringer), så 

fikseres der pludselig en anden mening om bankerne end lutter som private markedsaktører, men også som en 

form for offentlig samfundsaktør, der har andre interesser end de rent økonomiske. Vi vil så i denne opgave 

argumentere for, at i bankens diskurs hviler dog stadig en forståelse af, at denne rolle som samfundsaktør er 

underordnet den anden som privat virksomhed, som vi har argumenteret for i dette års tale.  

Det er også her vi ser politiske problemer - uddannelse og digital infrastruktur - der tilskrives ind i en privat 

ramme. En diskurs, hvor bankerne kan tage ansvar for ellers statslige opgaver er en diskurs der udtrykker en 

helhed, hvor politikken ikke er forbeholdt staten men også er til stede i det private. 

 

2014: Tonny Thierry Andersen 
I de tidligere år har formanden for Finansrådet lavet referencer til finanskrisen, og hvad der skal læres af den. 

Det har været alt fra, hvad det betyder i forhold til bankens funktion som låneformidler, men også om hvordan 

finanskrisen er noget banksektoren har betalt for. I 2014 ser vi dog en klar skillelinje, hvor betegneren 

finanskrise i forhold til banksektoren modificeres:  

“Det er måske for dristigt at sige, at vi i dag ligefrem har lagt krisen bag os. Men vi er væsentligt 

mere afklaret og klart bedre kapitaliseret. Der er ryddet gevaldigt op i hele sektoren, store dele af reguleringen 

er implementeret, og vi har et nogenlunde billede af, hvad der er på vej af yderligere regulering” (Andersen, 

2014:5). 

Der refereres ikke længere til at enkelte aktører har været skyld i krisen, men i stedet at “vi i dag har lagt krisen 

bag os.” Det markerer en klar ny artikulation af finanskrisen i forhold til bankens identitet, hvor den ses som 

overstået og de faktorer der var med til at skylde finanskrisen nu er blevet ryddet op efter.  

Vi kan altså se et skifte i identiteten, hvor banken tidligere havde delvist medansvar for en krise, der stadig 

eksisterede, til at banken nu har været med til at rydde op, implementere regulering og kapitalisere, så krisens 

effekter nu er overstået. På denne måde læses finanskrisen også i et juridisk og økonomisk sprog i diskursen. 

Altså, i stedet for at man eksempelvis tog et organisatorisk eller moralsk perspektiv om de beslutninger, der 

ledte dertil, så artikulerer man en identitet hvor at man nu følger de økonomiske og juridiske retningslinjer, 

hvorfor krisen må forstås som værende noget andet end banken, og ikke længere en del af ækvivalenskæden. 

Det står i skarp modsætning til samfundsdiskursen, hvor vi har identificeret, at finanskrisen stadig har sin plads 

i kæden som betegner der er med til at fiksere mening om bankerne. Vi ser her et klart skel mellem de to 
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diskurser, og det er et antagonistisk et af slagsen. De kan ikke sameksistere i den nuværende form, for 

bankerne kan ikke samtidig have finanskrisen som en del af sin identitet og ikke have det Det bliver altså 

grundlag for en hegemonisk kamp med resten af samfundet, som det ikke virker til, at bankerne har held med 

at vinde.  

 

Økonomi: 

Igen i 2014 sættes bankens rolle som økonomisk motor i centrum. I følgende citat siger Andersen, at: 

“Vi skal også hele tiden minde os selv om vores betydelige samfundsansvar. Vi er på mange måder fundamentet 

under Danmarks økonomi. Finanskrisen viste med al tydelighed, hvor vigtige bankerne er for den finansielle 

stabilitet, og hvad det betyder, når der i stedet er finansiel ustabilitet.” (Andersen, 2014:20). 

Her artikuleres bankerne som “fundamentet under Danmarks økonomi” og sættes i centrum hvad angår 

finansiel stabilitet. Der er også noget interessant der sættes op i diskursen her. Bankerne er vigtige for den 

finansielle stabilitet, og finanskrisen er udtryk for finansiel ustabilitet. Hvis man kobler dette med tidligere års 

artikulationer om at politiske rammer var med til at skabe krisen, så kan vi her læse ind, at logikken i bankernes 

diskurs er, at finanskrisens komme blandt andet skyldes, at bankerne ikke fik lov til at være bank, dvs. Udøve 

evnen til at skabe finansiel stabilitet. Der er igen tale om et liberalistisk, deregulativt ideal for hvad det vil sige 

at være bank i samfundet.  

 

IT og cybersecurity 

Temaer om digitalisering og cybersecurity sættes også på dagsordenen i diskursen. Vi identificerer dog en 

artikulation, hvor at det i tidligere år har handlet om at opbygge en digital infrastruktur, så italesættes bankens 

ansvar og rolle mere om at værne om det, der er blevet bygget op. Eksempelvis siger Andersen: 

“Allerede i dag investerer bankerne mange ressourcer – både i ekspertise, tid og penge – på at gøre 

dagligdagen sikker for vores kunder. Historisk set har bankerne været dygtige til at håndtere data på fortrolig 

vis – en ekspertise og integritet, der er bygget op igennem flere årtier. 

Det er en stor samfundsopgave. Og den bliver ikke mindre.” (2014:15). 

& 

“Vi har en opgave med generelt at øge kundernes opmærksomhed om konsekvenserne af deres egen daglige it-

adfærd.” (2014:18). 

Det artikuleres at bankerne allerede har investeret mange ressourcer i cybersikkerhed gennem mange år og 

kontinuerligt vil gøre det, det er en “stor samfundsopgave” for dem ifølge Finansrådet. Men ikke nok med det, 

så ser vi også en videreudbygning af tidligere års fiksering om bankens rolle i forhold til at sikre finansiel 

forståelse, så går de også udover de finansielle rammer og artikulerer et ansvar for at gøre deres kunder bedre 

rustet til cybersikkerhed. Her kobles et led i kæden som et form for værn for borgerne mod dem, der vil dem 

det ondt i form af cyberkriminelle. Finansrådet artikulerer en identitet, der omhandler at beskytte samfundets 

borgere. Det er endnu et eksempel på denne rolle som samfundsaktør som vi har identificeret.  
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Ansvar for økonomisk forståelse 

Netop bankens rolle som underviser og ekspert fremhæves igen i forhold til at sikre økonomisk forståelse. Det 

interessante i denne sammenhæng er dog også hvordan Andersen artikulerer årsagen til denne rolle: til at sikre 

grundlaget for fremtidens vækst. Det ser vi i følgende citat: 

“Men vores ansvar ligger også udover det at være med til at finansiere og skabe vækst. Vi skal og- 

så være med til at sikre grundlaget for fremtidens vækst ved at hjælpe kommende generationer til at få større 

indsigt i deres egne økonomiske forhold[...]” (Andersen, 2014:25). 

Dette er igen en udbygning af at de tager ud i skolerne og underviser de unge og påtager sig et ansvar for 

finansiel forståelse hos deres kundegrundlag. Men selvom der kodes et ekstra ansvar “udover at være med til 

at skabe vækst,” så ser vi dog en indrømmelse af at det grundlæggende er motivationen for sektoren i at 

udbyde denne undervisning. De økonomiske hensigter sættes i højsædet i diskursen, hvilket er med til at 

underbygge diskursens opfattelse af bankernes fundamentale rolle, der handler om økonomi - enten som 

privat markedsaktør eller som værende økonomien i sig selv.  

 

Hvidvask 

Finansrådet modificerer videre bankernes ansvar i 2014 til også at omhandle kampen mod hvidvask. Andersen 

siger i talen: 

“Bankerne påtager sig et stort ansvar med at bekæmpe hvidvask og terror gennem overvågning og 

indberetning af enhver mistænkelig adfærd. Det er ikke bare forbundet med store administrative omkostninger, 

men desværre også ofte irritation hos vores kunder, når vi skal bede dem om legitimation – også de kunder, vi 

kender rigtig godt.” (2014:13). 

Her italesættes ansvaret også som en byrde for både dem selv og deres kunder. Her ser vi en artikulation, hvor 

bankerne tager en aktiv rolle i bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet - en rolle som vi identificerede i 

analysedel 1 at samfundets diskurs udpeger, at de ikke har levet op til. Forståelsen omkring at bankerne 

indberetter “enhver mistænkelig adfærd” artikuleres meget forskelligt i de to diskurser. Når Finansrådet her 

italesætter indsatsen mod hvidvask som en form for “Irritation hos kunder” og “store administrative 

omkostninger,” så stilles det faktisk som en form for modsætning for bankens centrale virke. Selvom det er et 

ansvar, de påtager sig, så er det ikke et, de er videre tilfredse med, og et hvor vi ser to af bankens identiteter gå 

på klinge med hinanden: bankens rolle som samfundsaktør går imod bankens rolle som privat virksomhed og 

økonomisk motor.  

 

Vi kan altså i 2014 tilføje nogle nye led i kæden, der omkranser bankernes samfundsansvar: cybersikkerhed og 

hvidvask. Det er en udbygning af bankernes ansvar, men vi identificerer også et agonistisk forhold imellem de 

to identiteter, hvor der ikke nødvendigvis kan være lige god plads til begge.  

 

2015: Tonny Thierry Andersen 
2015, ligesom 2014, byder ikke på mange diskursive artikulationer af hvordan banken er stillet i forhold til 

resten af samfundet. Men indledningen til talen betoner Andersen, at: “[...]vil vi i Finansrådet gerne bidrage til 

at løse fælles samfundsudfordringer.” (Andersen, 2015:5). Her iagttager vi, at der artikuleres en identitet for 

bankerne som nogle, der påtager sig denne rolle som samfundsaktør. Herefter nævner Andersen en række 
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udfordringer, som bankerne kan være med til at løse, hvorfor vi argumenterer for, at det skal forstås som 

artikulationer af netop bankernes ansvar.  

 

Økonomisk motor 

En fælles diskursiv konstruktion af bankerne gennem alle årene er den som økonomisk motor for samfundet, 

og det ser vi igen i 2015: “Danmark har brug for stærke og indtjenende finansielle institutioner for at 

understøtte vækst og skaffe kapital på konkurrencedygtige vilkår.” (Andersen, 2015:10-11). Der er ikke så 

meget mere at sige om netop det tema, andet end at vi ser at “Danmark har brug for” disse finansielle 

institutioner, hvilket antyder, at væksten ikke ville være til stede foruden bankerne ifølge Finansrådet.  

 

Landdistrikterne og landbruget 

I relation til rollen som økonomisk motor udpeger Andersen, at der er en konkret økonomisk problemstilling, 

som bankerne kan være med til at løse, der handler om fordelingen af økonomisk aktivitet og vækst i hele 

Danmark. I perioden i 2015 var der mange diskussioner om netop “udkantsdanmark,” hvilket det også virker til, 

at Finansrådet taler sig ind i. Det ses eksempelvis i følgende citat: “Vi er enige i, at det er en fælles udfordring at 

sørge for, at HELE Danmark udvikler sig på trods af, at urbaniseringen, der finder sted over hele verden, også er 

en stærk tendens herhjemme.” (Andersen, 2015:11). Hermed er problemet konstrueret, og dertil artikulerer 

Andersen bankerne som en løsning:  

“Der skal ikke herske nogen tvivl om, at de danske banker ønsker at bidrage til at løsne op for  landdistrikternes 

situation og være med til at skabe vækst og udvikling i områderne.” (2015:12). 

På denne måde artikulerer bankerne sig som samfundsaktører, der skaber rammevilkår for vækst i hele 

Danmark. Den selvsamme logik artikuleres også i forhold til et andet stort debatemne i det danske samfund, 

landbruget: 

“Landbruget har gennem længere tid været hårdt ramt, og situationen er alvorlig. Jeg vil gerne sende det 

budskab, at vi også gerne her tager et medansvar for at løse udfordringerne.” (Andersen, 2015:13). 

I begge tilfælde påtager bankerne sig et ansvar på samfundets vegne - der er ikke blot tale om et direkte ønske 

om afkast og profit, men en artikulation af at bankerne spiller en kritisk rolle i forhold til rammevilkår for resten 

af samfundet. Bankerne påtager sig her, ifølge Finansrådet, en rolle i forhold til den større samfundsmæssige 

udvikling.  

 

Cybersikkerhed og finansiel forståelse 

I samme tråd ser vi også igen i 2015 bankens rolle i forhold til cybersikkerhed og finansiel forståelse, her 

knyttet sammen i samme koncept: 

“Cybersikkerhed bliver også en del af næste års Pengeuge i marts 2016. Tidligere i år blev vi modtaget med 

åbne arme på 395 skoler landet over, hvor Privatøkonomi var sat på skoleskemaet. Formålet er velkendt: Vi vil i 

bankerne gerne bidrage til, at færre unge ender som dårlige betalere og på den måde tage vores del af ansvaret 

for vores børn og unges fremtid.” (Andersen, 2015:25). 

Bankerne påtager sig ifølge Andersen et ansvar for “børns og unges fremtid.” Og netop dette ansvar er 

interessant at bemærke, fordi de her træder ind på et territorium, der jo egentlig er forbeholdt en statslig 

opgave: undervisning i folkeskolen. På den måde påtager de sig et ansvar der ligger udover, hvad det vil sige at 
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være en forretning og som egentlig ligger ud over bankernes forretningsmæssige operationer. Bankerne 

artikulerer selv, som vi har påvist tidligere, at de er et centralt element i forhold til cybersikkerhed og 

digitalisering, men når de træder ind i undervisningens arena påtager de sig et ansvar for en samfundsopgave. 

Men ønsket om at sætte privatøkonomi på skoleskemaet knyttes til at “færre unge ender som dårlige betaler.” 

Netop dette sætter igen bankens rolle som privat virksomhed - da dårlige betalere er dårlige kunder for banken 

-  i diskursen som den primære motivationsfaktor for, hvorfor bankerne påtager sig et ekstra ansvar.  

 

2016: Tonny Thierry Andersen 
 

Spejl af samfundet - skaber vækst 

 

Talen fra 2016 omhandler samme temaer som foregående taler - nemlig bankernes fokus på digitalisering,  

indsatsen mod hvidvask og at bankerne er et spejl af samfundet. Netop rollen som spejl af samfundet 

artikuleres i følgende citat “Vi er et spejl af samfundet. Når det går godt for Danmark, går det godt for os. Så 

enkelt er det faktisk.” (Andersen, 2016: 3-4). Andersen fremsætter her sammenhængen mellem ‘godt for 

samfundet - godt for bankerne’ men også den anden vej ‘godt for bankerne - godt for samfundet’  en fiksering 

som er gentaget adskillige gange i løbet af årene, og som er en efterhånd fastfikseret identitet for bankerne - at 

de er udslagsgivende for samfundets vækst og velstand som helhed i deres egen selvforståelse.  

 

Netop førnævnte vending ‘godt for bankerne - godt for samfundet’ kan ses i dette citat 

“Vi er en integreret del af det danske samfund. Hver dag interagerer vi med omverdenen, og vi ved, at den 

måde vi driver vores forretning på, har stor indflydelse på menneskers liv, virksomheders udvikling og 

samfundet som helhed.“ (Andersen, 2016:4). 

Her kæder Andersen bankernes bankdrift sammen med samfundets udvikling. Der er altså en klar 

sammenhæng mellem bankernes forretning og befolkningen og samfundets udvikling - hvad der er godt for 

bankerne er godt for samfundet. På denne måde ser vi en mindre nuancering i differencen mellem de to 

identiteter, vi tidligere har set. Hvis man groft opdeler det som privat virksomhed over for samfundsaktør, så 

ser vi her en ækvivalens mellem de to identiteter. At det er ved at tjene penge og levere en ydelse, at de er 

gode for samfundet som helhed.  

 

Ikke nok med at bankernes forretning skaber bedre muligheder for samfundet omkring dem, bankerne skaber 

også med mere værdi for statskassen end andre typer af virksomheder. 

“Vi er en integreret del af samfundet. Vi er over 35.000 medarbejdere, der hver dag går på arbejde, skaber 

værdi for vores kunder, for samfundet og for statskassen. Og for hver eneste af vores medarbejderes 

arbejdstime skaber vi i gennemsnit en årlig værditilvækst på over 760 kr. – til sammenligning er gennemsnittet i 

andre brancher 400 kr. Så vi fylder og bidrager godt i det danske samfund.” (Andersen, 2016: 6-7). 

Andersen artikulere her bankerne og medarbejdernes værdi for samfundet og statskassen, som skaber næsten 

dobbelt så meget værdi pr. medarbejder. Samfundet skal altså glæde sig over en stor og succesfuld 

finanssektor da dette bidrager meget til statskassen og dermed samfundet.  Igen er det gennem en økonomisk 

kode, at dette bidrag til samfundet læses. 
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First line of defence: 

Bankernes værdi og ansvar for samfundet går dog længere end bankdriften. “Vi er en integreret del af 

samfundets indsats mod hvidvask og skattely.” (Andersen, 2016: 8-9). Andersen tegner her et billede af en 

sektor der sammen med resten af samfundet bekæmper hvidvask og skattely. Bankerne er altså ikke 

interesseret i hverken hvidvask eller hjælp til skattely, noget som ellers var heftigt debatteret i forbindelse med 

Panama Papers samme år. 

Samme artikulation findes også i dette citat.  

“Jeg er nødt til at understrege, at ingen danske banker har skatteunddragelse som en del af deres 

forretningsmodel. Tværtimod. Vi kæmper sammen med myndighederne mod skatteunddragelse, hvidvask og 

terrorfinansiering. Og der lægges en enorm indsats på området” (Andersen, 2016:9). 

Andersen forsøger her at artikulere imod den diskurs vi fremanalyserede i analyse den 1, nemlig at bankerne 

går til grænsen for hvad der lovligt og spekulerer i loven. Andersen forsøger derimod at forsøge at indgå i en 

hegemonisk kamp og artikulere, at bankerne aktivt bekæmper hvidvask, terrorfinansering og skattely sammen 

med myndighederne.  Samtidig sættes bankerne på linje med myndighederne i denne kamp mod 

skatteunddragelse, hvidvask og terror - i diskursen bliver banken altså en vigtig del af kampen mod finansiel 

kriminalitet. De påtager sig en rolle som beskytter af det danske samfund gennem dette og cyberkriminalitet.  

 

Digitalisering: 

Bekæmpelse af finansiel kriminalitet er dog ikke det eneste sted hvor bankerne samarbejder med 

myndighederne. Bankernes samarbejder også med myndighederne om at digitalisere det danske samfund. “Og 

sammen med myndighederne, har vi gennem mange år været med til at drive digitaliseringen af samfundet.” 

(Andersen, 2016:12). Og i et andet eksempel nævner bankernes deres indberetningssystemer - “Det er alt 

sammen med til at udvikle og effektivisere vores samfund.” (Andersen, 2016:13). 

Andersen artikulerer altså sektoren som en der tager et ansvar for samfundets digitale udvikling og 

effektivisering.  

 

2017: Michael Rasmussen 
Året byder på nogle formalistiske skift i forhold til de tidligere taler. Først og fremmest er det første tale holdt 

under organisationsnavnet Finans Danmark, og så er det med en ny formand i spidsen, Michael Rasmussen, der 

modsat de tidligere formænd ikke er i hverken Danske Bank eller Nordea, men i Nykredit. Som det dog vil vise 

sig byder det ikke på nogle radikale forandringer i forhold til tidligere år, hvilket underbygger vores 

analysestrategiske vinkel i forhold til fokus på diskurs frem for personer.  

 

Økonomisk motor: 

Michael Rasmussen indleder sin tale med - som mange af sine forgængere - at slå fast, hvad sektorens formål 

er i Danmark: vækst og beskæftigelse. Det kan ses i følgende citat: 

“Finans Danmarks mål er at styrke sektoren til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Og til gavn for vores 

kunder. For skærer vi det helt ind til benet, så er det jo dem, det hele handler om. Går det godt for vores kunder, 
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går det godt for samfundet og for os som sektor. Og omvendt. På den måde er vores kunders interesser vores 

interesser. Og at begge dele er i samfundets interesse.” (Rasmussen, 2017:3). 

Samtidig sættes der en ækvivalens mellem bankens interesser, kundernes interesser, og samfundets interesser. 

Det interessante i denne artikulation er netop ideen om, at banken ikke tjener penge på bekostning af andre - 

en artikulation vi ellers identificerede i analysedel 1 - men derimod til fordel for både kunder og det 

omkringliggende samfund. Denne fordel udmønter sig så netop i de økonomiske parametre i form af vækst og 

beskæftigelse, der stadigvæk må forstås som det primære bidrag fra finanssektoren ifølge diskursen.  

 

Han fortsætter: “Sunde, solide banker og realkreditselskaber er første forudsætning for at få tandhjulene til at 

snurre i virksomhederne og samfundet til at udvikle sig.” (Rasmussen, 2017:24). 

Igen sættes bankerne som primus motor for samfundets økonomiske udvikling, for at “tandhjulene snurrer.” 

Det er altså ikke blot en rolle som nogle, der er med til at puste til den økonomiske udvikling men en 

artikulation af bankerne som slet og ret ophavsmænd til den økonomiske udvikling. Det er rollen som grundlag 

for økonomi, der fikseres.  

 

 

Digitalisering 

I 2017 ser vi også den samme fiksering af ansvaret og rollen i forhold til digitaliseringen af Danmark, der 

fremhæves som et væsentligt bidrag fra finanssektoren af Rasmussen, som ses i følgende: “På den måde har 

finanssektoren været en væsentlig drivkraft i digitaliseringen af Danmark.” (2017:5-6) 

Og ikke blot har sektoren bidraget hidtil, men vil ifølge Rasmussen påtage sig en rolle for det selvsamme 

fremadrettet: “Vi involverer os også som sektor, når det gælder om at udvikle de næste byggesten i vores 

samfunds digitalisering.” (2017:19). 

I forbindelse med denne digitalisering artikuleres også et ansvar for bankerne: 

“Som sektor mener jeg, at vi har et meget stort ansvar for at sikre, at vi får alle med ombord, når 

digitaliseringen buldrer afsted. Det gælder både vores kunder og ikke mindst vores medarbejdere, som skal gøre 

kunderne fortrolige med teknologien.” (Rasmussen, 2017:8). 

Her træder banksektoren igen ind i lærerrollen, som den der skal undervise kunderne og medarbejdere i de 

nye teknologier, hvilket også kan relateres både til tidligere års artikulationer om cybersikkerhed men også den 

finansielle forståelse. 

 

Finansiel inklusion og forståelse 

I 2017 artikuleres der en ny modificering af bankernes ansvar i form af betegneren “finansiel inklusion,” der 

relaterer sig til at sikre at alle samfundsgrupper er inkluderet i den finansielle verden. Det introduceres således:  

“Vores ansvar handler også om de helt nære forhold for vores kunder. 

Vi skal sikre finansiel inklusion, så alle samfundsgrupper har mulighed for at oprette en bankkonto, for 

eksempel ved at sikre hjemløse adgang til en konto.” (Rasmussen, 2017:20). 

Her ser vi et ansvar der ligger ud over de grupper af kunder, som banken tjener penge på; netop hjemløse vil 

formentlig ikke være den store indbringende forretning for bankerne, hvorfor der artikuleres et ekstraordinært 

ansvar for at holde hånden under nogle af de svageste i samfundet, hvad der også kan iagttages som en statslig 
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opgave.  Netop at inkludere dem, der tidligere er blevet ekskluderet af den finansielle verden er også et tema 

igen i 2017, som ses i følgende: “Af samme grund tager vi også ansvar for at lære børn og unge om penge og 

økonomi,” (Rasmussen, 2017:20) hvor det igen er bankernes rolle som undervisere i privatøkonomi, der slås 

fast.  

 

Hvidvask 

Et af de temaer i talen, der får mest opmærksomhed er hvidvask. Michael Rasmussen udtrykker, at der er et 

særligt ansvar: “Men når vi taler samfundsansvar, kommer vi ikke uden om også at tale om hvidvask. Her har vi 

ikke bare et ansvar – vi har et særligt ansvar.” (Rasmussen, 2017:22). Dette skal ses i lyset af, at 2017 var året 

hvor hvidvaskssagen i Danske Bank for første gang rigtigt begyndte at buldre i medierne, om end omfanget af 

penge, der var involveret var en del lavere end det endelige beløb, der blev rapporteret i 2018.  

Det er også en sag, som Rasmussen taler sig ind i: 

“[...] jeg ved, at der ikke sidder en eneste her i salen – ja, i hele vores sektor – som ikke er enormt ærgerlige, når 

der dukker sager op, hvor vi som sektor ikke er lykkedes med at stoppe lyssky transaktioner. (2017, 22). 

Det vigtige at bemærke her er den passive konstruktion, “ikke er lykkedes med at stoppe.” Det artikuleres klart 

at problemet med hvidvask er et problem med banker, der bliver udnyttet af kriminelle, og altså ikke noget, 

som bankerne selv deltager i. Endvidere artikuleres der også en aktiv indsats, for hvis man ikke er lykkedes med 

at stoppe noget, betyder det dog, at man har forsøgt. 

Det kan underbygges med følgende citat:  

“Sammen med myndighederne vil vi sikre, at danske banker ikke bliver brugt af kriminelle til hvidvask af penge i 

fremtiden.” (Rasmussen, 2017:23). Der er som sådan ikke noget overraskende, i at Rasmussen ikke står og 

beskylder banker for aktivt at deltage i hvidvask, men det er interessant netop fordi det ikke er den 

artikulation, som vi identificerede i samfundsdiskursen, hvor bankerne netop beskyldes for at spekulere i 

lovens grænse. Den aktive rolle i forhold til hvidvask understreges også i følgende citat: “Men ingen skal være i 

tvivl om, at viljen [til at bekæmpe hvidvask] er til stede hos alle, der arbejder i den finansielle sektor 

herhjemme!” (Rasmussen, 2017:22). 

 

2018: Michael Rasmussen 
Året 2018 byder på et stort brud i diskursen, der præsenteres i Finans Danmark. Gennem Michael Rasmussen 

artikuleres den selvsamme samfundskontrakt, som vi fremanalyserede i analysedel 1.  

 

Brud på samfundskontrakten 

Kontrakten med samfundet, som der også sættes en række ord på i talen, præsenteres i følgende citat: 

“Vi har i årets løb set sager, hvor vi i sektoren har begået så alvorlige fejl, at der er tale om brud på den 

kontrakt med samfundet, vi som banker og kreditinstitutter, har til opgave at leve op til. For de fejl vil vi som 

samlet sektor gerne sige undskyld. Til vores kunder. Og til samfundet.” (Rasmussen, 2018:2).  

Vi vil argumentere for i dette afsnit, at talen i 2018 byder på en form for dislokation af bankens tidligere diskurs 

gennem artikulation af nye betegnere, der står i et antagonistisk forhold til de tidligere. Dette ved en 

italesættelse af en samfundskontrakt, som bankerne har brudt og med det følgende undskyld. Samtidig ses et 

markant skifte fra at økonomien har primat, til at samfundsansvaret har det. Vi vil eksplicitere denne pointe 
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løbende, særligt med reference til den sidste del, hvor det drejer sig om at sætte etik før profit ifølge Michael 

Rasmussen.  

 

Michael Rasmussen artikulerer en identitet for bankerne, der handler om at “beskytte samfundet mod 

kriminelle kræfter,” som ses i følgende citat:  “Der er de sager, hvor vi er blevet misbrugt, og hvor vi har været 

for dårlige til at beskytte samfundet mod kriminelle kræfter. Her har vi fejlet.“ (2018:2).  

Men ikke nok med, at bankerne er blevet misbrugt, så artikuleres der også en identitet som er decideret 

destruktiv: “Sager hvor dele af vores egen sektor enten har vendt det blinde øje til eller udført handlinger, der er 

samfundsskadelige.” (Rasmussen, 2018:2). Her nærmer bankernes diskurs om sig selv samfundets diskurs om 

banker, i italesættelsen af en form for passivitet over for finansiel kriminalitet, men også en artikulation af dele 

af sektorens samfundsskadelige aktive handlinger, her med reference til udbytteskatskandalen. Det må også 

forstås som et opbrud fra diskursen hidtil, hvor der klart italesættes at hvad der er godt for bankerne 

økonomisk også er godt for samfundet.  

 

Med erkendelsen af disse sager opsummerer Michael Rasmussen, hvordan de konstruerer samfundets syn på 

bankerne i nutiden: 

“Når danskerne ser på os – altså de af os herinde, der er direktører i en finansiel virksomhed - så tror jeg, at 

mange af dem ser en gruppe mænd og kvinder, der har tænkt mere i egen indtjening end i samfundets ve og 

vel. Vi skal gøre os klart, at problemet starter og slutter hos os – ikke hos medarbejderne i sektoren.” (2018:3-

4). 

 

Her ansvarliggør Finans Danmark ledelsen af bankerne og ikke de enkelte medarbejdere. Der skal også ses en 

afstandtagen fra tidligere års diskurs, hvor det blev forsøgt fikseret, at indtjeningen i bankerne altid kommer 

kunden til gode i sidste ende. Dette sammenflettet med det tidligere citat vi fremhævet er en diskursiv 

udvikling, hvor der sættes differens mellem bankens indtjening og samfundets ve og vel. Netop denne differens 

ekspliciteres senere, når Michael Rasmussen vender blikket fra hvad banken er eller har været, til hvad 

bankerne skal blive. Der skabes en konstruktion af fremtiden, hvor bankerne er noget andet end de var før 

2018.  

Udover hvad bankerne skal være i fremtiden, så er det vigtigt at hæfte sig ved, hvad de ikke er for Rasmussen i 

2018. Som diskursanalytiker er det naturligvis svært at iagttage ting, der ikke er i diskursen, men vi finder det 

ekstremt relevant for netop fikseringen af mening om banker, at reguleringen som udtryk for bankernes 

internationale identitet overhovedet ikke optræder i år 2018. Her kan vi argumentere for et skridt henimod en 

frakastelse af den internationale identitet, om end det er svært at sige ud fra et enkelt år. Endvidere kan vi 

følge det spor, vi har tegnet, hvor reguleringen som betegner erstattes af netop samfundskontrakten i 

diskursen. 
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Hvidvask 

Rasmussen siger i talen, at: 

“Det starter med, at vi løser en bunden opgave: Vi skal være blandt verdens bedste til at op- 

dage og bekæmpe hvidvask og anden svindel for at muliggøre, at der slås ned på de kræfter, 

der misbruger bankerne til kriminelle formål.” (2018:4). 

Her artikuleres en fremtidig identitet, der tager en meget aktiv rolle i bekæmpelsen af finansiel kriminalitet i 

form af skatteunddragelse, hvidvask o.l. Det er interessant fordi i den artikulation ligger der også en implicit 

antagelse om, at hvis det er noget de skal være i fremtiden, så har de ikke været det i nutiden, hvad der også 

underbygges i følgende: “Men vi KAN love, at vi er blevet bedre, end vi har været – og at vi fremover vil gøre os 

endnu mere umage.” (Rasmussen, 2018:5). 

Samtidig lyder der også en afstandtagen til den fjerne fortid, hvor hvidvaskssagen startede igennem en 

kvantitativ fremhævelse af deres indsats: “Sidste år indberettede vi 18.000 tilfælde med mistanke om 

kriminelles forsøg på hvidvask. I år bliver tallet nok næsten det dobbelte.” Der ligger en konstruktion af banken 

som værende anderledes af, hvad den var i fortiden - at det er fortidens synder de nu betaler for. Dette vil vi 

også kigge videre på i diskussionen. Det er en pointe, vi vil underbygge med følgende citat:  

“Den finansielle sektor skal være skattemyndighedernes og politiets vigtigste samarbejdspartner i forhold til at 

opdage lyssky finansiel adfærd.” (Rasmussen, 2018:7). 

Her ser også en artikulation, der taler videre for bankernes diskurs om sig selv som en form samfundsaktør; 

som nogle der nærmer sig de offentliges roller og som udfylder en væsentlig funktion, hvilket også ses i det 

tidligere fremhævet citat der handler om at “beskytte samfundet mod kriminelle kræfter.”  

Igen må det konstateres, at der er en relativ fiksering af bankernes rolle som værn mod hvidvask; som et 

uundværligt værn oven i købet, hvor de konstruerer en identitet som værende en form for “first line of 

defence.” Det står klart at det for bankerne er en “bunden opgave” at være dette værn mod finansiel 

kriminalitet, også altså må forstås som en af de vigtigste funktioner. Dette er igen et eksempel på en opløsning 

af tidligere diskurs, hvor den økonomiske rolle som privat virksomhed sættes i højsædet.   

 

Etik over profit - En rolle for bankerne udover det økonomiske 

Det er i det følgende, at vi identificerer den største forandring i bankernes diskurs om sig selv. Hvor vi i de fleste 

af de foregående år har identificeret logikker, der i brede træk går på, at hvad der er godt for bankerne 

økonomisk er godt for samfundet, og at det primære ansvar for bankerne er at levere vækst og beskæftigelse 

til samfundet. Det er logikker, hvor økonomien får primat over alt andet, og det er de økonomiske betingelser 

der skal determinere alt andet banken laver. Men i 2018 italesætter Michael Rasmussen en anderledes logik, 

som eksempelvis kan ses i det følgende:  

 

“Vi skal altid tænke kritisk over, hvordan vi tjener vores penge. Vi skal aldrig sætte profit før etik. Vi skal tænke 

grundigt over formålet med vores virksomhed, og hvordan det formål bidrager til, at vi løfter vores 

samfundsopgave.” (2018:11). 

Her ser vi en artikulation, som er identisk med den fra samfundet, om at sætte etik før profit. Der konstrueres 

en samfundsopgave, som ligger ud over “Hvordan vi tjener vores penge.” Der søges altså at installeres en form 

for moralsk logik i finansverden af Finans Danmark. Det kan også underbygges med følgende udtalelse: “Vi kan 
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ikke nøjes med at sige til hinanden og omverdenen, at det vi laver, og de forretninger vi gør, er meningsfulde, 

fordi de giver økonomisk mening - de skal også give mening for samfundet i bredeste forstand.” (Rasmussen, 

2018:12-13). 

Det skal ses som en dislokation af en tidligere betegner, som Finans Danmark ellers kædede sammen med 

bankernes udsyn: at det er den økonomiske mening der er vigtigst. Her konstrueres der i stedet en ny 

betegner, om at det skal give mening for samfundet i bredeste forstand. Hvad det konkret betyder sættes der 

også ord på:  

 

“Vi skal hver dag vise kunder og samfund, at vi med vores opgaver tager ansvarlige beslutninger med øje for de 

langsigtede konsekvenser for sektor og samfund. Både når det kommer til hvidvask og terrorfinansiering – og 

også når det kommer til udbyttesvindel.” (Rasmussen, 2018:10). 

Her forlænges kæden af betegnere om ansvarlige beslutninger, der skal have “øje for de langsigtede 

konsekvenser for sektor og samfund” i relation til finansiel kriminalitet. Forandringen er her, at den solidaritet 

vi har fremanalyseret sektoren imellem udvides til også at gælde resten af samfundet. Her er en erkendelse af, 

at ikke blot hvad der er godt for bankerne, er godt for samfundet, men at hvad der er dårligt for samfundet 

også er dårligt for bankerne. Det er her differensen mellem bankernes indtjening og samfundets ve og vel 

sættes klart op: hvad der er godt for bankens indtjening, er i diskursen kun godt hvis det bidrager til langsigtet 

udvikling omkring resten af samfundet. Hvor skellet tidligere var mellem rollen som virksomhed og som 

samfundsaktør, så ækvivaleres dette skel sammen og der fremstilles en ny identitet for banken: samfundsaktør 

først og fremmest, siden virksomhed.  

 

Den moralske styring af bankerne, som efterlyses i samfundets diskurs, italesættes også af Rasmussen: 

 

“Vi skal gøre op med os selv, om vi laver forretninger, der ikke kan forklares og forsvares – og hvis svaret er ja, 

så skal man ikke lave de forretninger. Det gælder alt, herunder i forhold til hvidvask, skat og udbytte.” (2018: 

12). 

 

Igen sættes betegneren, at etikken skal komme før profitten. Hvor de i samfundets diskurs anklages for at 

spekulere i grænsen mellem lovens bogstav og lovens ånd og ikke at have moralsk agens, så forsøger 

Rasmussen her at kæde bankerne sammen med netop en form for regulering, der går ud over det juridiske, 

hvilket peger tilbage til hvad vi påpegede, var et af de paradoksale elementer i samfundskontrakten. Dette 

opsummeres med sætningen: 

“Det spørgsmål, vi skal stille os selv foran spejlet, er derfor et, der begynder med ‘bør vi?’ og ikke ‘kan vi?’” 

(Rasmussen, 2018:13). 

 

Her kan vi også tegne en meget klar udvikling fra de første mange år, hvor der blev efterspurgt en 

selvregulering. I de år var det en selvregulering på basis af økonomiske markedsvilkår: Sæt bankerne fri, og de 

skal tjene markedet og dermed samfundet. I 2018 er logikken anderledes, men fraværet af regulering er 

essentielt. I 2018 bliver efterspørgslen at bankerne skal regulere sig selv, men med samfundsansvar som basis 

og derfor med udsyn til selve samfundet. Denne regulering kobles så netop op på samfundskontrakten. At 
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bankerne har indgået en samfundskontrakt, der binder dem til visse ansvarsområder over for resten af 

samfundet. For bankernes synspunkt erstattet en juridisk form for regulering altså med “samfundskontrakten,” 

som vi jo nævner tager en hidtil uset plads i diskursen. Det er et kald på at bankerne kan regulere sig selv ved at 

leve op til en uskreven kontrakt med resten af samfundet, hvor de kan få lov at agere på markedsvilkår så 

længe de tjener samfundets interesser samtidig. Med det betyder det for denne opgave, at bankernes 

dobbelte rolle, som vi beskriver tidligere i form af privat virksomhed og samfundsaktør forenes til en samlet 

identitet, hvor bankerne skal tjene penge men på vilkår, hvor markedet ikke bliver den omverden som de først 

og fremmest iagttager men hvor samfund og marked skal iagttages på lige vilkår. Det er i dennes opgaves 

diskursive fortolkning, det der menes med skiftet fra “Kan vi?” til “Bør vi?” 

 

Det er også med til at underbygge ideen om samfundskontrakt som tom betegner, når bankerne kan indskrive 

sig selv i den på trods af det er en diskurs, der ellers som vi iagttog forholder sig generelt kritisk til bankernes 

ageren. Gennem betegneren “Etik før profit” forsøger bankerne at indskrive sig selv i den hegemoniske diskurs 

om, hvilken rolle banken har, dog med den tilføjelse, at de skal kunne være private virksomheder samtidig. 

Selvom rollen som privat virksomhed modificeres, så giver bankerne dog ikke afkald på den, når vi kan se at 

Michael Rasmussen siger “Vi skal altid tænke kritisk over, hvordan vi tjener vores penge. Vi skal aldrig sætte 

profit før etik. Vi skal tænke grundigt over formålet med vores virksomhed, og hvordan det formål bidrager til, 

at vi løfter vores samfundsopgave.” (2018:11). 

Deres formål er i diskursen stadigvæk delvist at være med til at formidle lån som privat virksomhed og dermed 

skabe indtjening. Men som sagt, igennem samfundskontrakten forsøger Finans Danmark på vegne af bankerne 

at artikulere en ny identitet, der overstiger det skel der var mellem de to roller banken hidtil har haft mulighed 

for at identificere sig med. 

 

Delkonklusion - Analysedel 2 

I denne delkonklusion vil vi samle op på nogle af vores analytiske pointer og fortolkningspointer med henblik 

på kunne udskrive, hvilken diskurs om bankerne der er på spil i bankernes egen selvforståelse. Vi har med 

udsyn til betegnere som ansvar og samfundet forsøgt at kortlægge, hvordan banken tager sig ud i Finansrådets 

/ Finans Danmarks egen diskurs. Her har vi identificeret fire distinkte identiteter i diskursen som løbende 

erstatter hinanden i tidsperioden og som vi har valgt at kalde ”bank,” ”bank og samfundet,” ”bank i samfundet” 

og ”bank for samfundet.” 

Samtidig med det vil vi kortlægge hvordan bankerne relaterer sig til betegneren ”Finanskrisen,” som fyldte 

meget i samfundets diskurs om bankerne. 

Først vil vi gennemgå, hvad vi iagttager som fire separate identiteter og deres tidsbegrænsning, logikker og 

form. 
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Bankens fire identiteter 

 

Når vi i følgende afsnit gennemgår bankernes roller, så forstås rolle her som en diskursiv konstruktion af 

bankens identitet. Det vi forsøger at aftegne, er hvad diskursen siger om at være bank, hvordan man legitimt 

kan yde en bankforretning og hvordan relationen til resten af verden er: ser de sig selv som private 

virksomheder der sælger ydelser på et marked? Eller som en aktør, der har som forretning at løse problemer i 

samfundet? Dette gøres ved at analysere og fortolke de ækvivalens- og differenskæder der udspringer fra 

betegneren “Bank” i diskursen. Med hver diskurs følger en illustration af de relevante artikulerede relationer.  

 

Bank: 2007-2009 

I denne diskursive konstruktion følger vi bankernes identitet blive artikuleret grundlæggende og primært som 

en privat virksomhed, der yder finansiering. Banken er her primært optaget af sin omverden i form af 

internationale markeder. Derfor er regulering og indtjening for bankerne et stort emne i perioden. F.eks. siger 

Schütze: ”Under alle omstændigheder vil det komme hele samfundet til gode, hvis danske banker skulle være så 

heldige – og dygtige – at tjene endnu flere penge end tilfældet er i dag.” (Schütze, 2007:22). 

Bankernes primære rolle i forhold til samfundet er som privat arbejdsplads, der betaler skat og skaber 

arbejdspladser. Dertil opstår reguleringen som objekt for Finansrådet, der agiterer for en så svag regulering 

som muligt, fordi bankerne er i stand til at agere selv i relation til ”sund fornuft.” Der kaldes på en højere grad 

af selvregulering frem for juridisk regulering. Skiftet begyndes at kunne ses i 2009 under Straarup, der påkalder 

en ny rolle. Nodalpunktet for diskursen her er “Banken som privat virksomhed,” og relationerne betegnerne 

imellem skal forstås som ækvivalente, i og med at ansvarsområderne og bidragene til samfundet udspringer 

alle af netop bankens evne til at tjene penge. 

 

 
 

Bank og samfundet: 2009-2012 

For denne rolle gælder det, at bankerne får øje på resten af samfundet. Bankens rolle som privat virksomhed 

får en ny omverden udover de internationale markeder: resten af samfundet. Men rollen her er banken som 

privat virksomhed, der gennem sin kerneforretning leverer en vigtig ydelse til resten af samfundet. Straarup 

siger:  ”[…]et af de allervigtigste rammevilkår for vækst i samfundet, nemlig bankernes kreditformidling.” 

(Schütze, 2009:11). 
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Her ser vi en lettere modifikation, hvor bankens evne som privat virksomhed kobles til samfundets økonomi 

som helhed. En form for infrastruktur, der leverer vækst til samfundet. Men stadigvæk i form af en privat 

virksomhed, der har øje for de internationale markeder, i og med det er bankernes kerneforretning som 

”kreditformidling,” der italesættes. 

Det er også her digitaliseringen kobles på. Den træder en smule ud over bankernes kerneområde, og de stiller 

sig på linje med det offentlige i at have ”udviklet en helt ny infrastruktur, hvis indvirkning vil få en tilsvarende 

eller endog større betydning for det fremtidige digitale Danmark.” (Schütze, 2009:24). 

 

Her tager bankernes anden funktion som samfundsaktør form. Bankerne får øje på staten og det offentlige, kan 

man sige. Identiteten bliver mindre snæver, men det er bankerne som privat forretning der er hovedmålet. Det 

italesættes også af Straarup i 2010: ”Bankerne er selvstændige virksomheder, men de ER også et rammevilkår 

for det øvrige erhvervsliv, og gode rammevilkår smitter derfor af.” (2010:26). Her bliver bankernes evne til at 

udleve deres funktion som privat virksomhed rammen for resten af samfundet. Det er altså igennem 

kerneforretningen, at banken har en funktion i samfundet. Netop denne relation italesættes også af Rasmussen 

i 2012: “[...]bankerne er den finansielle smørelse, der får hjulene i samfundet til at dreje.” og ” Der er altså en 

direkte sammenhæng mellem afkastet til aktionærerne og bankens evne til at låne penge ud.” (2012: 5-6). Her 

ser vi tydeligt at rollen som kreditformidler er bankens rolle i samfundet. I næste periode kobles en række 

ansvarsområder til bankerne, som ligger ud over kerneforretningen. Det er på denne måde vi iagttager et skift i 

diskursen. Men rollerne skal forstås som differentielle: altså at de både kan være samfundsaktører og private 

virksomheder, bare ikke på samme tid. Banken som privat virksomhed tjener nodalpunkt, da det stadigvæk 

primært er bankens indtjening der dikterer resten. 

 
 

 

Bank i samfundet: 2013-2016 

I denne diskursive konstruktion må vi forstå bankernes rolle som nogle, der har fået øje på det omkringliggende 

samfund. De er stadigvæk private virksomheder, men gennem deres indtjening kan de lægge sig ud over deres 

traditionelle funktioner i form af undervisning, cybersikkerhed, digitalisering, finansiel inklusion, nødhjælp til 

landdistrikter og landbrug o.l. Man kan opsummere det med Andersens citat fra 2013: ”vi kan fra sektorens 
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side bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer.” (2013:17). Sektoren kan være med til at løse 

samfundsmæssige udfordringer, der ligger ud over kerneforretningen. Det er i denne diskursive periode, at 

Finansrådet direkte italesætter bankernes samfundsansvar. Skiftet mellem at bankerne leverer en ydelse til 

samfundet gennem deres forretning, til at samfundet også er en del af udsynet ses i følgende citat: Når vi 

betoner det med vækst så meget, er det fordi, det ligger i vores DNA: Vi er et spejl af det samfund, vi er en del 

af, og samfundet er til en vis grad et spejl af os.” (Andersen, 2013:15). Økonomien får stadigvæk en fortrinsret, 

men når Finansrådet i 2014 italesætter udfordringer i forhold til vækst i landdistrikterne og landbrugets 

gældsproblemer, iagttager vi at forretningen tilsidesættes til fordel for en samfundsmæssig forpligtelse. Ligeså 

når bankerne artikulerer et ansvar for cybersikkerhed og undervisning af børn og unge i privatøkonomi. De 

påtager sig et ansvar, der har en politisk form. Men økonomien er stadigvæk primat: 

“Finansiering er fundamentet for investeringer, jobskabelse og vækst. Vores helt centrale rolle 

som dem, der sørger for forbrugsmuligheder og sikrer 

investeringsmuligheder, illustrerer på bedste vis den tætte sammenhæng mellem 

bankernes interesser og samfundets interesser.” 

(Andersen, 2013:15-16). 

Sagt i et teoretisk sprog, kan vi konstatere at i perioden 2013-2016 kobles en række ansvarsområder til den 

diskursive kæde, men de er stadigvæk underordnet rollen som privat markedsaktør, hvorfor vi argumenterer 

for at kæden er differentiel i sin natur. De enkelte betegnere er forskellige fra hinanden, og har til tider 

relationer, der går ud over hinanden – Tag som eksempel 2014, hvor Andersen snakker om at kampen mod 

hvidvask er en form for byrde. Men de er en del af den diskursive identitet, som Finansrådet italesætter. 

Forskellen på denne og diskursen inden er længden på kæderne, hvor de områder bankerne spænder over 

udvides. Særligt i betegneren ”Banken som samfundsaktør” ser vi denne forlængelse af kæden.  

 

 
 

  

Bank for samfundet: 2016-2018 

For denne identitet ser vi en større ækvivalering af rollerne som bank som privat virksomhed og banken som 

pseudostatslig samfundsaktør, hvor differensrelationerne betegnerne imellem skiftes gradvist ud med 
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ækvivalente relationer, hvilket etablerer en hel ny identitet for bankerne. I 2016 er nøgleordet for bankerne 

således ”Integration,” som når Andersen siger at: 

”Vi er en integreret del af det danske samfund. Hver dag interagerer vi med omverdenen, og vi ved, at den 

måde vi driver vores forretning på, har stor indflydelse på menneskers liv, virksomheders udvikling og 

samfundet som helhed.“ (2016:4). 

Her opblødes den differentielle relation mellem bankerne og samfundet, hvor bankerne får en rolle for 

samfundet og ikke blot i samfundet. Samme “integration” nævnes i forhold til finansiel kriminalitet: ”Vi er en 

integreret del af samfundets indsats mod hvidvask og skattely.” (Andersen, 2016:8-9) og integrationen nævnes 

en tredje gang herudover (Andersen, 2016). 

Relationerne er dog endnu ikke helt ækvivalente, da vi blandt andet ser en afstandtagen til banker, der ikke 

tilfredsstillende har udfyldt denne nye funktion. Det ses blandt andet i følgende: [...] jeg ved, at der ikke sidder 

en eneste her i salen – ja, i hele vores sektor – som ikke er enormt ærgerlige, når der dukker sager op, hvor vi 

som sektor ikke er lykkedes med at stoppe lyssky transaktioner.” (Rasmussen, 2017:22). 

  

 Men for hvert år der gør fikseres en klarere mening om denne nye identitet for bankerne: ”Går det godt for 

vores kunder, går det godt for samfundet og for os som sektor. Og omvendt. På den måde er vores kunders 

interesser vores interesser. Og at begge dele er i samfundets interesse.” (Rasmussen, 2017:3). 

Ækvivaleringen mellem markedet som omverden og samfundet som omverden bliver her total. Der opstår en 

højere grad af ækvivalens mellem betegnerne. Men det er først i 2018, gennem bekendelsen til betegneren 

samfundskontrakt – der optræder som en tom betegner – at Finans Danmark komplet formår at artikulere 

denne nye rolle: banken for samfundet. Det vi ser med et teoretisk blik, er at diskursens udstedelse af 

positioner til bankerne – henholdsvis som samfundsaktør og privat virksomhed – bliver komplet ækvivalente 

ved referencer til etik og samfundskontrakt. Her tages der afstand til konstruktionen af en ”tidligere bank,” der 

er samfundsdestruktiv og en ny, der er samfundsopbyggende:   

“Vi skal altid tænke kritisk over, hvordan vi tjener vores penge. Vi skal aldrig sætte profit før etik. Vi skal tænke 

grundigt over formålet med vores virksomhed, og hvordan det formål bidrager til, at vi løfter vores 

samfundsopgave.” 

(Rasmussen, 2018:11). 

  

Hvor relationen før har været at rollen som samfundsaktør måtte indordne sig under rollen som privat 

virksomhed, så stilles de her på linje med hinanden og sættes som ligelige. Det opsummeres bedst i følgende 

citat: 

“Vi kan ikke nøjes med at sige til hinanden og omverdenen, at det vi laver, og de forretninger vi gør, er 

meningsfulde, fordi de giver økonomisk mening - de skal også give mening for samfundet i bredeste forstand.” 

(Rasmussen, 2018:12-13). 

I dette påkaldes også igen en selvreguleringslogik. Forskellen på denne og den første positions selvregulering er 

at det ikke skal ske med baggrund i ”sund fornuft” med markedet som omverden, men på baggrund af 

”samfundsopgaven” med resten af samfundet ”i bredeste forstand” som omverden. 
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Samfundets ansvarsbegreb: 

Hvis vi relaterer bankernes rolle og ansvarsbegreb til samfundets begreber om det samme, så ser vi at der er 

nogle tydelige forskelle. For de første år, hvor ansvarsbegrebet handler om at skabe økonomisk vækst i 

samfundet gennem kreditformidling, der må vi dog konstatere en relativ grad af overensstemmelse de to 

diskurser imellem. Espersen sagde i 2009, at “Bankerne og realkreditinstitutterne er nødt til at leve op til deres 

samfundsansvar og sørge for, at de er polstret godt nok til, at de fortsat kan låne ud, i stedet for at spare sig ud 

af krisen.” (Nielsen) Her er det netop bankens rolle som privat virksomhed der sættes på spil, og som bankerne 

selv artikulerer hvorfor vi må sige at der er en form for hegemonisk fiksering. Straks mere uklart bliver det, jo 

længere frem i perioden vi kommer, hvor samfundets diskurs koncentrerer sig netop om bankernes mangel på 

samfundsansvar, og hvor bankerne selv artikulerer roller der er mere og mere henvendt mod samfundet. 

  

Mere interessant er det at selvom bankerne senere i højere grad selv artikulerer et klart ansvar for samfundet – 

f.eks. i rollen ”Banken for samfundet” – så konstrueres det modsat i samfundets diskurs. Vi kan fremhæve 

følgende citat: 

 “Men symbiosen går begge veje, og det er forstemmende igen og igen at erfare, at bankerne tilsyneladende 

ikke føler et større ansvar for det fællesskab, der hjalp dem, da de var i knibe, og som mere generelt skaber 

rammerne for deres virksomhed” 

(Politiken, 2017). 

Her ser vi en artikulation, der går i stik modsat retning. Hvor bankerne i perioden her opstiller en identitet, der 

handler om at tage ansvar netop for resten af samfundet, så ser vi i samfundets diskurs klare italesættelser af, 

at det netop er det ansvar som bankerne er rendt fra. Der er mange eksempler på dette i analyse 1, men har vi 

valgt blot et enkelt eksempel for at underbygge vores udlægning. 

  

Relationen til finanskrisen 

En anden betegner, hvor vi kan udpege en hegemonisk kamp om fiksering de to diskurser imellem, er 

banksektorens relation til finanskrisen. For banksektorens egen diskurs gælder det, at der tages et delvist 

ansvar i de første år, men at finanskrisen kodes som en regning, som bankerne selv betaler for, og altså ikke 

som en situation de er blevet reddet fra. Det kan f.eks. ses i 2009, hvor Straarup siger at “Blot for at rydde 

enhver misforståelse af vejen: Nok har vi fået pakker. Men vi har ikke fået gaver.” (2009,4) og i 2010 hvor han 

beskylder den internationale krise for at skyldes ”løs pengepolitik, konjunktur-medløbende statsfinanser og 

utilfredsstillende finansielt tilsyn.” (2010:23). 
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I takt med at krisens arneår – 2007 – kommer på distance, så stiger distancen mellem bankernes identitet og 

finanskrisen som betegner. Derfor ser vi i 2012, at Rasmussen siger at “[...] danske banker – der allerede har 

betalt for at rydde op efter krisen herhjemme.” (2012:24). Her er regningen ikke bare tilfaldet banksektoren, 

den er faktisk allerede blevet betalt af selvsamme. I 2013 går Andersen videre og siger at finanskrisen blandt 

andet skyldes dårlig ledelse (Andersen, 2013).  

Både Andersen og Straarup kommunikerer paradoksalt, når de på en og samme tid tilskriver ansvaret til sig selv 

som sektor igennem en reference til ledelse, og omvendt når ansvaret tilskrives de politiske vilkår. På den 

måde flyttes ansvaret fra eksternt i det politiske system til internt i banksystemet og tilbage igen. Det er også 

her vi ser konstruktionen af bankens identitet som udover det traditionelle skel mellem at være privat 

virksomhed eller at være det offentlige. I andre tilfælde italesættes banken også som et “rammevilkår” for 

resten af erhvervslivet. Det er her vi iagttager at bankerne får sat en identitet der går ud over skellet mellem 

privat virksomhed og det politiske system; for når bankerne kan tilskrives på samme tid ansvar igennem ledelse 

men også at ansvaret for finanskrisen tilskrives det politiske system, så må det være fordi bankerne som enhed 

har en fod i begge lejre, hvilket også er med til at fundere denne paradoksale kommunikation.  

 

Distancen stiger, og finanskrisen forsøges at udviskes af diskursen. I 2014 erklærer Andersen således at 

 

“Det er måske for dristigt at sige, at vi i dag ligefrem har lagt krisen bag os. Men vi er væsentligt mere afklaret 

og klart bedre kapitaliseret. Der er ryddet gevaldigt op i hele sektoren, store dele af reguleringen er 

implementeret, og vi har et nogenlunde billede af, hvad der er på vej af yderligere regulering” (2014:5). 

 

I årene efter bliver krisen knap nævnt, og hvis den gør, er det ikke med en relation til sektoren som sådan, men 

til samfundsøkonomien som helhed. Derfor vil vi argumentere for at betegneren finanskrise udviskes, altså går 

fra moment til element, af banksektorens diskurs omkring år 2014, hvor der ikke længere artikuleres relationer 

imellem de to. 

  

Set fra samfundet 

I samfundets diskurs tager relationen mellem finanssektoren og finanskrisen en markant anderledes form. Her 

konstrueres bankerne gennem hele perioden som at have et ansvar for finanskrisen og som at være blevet 

reddet af samfundet. I 2013 skrives f.eks., at ”samtidig har staten holdt hånden under bankerne i forbindelse 

med bankpakkerne.” (Dall & Dandanell, 2013). Samme relation mellem de to bringes også frem i 2018 af SF’s 

politiske leder: “Danske Bank overlevede for 10 år siden, fordi man igangsatte en politisk redningsaktion, hvor 

danskerne tog risikoen.” (Olsen Dyhr, 2018) 

Ikke nok med, at Danske Bank lever grundet en ”redningsaktion,” så er det her heller ikke en regning, som 

bankerne selv betalte for, men ”hvor danskerne tog risikoen.” Der ses et klart skel i meningsfikseringen de to 

diskurser imellem: Hvor bankerne glemmer finanskrisen omkring 2014, og indtil da artikulerer at det faktisk er 

dem, der har betalt for den, så er betegneren stadigvæk en fast del af diskursen om bankerne i samfundet. 

Finanskrisen spøger i samfundet, men ikke hos bankerne, kan man sige. Det understreges totalt af Steen 

Hildebrandt, der også i 2018 siger: 
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”I årene efter finanskrisen har mange selvfølgelig stillet spørgsmålet: Hvad har vi lært af finanskrisen? Hver 

gang jeg i årene efter finanskrisen har mødt den finansielle sektor, har mit eget svar på spørgsmålet været: 

stort set ingenting. 

(Hildebrandt, 2018)” 

Sammenligning af de to diskurser 

Men selvom relationen mellem banksektoren og finanskrisen giver udtryk for et stort skel i samfundets diskurs 

og bankernes egen, så må vi sige at med “Bank for samfundet”-identiteten, så går bankernes identitet fra at 

være antagonistisk til agonistisk de to diskurser imellem. De er ikke ens, men de er heller ikke så forskellige at 

de ikke kan løses, hvorfor vi argumenterer for en form for agonistisk relation. Konkret mangler der netop 

finanskrisen og sådan noget som banklønninger i diskursen, men der artikuleres en rolle som nogle der først 

har en samfundsopgave, og siden en indtjeningsopgave, om end hvordan disse samfundsopgaver ser ud er 

forskellige de to diskurser imellem, men der er stadig en grundlæggende ækvivalens de to diskurser imellem 

om, at bankerne har samfundsopgaver. 

 

Dermed kan vi tegne en historie, hvor bankernes identitet går fra at være i antagonistiske eller konfliktfyldte 

forhold de to diskurser imellem, til i højere grad at være på samme side, om end vi ikke kan give udtryk for så 

høj en grad af hegemoni at bankernes og samfundets diskurs er komplet ens.  

  

Diskussion 

I løbet af analysen er der fremkommet en række analytiske og empiriske resultater, som vi ønsker at udlægge 

videre. Derfor vil vi i denne del af opgaven diskutere og perspektivere nogle af de problematikker vi har 

identificeret. Det drejer sig om samfundskontraktens paradoksale form, bankernes identitetsproblematik, 

politikkens transformation til ledelse samt bankernes fremtidige perspektiver. Diskussionen kommer primært 

til at tage form af igen at åbne op for de problemstillinger, vi har fremanalyseret. Hvor analysen giver et meget 

specifikt og snævert bud på en problemstilling om samfundsansvar og identitet, så vil vi her forsøge igen at 

åbne op for empirien ved at diskutere nogle af de analytiske fund vi har lavet og relatere dem videre til andre 

teorier og empiriske områder.  

Samfundskontrakten 

Først og fremmest vil vi starte der, hvor vores undren der ledte til opgaven, også startede: 

samfundskontrakten. Samfundskontrakten optræder som en betegner i både bankernes og samfundets diskurs 

i 2018. Men samtidig erkendes den i næsten alle omtaler som uskreven eller som noget, der ikke findes. 

Alligevel er det ud fra denne ikkeeksisterende kontrakt, at bankerne tillægges et brud. Vi har altså at gøre med 

en juridisk form der indsættes i kommunikationen og diskursen, men ikke institutionaliseres i form af et retligt 

dokument. Det er på en og samme tid en kontrakt og en ikke-kontrakt. Et centralt element i 

samfundskontrakten er, at den sætter en forskel mellem samfundsansvarlige og ikke-samfundsansvarlige 
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banker, hvor det klart er at foretrække at være på den samfundsansvarlige side af den forskel. Hvad der er 

samfundsansvarligt, har vi gennemgået, men det kan kort her nævnes at det inkluderer etik, ansvar for 

bekæmpelsen af hvidvask og at være en form for økonomisk infrastruktur. Oven i dette tilknytter banksektoren 

selv ansvarsområder som digital udvikling, cybersikkerhed, undervisning af børn og unge i økonomi og finansiel 

inklusion. På denne måde bliver samfundskontrakten interessant, fordi den udsteder nogle forpligtelser til 

bankerne, som bankerne selv artikulerer i sin egen diskurs, men uden at der er et reelt retsligt dokument, der 

institutionaliserer disse ansvarsområder. Det betyder den indfører et samfundsansvar på bankernes side, som i 

traditionel politisk forståelse ellers er reserveret til en politisk verden: bekæmpelse af kriminalitet og 

økonomisk politik, f.eks. Det betyder at samfundskontrakten bliver en form for politisk instrument, gennem 

hvilket bankerne kan ansvarliggøres til at føre politik ud i livet.  

Og ikke nok med det, så dømmes bankerne herefter ud fra disse samfundsansvar de er blevet diskursivt 

tilskrevet. Det har vist sig tydeligt igennem alle årene, hvor samfundsansvars-betegneren mobiliseres imod 

bankerne til at artikulere, at bankerne har brudt et fundamentalt ansvar over for økonomien, deres kunder 

eller samfundet som helhed. På denne måde vil vi også sige, at hvad der fikseres som samfundsansvar er 

udslagsgivende for bankers identitet i moderne tid, da det netop har vist sig at være en væsentlig retningslinje 

for bankernes opførsel. 

 

Som retningslinje må man dog sige at samfundsansvaret er svært at forholde sig til set fra bankernes 

synspunkt, da det netop er så omskifteligt. I analysen viste vi, at samfundsansvaret modificeres i diskursen 

afhængig af politiske ønsker. Når der mangler vækst, er ansvaret at låne ud, osv. Samtidig med det tillægges de 

fleste samfundsansvarsbetegnere retroaktivt. Det er når bankerne bryder denne diskursive konstruktion af 

ansvar, at de tillægges ansvaret. F.eks. ses det at betegneren om ansvaret for svage kunder optræder efter 

banken har besluttet at hæve gebyrerne (Bonde, 2016). Naturligvis er der ikke noget odiøst i at beslutninger 

først kritiseres, når de kommer frem i medierne, men at det bliver kodet som et ansvar er et led i 

reguleringsforsøg på bankerne.  

Desuden, i og med samfundskontrakten optræder som tom betegner, der samler alle disse momenter om 

ansvar, så kan vi sige teoretisk at kæden af ansvarsområder, som bankerne kan tillægges, er potentielt 

uendelig. Og når diskursen først har en tom betegner er det endnu lettere at tilknytte flere. Det kan relateres til 

en større debat om CSR, hvor konstruktionen af sociale ansvar kan anskues som en kampplads (Levy & Kaplan, 

2007). Hermed bliver virksomheders sociale ansvar en diskurs der forsøges fikseres af forskellige parter, ofte 

med det formål at kunne lave politiske beslutninger uden regeringers involvering (Levy & Kaplan, 2007: 1). 

Dette er imidlertid ikke kun gældende for banksektoren men for virksomheder i al almindelighed, og det rejser 

en ledelsesproblematik: Hvordan skal de sikre at de fremstår legitime i fremtiden, når de retroaktivt kan 

tillægges et brud på et ansvar der står i en kontrakt, som ikke findes? Svaret findes i, at hvis virksomheders 

ansvar er en kampplads for at fiksere mening om ret og forkert, så er det en kampplads som virksomhederne 

aktivt skal gå ind og deltage i. 

Her kan man eventuelt læse Michael Rasmussens bekendelse af, at bankerne aldrig igen må sætte profit før 

etik, som et forsøg på at installere disse politiske retningslinjer direkte i bankernes ledelsesgange.  På den måde 

ser vi igen at politiske ønsker bliver ledelsesproblematikker. 
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Det er i forlængelse af den debat, at vi også kan udlede en særlig betydning af samfundskontrakten. I og med 

den har opnået en hegemonisk status, så kan vi vende tilbage til netop Laclaus tanker om hegemoni:  

”No social fullness is achievable except through hegemony; and hegemony is nothing more than the investment, 

in a partial object, of a fullness which will always evade us because it is purely mythical (in our terms: it is 

merely the positive reverse of a situation experienced as 'deficient being')” 

(Laclau, 2005: 116) 

Hegemoni konstituerer en social helhed, og denne helhed er altid en mytisk størrelse fordi den er det positive 

omvendelse af den nuværende oplevede situation. Hegemonien om samfundskontrakten italesætter en social 

helhed, hvor bankerne handler i overensstemmelse med samfundets ønsker. På denne måde kan netop 

kampen om at fiksere mening om bankernes ansvar ses som et forsøg på at regulere bankernes identitet i en 

verden, hvor det opleves at der ikke er en politisk vilje til at regulere og styre bankerne direkte.  

Denne udlægning af sagen kan også underbygges når man også kigger på banksektorens diskurs, hvor 

regulering fylder meget. Grundlæggende fikseres der mening om regulering, der lyder på, at der skal være så 

lidt som muligt og vi læser italesættelser hvor bankerne ønsker at regulere sig selv, enten ud fra en ide om 

“sund fornuft” eller ud fra hvad de iagttager er deres samfundsansvar. Når banken artikulerer sig selv ind i 

diskursen om samfundskontrakten, så kan det også læses som et forsøg på at etablere et hegemoni, hvor 

bankerne kan få lov til selv at styre deres handlinger.  

 

Samtidig har vi også argumenteret for at samfundskontrakten tjener til at forene en række betegnere i hvad 

der ellers er et antagonistisk forhold mellem to bankidentiteter som samfundet opstiller i sin diskurs. I den 

forbindelse kunne man udvide analysen ved at skele til Zizeks begreb om ideologikritik. Ideologi er for Zizek:  

“[A] fantasy-construction which serves as a support for our ‘reality’ itself: an ‘illusion’ which structures our 

effective, real social relations and thereby masks some insupportable, real, impossible kernel[...] The function of 

ideology is not to offer us a point of escape from our reality but to offer us the social reality itself as an escape 

from some traumatic, real kernel.” (1989: 43) 

Her skal det forstås at den “insupportable, real, impossible kernel” er netop antagonismen mellem hvad 

bankerne er og hvad de bør være i samfundets diskurs. På den måde tjener “Samfundskontrakten” som en 

ideologisk fantasi om en verden, hvor bankernes interesse er ligesom resten af samfundet. På den måde 

relaterer det sig til det klassiske marxistiske klasseskel: samfundskontrakten tjener til at skjule den reelle 

forskel mellem arbejdere og kapitalister, mellem banker og “almindelige mennesker.”  

 

Måden fantasien fungerer på og opretholdes er så ifølge Zizek igennem “cynical disavowal” eller en kynisk 

benægtelse. Formularen for denne er “De ved hvad de gør, men alligevel gør de det.” (Zizek, 1989: 30). Altså at 

man handler selvom man ved, at den måde man handler på, er forkert eller meningsløs. Det kunne være en 

forklaring på hvordan en så positiv formuleret diskurs som “Samfundskontrakten” kan affødes af den ellers 

markant negative diskurs om bankerne i samfundet. Afværgelsen her lyder “Jeg ved godt bankernes interesser 

er modsat vores, men alligevel vil jeg forpligte dem på tomme betegnere i form af ansvar og etik.”  

Denne kritiske læsning af samfundsansvaret kunne udvides til en større analyse af brugen af CSR som en 

ideologisk mekanisme og stille spørgsmålet om, hvad det er i vores symbolske virkelighed, der besværliggør 

reguleringen af bankerne. Til dette kan man pege tilbage til netop det ansvar der udpeges centralt for 
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bankerne: økonomisk vækst. Måske er det, der mangler i vores kollektive bevidsthed en forestilling om 

hvordan vi kan organisere økonomien uden private låneformidlere, gældsstiftelse og investeringsvirksomheder.  

Når politik bliver til ledelse 

En anden væsentlig problemstilling vi har fundet frem til gennem analysen, er netop skellet mellem private 

virksomheder og politik. Vi har set hvordan områder, der traditionelt er reserveret til statens virke, bliver ført 

over på private hænder. Her kan nævnes undervisning, digitalisering men også hvordan e.g. at samfundet skal 

bevæge sig i økonomien. Sidstnævnte kan uddybes ved at sige at det f.eks. stod bankerne frit for hvordan de 

ønskede at bevæge sig før og efter finanskrisen: på markedsvilkår med profit for øje eller efter politiske ønsker. 

Vi skal ikke glemme at bankpakkerne tog form af et kontraktligt tilbud til bankerne: Hvis I sørger for udlån, så 

stiller vi en statsgaranti.  

 

På den måde har vi tegnet en historie, der også har optaget andre samfundsvidenskabelige udgivelser. Jessop 

tegner f.eks. en udvikling, der peger på et skift fra “government” til “governance” (2010:54). Government skal 

forstås som den traditionelle oppefra-og-ned regeringsmetode, hvor en stat udstikker politikker der skal følges. 

I stedet tager den moderne kapitalistiske stat form af et netværk (2010: 54). Dette skal forstås som 

“mechanisms and strategies of co-ordination in the face of complex reciprocal interdependence among 

operationally autonomous actors, organizations and functional systems.” (2010: 52).  

Her bliver statens rolle i højere grad som en form for organisatør af politik, hvor man gennem forskellige 

strategier forsøger at påvirke andre autonome aktører til at føre de politiske målsætninger igennem. “This also 

involves a shift from the top-down hierarchical political organization characteristic of sovereign states to an 

emphasis on promoting and/or steering the self-organization of inter-organizational relations.” (Jessop, 2010: 

54)  

Med dette som grundlag kan man argumentere for at bankernes skifte i identitet ikke er et skifte der er 

motiveret rent internt, men som produkt af et kompleks netværk af samarbejde med netop det offentlige.  

Dette skal kobles med hvad Jessop karakteriserer som “meta-governance,” der bl.a. involverer “try[ing]to 

modify the self-understanding of identities, strategic capacities, and interests of individual and collective actors 

in different strategic contexts and hence alter their implications for preferred strategies and tactics.” (2010: 55).  

Vi kan læse som eksempel på meta-governance netop den skiftende ansvarsbetegner i diskursen, som 

forskellige statslige aktører i form af eksempelvis politikere deltager i. Når man ved at mobilisere 

ansvarsbetegneren forsøger at påvirke bankernes handlinger er det netop et forsøg på at modificere bankernes 

identitet og strategier.  

Det er også her vi kan binde bro mellem bankernes diskurser og samfundets. For set i dette lys bliver kampen 

om hegemoni om bankernes identitet og ansvar en kamp om at definere hvordan banken skal stå i forhold til 

staten; et strategisk spil hvor to aktører forsøger at påvirke hinandens opfattelser af og strategier for hinanden. 

I det netværk af artikulationer er det både staten og bankerne der oplever en forandring. 

Det er dette vi udpeger, når vi skriver at politiske problemer bliver til momenter i ledelsens diskurs. For 

bankerne stilles de dermed i en situation, hvor de skal tage stilling til hvordan f.eks. kampen mod hvidvask skal 

håndteres eller hvordan økonomiske faktorer skal håndteres. Det stiller bankerne i en situation hvor de skal 
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aflæse politiske problemer igennem deres egen diskurs, der alt andet lige fikserer en anden mening end 

samfundets. Det er måske også det vi ser, når banksektorens diskurs gentagende gange fikserer dem selv som 

økonomiske virksomheder først og fremmest - et forsøg på netop at undgå disse politiske ansvarsområder. For 

vi ser også samtidig, hvad der sker, når bankerne så ikke formår at føre dem ud i livet efter samfundets 

forventninger: store mediestorme, der er svære at slippe af med.   

 

Men vi kan i virkeligheden også iagttage den modsatte bevægelse: at ledelse bliver genstand for politik. For 

bankernes beslutning om at hyre og fyre medarbejdere, lukke filialer, eller hæve gebyret for kunder bliver også 

en genstand for politikernes harme og dermed muligvis politisk intervention. Ligeledes når vi ser at Benny 

Engelbrecht hævder at Dankortet også er en del af samfundskontrakten som modsvar på Jyske Banks planer 

om at splitte Dankortet op (2019).  

 

Men her kan vi sige at selvom vores opgave ikke er designet til at tage problemstillinger op omkring statens 

form og virke, så er vi alligevel “snublet” over en central problemstilling der karakteriserer et moderne politisk 

problem: hvordan organiserer vi kollektive beslutninger? Gennem hvilke aktører skal de føres ud i livet?  

Spørgsmål som disse ville kræve en anden slags analyse end den, vi har lavet. Men med diskursteorien som 

afsæt kan vi i hvert fald snakke om, hvor det stiller bankerne. For set fra bankernes synspunkt kan vores 

udredning af netop spillet mellem politik og private virksomheder, mellem ansvar og identitet være med til at 

belyse hvilket handlingsrum bankerne har og legitimt kan indtage, men også hvordan de kan forsøge at være 

med til at omdefinere rammerne for hvordan de kan agere, da netop dette fikseres i diskursen. 

Flygtige identiteter  

Et af hovedområderne for vores speciale er netop hvilken rolle eller identitet bankerne har indtaget historisk og 

frem til 2018. Vi har gennem en diskursanalyse af samfundets diskurs om banker og deres ansvar, samt en 

analyse af banksektorens egen diskurs om selvsamme, forsøgt at fremstille diskursen om bankerne, der 

udsteder en identitet for bankerne. Konkret vil vi sige at gennem diskursanalysen kan vi udrede, hvordan man 

legitimt kan agere bank i det moderne samfund.  

 

Vi har i analysen af banksektorens diskurs identificeret fire specifikke identiteter eller roller, som bankerne har 

forsøgt at fiksere for dem selv i løbet af den afgrænsede tidsperiode. Det drejer sig om hvad vi har valgt at 

kalde “Bank,” “Bank og samfundet,” “Bank i samfundet” og “Bank for samfundet.” Her vil vi først konstatere at 

det kan være et udtryk for et problem med at fiksere en fast identitet for bankerne, når man på blot 12 år har 

store udsving i diskursen om, hvad det vil sige at være bank. Samtidig kan vi konstatere at timingen af disse 

artikulationer har været reaktiv. Altså, vi iagttager at artikulationerne om bankers identitet altid kommer i 

kølvandet af større kriser eller sager om banker, der ender i offentligheden. Her kan vi naturligvis let sætte som 

eksempel finanskrisen, gebyrstigninger, Panama Papers-lækket, hvidvaskskandalen og udbytteskatskandalen. 

Alle disse kan forstås som mindre dislokationer, der bryder op i den måde bankerne forsøger at konstruere sig 

selv udadtil. Derfor kan man selvfølgelig også stille spørgsmålet om hvorvidt der er tale om reelle forsøg på at 

artikulere nye identiteter, eller om der i virkeligheden er tale om krisekommunikation, hvor man forsøger at 
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imødekomme offentlighedens synspunkter. Samtidig kan vi med opgavens analysestrategiske ramme ikke få fat 

på eksempelvis intentioner. Derfor kan kommunikationen, der kredser om bankernes ansvar i deres egen 

diskurs også være resultatet af økonomiske analyser eller beslutninger: “Der er flere penge i at agere etiske, så 

derfor gør vi det.”  

På den anden side kan vi dog konstatere at der er reelle bevægelser i bankernes handlinger omkring netop 

betegnere som ansvar og etik. Som eksempel kan man nævne Danske Banks knap så succesfulde kampagne 

“New Normal,” hvor man forsøgte at positionere sig som en samfundsaktør. (Jasper, 2013). Dette blev 

imidlertid opfattet som utroværdigt, da “Banken kommunikerede på en måde, som ingen forstod, og 

sideløbende blev der lukket filialer, fyret ansatte og indført nye gebyrer” (ibid.)  

En af årsagerne til Danske Banks besvær med at påtage sig en ny identitet kan komme ud af den store 

diskrepans der er mellem samfundets diskurs om banker og så bankernes diskurs om sig selv. Vi identificerede i 

analysedel 1, at diskursen om bankerne var udpræget negativ og fremstillede bankerne som private 

virksomheder, der udelukkende havde profit på sinde - ikke som legitime samfundsaktører, der påtager sig et 

reelt ansvar. Faktisk, så bestod samfundets diskurs i to identiteter for bankerne, hvor det ene var hvad de 

burde være og det andet var, hvad de faktisk var. Men medmindre bankerne var helt klar til at forsøge at 

fralægge sig identiteten som en privat virksomhed med aktionærer at tilfredsstille, så er det ikke muligt at 

koble de to identiteter sammen fordi de netop optræder antagonistisk i diskursen. Det er den forskel vi ser 

mellem bankernes diskurs og samfundets diskurs.  

I forlængelse af det kan man også iagttage bankernes mange skift i diskursen om dem selv som et forsøg på at 

tilnærme sig samfundets diskurs om dem selv. Vi ser gradvist hvordan samfundsansvaret og etikken går fra 

elementer til momenter i bankernes artikulation af identiteter. Slutteligt ser vi i 2018, at Michael Rasmussen på 

vegne af bankerne forsøger at gøre samfundskontrakten til et moment i diskursen, der dermed også er 

udslagsgivende for identiteten. Det betyder blandt andet, at etik og samfundsansvar bliver gjort til momenter 

internt i bankens diskurs, frem for at være elementer i omverdenen.  

 

Det kan videre underbygges hvis man tager et kig på Karsten Dybvads, ny bestyrelsesformand i Danske Bank, 

tale til bankens generalforsamling i 2019:  

“Og så handler det om hele tiden at have blik for Danske Banks samfundsansvar. At alle initiativer, nye 

løsninger og forretninger ikke blot måles i forhold til den indtjening, der kan skabes her og nu, men i lige så høj 

grad i forhold til vores mål om at levere langsigtet værdi for alle interessenter.” (Dybvad, 2019: 7). 

 

Her ser vi først og fremmest artikulationen af en ny identitet, der passer ind i den diskurs fremsat af Finans 

Danmark. Dermed kan vi argumentere først og fremmest for en overensstemmelse mellem den analyserede 

empiri og diskursen i banksektoren som helhed. Dernæst kan vi se hvordan etik og samfundsinteresser bliver 

gjort til interne pejlemærker for ledelsen. 

 

Det vi kan konstatere er at udviklingen i diskurserne om banker frem til nu har kredset om to centrale 

identiteter: er bankerne blot private virksomheder, der kan tillade sig at agere som markedsaktører, eller har 

de et bredere samfundsansvar for politiske problemstillinger? Netop denne debat gør sig i det hele taget 

gældende for virksomheder. Her kan nævnes FN’s Global Compact, der netop forsøger at gøre etik og 
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samfundsansvar til momenter i ledelsesdiskurserne hos virksomhederne og derfor føre politikken over på 

privat hånd (Global Compact Network Denmark, 2019).  

 

Om udviklingen i diskursen frem til nu er et eksempel på identiteter, der faktisk eksisterer eller blot retorik, er 

noget der først i sidste ende kan bekræftes fremadrettet i takt med at bankerne træffer beslutninger.  

Tillidskrisen 

I indledningen til opgaven fremhæver vi bankchefer, der italesætter den nuværende tillidskrise til bankerne 

som værre end finanskrisen (Plesner & Hedelund, 2019). Imidlertid vil vi påpege en lidt modsatrettet 

iagttagelse: disse to kriser kan ikke adskilles. I sig selv bliver det problematisk for bankernes håndtering af 

sagen, når de ser kriserne som adskilt. Dette ligger også op ad hvilken rolle finanskrisen spiller i de to forskellige 

diskurser. I samfundets er det et vigtigt moment, i banksektorens er den blevet et element uden for diskursen 

siden 2014. Selv inden det udvaskes er italesættelsen at krisen er noget bankerne har betalt for. Vi vil 

argumentere for at det ikke er muligt at separere disse forskellige kriser og skandaler: når samfundet iagttager 

bankerne, så gør de det igennem en diskurs, hvor finanskrisen, hvidvaskskandalen, Panama Papers og 

udbytteskatskandalen alle er momenter, der maler et meget utroværdigt billede af bankerne. Alle bankernes 

handlinger bliver derfor fortolket i lyset af finanskrisen. Herfra kan man måske påstå, at bankerne ville være i 

stand til at slippe afsted med mere, hvis ikke finanskrisen havde haft den plads i diskursen. Og denne diskurs er 

jo ikke blot repræsentativ for befolkningen men også for dele af politikerne - særligt hos venstrefløjen. Vi kan 

her nævne både Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr som vi brugte i analysen. Dette kan jo naturligvis have en 

konkret indflydelse på politikken der føres efter det forestående valg.  

 

Man kan også argumentere for, at bankerne selv er med til at skabe dette diskursive forhold. Vi har iagttaget at 

i deres egen diskurs optræder finanskrisen under en form for paradoksal kommunikation. Her afstedkommer 

finanskrisen blandt andet af dårlig ledelse, men det er dårlig ledelse i en kontekst hvor de politiske rammer har 

tilskyndet den dårlige ledelse. På den måde tages der i bankens diskurs både ansvar og ikke-ansvar på samme 

tid for finanskrisen, hvad der må karakteriseres som en paradoksal kommunikation. Men paradoksal 

kommunikation fikserer ikke mening, fordi det ikke etablerer relationer mellem betegnere som sådan. På den 

måde kan man argumentere for, at bankerne ikke succesfuldt har formået at opnå hegemoni omkring hvilken 

relation finanskrisen har til banksektoren.  

 

I forlængelse af dette kan vi også nævne en problemstilling som er i vores udvalgte empiri, men som ligger en 

udenfor vores problemformulering, hvorfor den ikke er blevet behandlet i analysen. Flere gange i materialet 

der repræsenterer banksektoren ser vi at “Tillid” gøres til et objekt der skal måles. Det lyder at banksektoren er 

i tillidskrise, har brug for tillid og er afhængige af tillid. Tillid gøres derfor til et objekt inde i ledelsens 

maskinrum, der skal forsøges iagttages. Helt konkret kunne det være interessant at undersøge hvordan der 

fikseres mening om netop tillid og hvordan dette bliver til et mål for organisationen. 
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Banken i fremtiden 

I dette afsnit vil vi forsøge at relatere nogle af vores konklusioner til sektorspecifikke forretningspraksisser. Når 

vi kritisk har undersøgt kampen om bankernes identitet, så er det blandt også med det formål at vi mener at 

problematikken om netop identitet og samfundsansvar kan være afgørende for sektoren i fremtiden. I 

nærværende del af opgaven vil vi argumentere for hvordan bankerne fremadrettet bliver presset på 

indtjeningen af nye aktører på markedet, og at i forlængelse af dette ville en etablering af en fast identitet, der 

nyder hegemonisk opbakning i samfundet kunne have en konkurrencefordel. 

 

Vi har i analysen vist at bankerne står overfor et valg om identitet. Skal de være private virksomheder der 

opererer på markedsvilkår og vægter bundlinjen højest. Eller skal bankerne være samfundsansvarlige 

organisationer der indgår i samfundskontrakten med samfundet. Begge identiteter har sine muligheder og 

begrænsninger.   Bankerne har i takt med deres omstruktureringer og spareøvelser skåret på filialerne og den 

menneskelig kontakt med kunderne. Mange kunder har ikke noget forhold til deres bankforbindelse og vil 

sjældent kunne sætte et ansigt på bankforbindelsen. I mange kunders bevidsthed fremstår bankerne altså som 

ansigtsløse virksomheder som man kun er i forbindelse med over internettet og telefonen (Iversen & Brahm, 

2019). 

  

Hvis vi tegner et billede af bankernes situation i 2019 og den nærmeste fremtid, vil man se to grupper af 

udfordringer. Den første er øget regulering fra politisk side. De danske politikere har alle udtrykt harme og 

vrede og hvidvasksagerne, både Danske Banks og Nordeas – dertil er der en klar mistillid til systemet der skal 

overvåge bankerne og sikre at alt forholder sig ordentligt. Skandalerne har kastet øget regulering og 

mangedobbelt bødestrafferne, men der findes stadig et ønske hos mange politikere og dele af befolkningen om 

at gå skridtet videre. Flere partier har foreslået at opsplitte de finansielle supermarkeder så man fremadrettet 

ikke kan have investeringsbank, realkredit, forsikring og almindelig bankdrift under samme tag. Et forslag der 

alt andet end lige vil ramme de finansielle supermarkeder på bundlinjen og ændre deres forrentning 

betragteligt. Et andet forslag er at åbne op for private konti i Nationalbanken, så borgere frit kan vælge om de 

ønsker at støtte den finansielle sektor – i øjeblikket støttes dette forslag kun af Enhedslisten og Alternativet 

hvorfor man må erkende at forslaget næppe bliver gennemført. Selvom begge forslag næppe bliver 

gennemført, tegner der sig et billede af en politisk modstand mod strukturen i den finansielle sektor. En 

modstand som kan munde ud i øget regulering og øget pres på finanssektoren. 

  

Den anden trussel bankerne står overfor er truslen fra andre private aktører der ønsker del af den finansielle 

værdikæde som bankerne ellers typisk har haft for sig selv. Disse aktører indbefatter alt fra kviklånsudbydere 

og investeringsfirmaer til store virksomheder og teknologifirmaer såsom Apple og Google, de såkaldte ´Big 

Tech’. Særligt sidstnævnte udgør en anseelig trussel. Flere af de store teknologivirksomheder har nemlig 

bevæget sig ind på markeder som traditionelt set har været bankernes område. 

  

Et eksempel på udviklingen kan findes hos kaffekæden Starbucks. Starbucks har i mange år tilbudt såkaldte 

’loyalitetskort’ til deres kunder, kortet har givet kunderne muligheden for at indbetale penge på 
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loyalitetskortet som de så kan bruge i Starbucks. Loyalitetskortet fungerer altså som et kreditkort der kun kan 

bruges i Starbucks og samtidig giver rabat på købet. Umiddelbart ikke den helt store revolution, men ser man 

på summen af de samlede indeståender på Starbucks mere end 12 millioner Loyalitetskort, så var Starbucks i 

2014 USA's 20. største bank (Berlingske, 2014). 

  

Eksemplet udstiller den problemstilling bankerne står overfor når det kommer til konkurrencen mod stor 

internationale firmaer med et stærkt brand og høj kundeloyalitet (Danziger, 2018.). Alle de indestående penge 

hos Starbucks giver ikke kunderne andet end rabat hos Starbucks, der er ingen rente og pengene kan ikke 

bruges andre i forretninger – alligevel har så mange mennesker valgt at lade en del af deres sparepenge stå hos 

Starbucks, som antageligt kan råde over pengene som en bank ville. Kunderne fravælger altså bankernes 

kreditkort og dets muligheder – herunder muligheden for at bruge indestående i hvilken som helst forretning, 

til fordel for et kaffekort. Bankerne går altså både glip af renter på indestående og muligheden for at investere 

indestående. 

Selvom eksemplet er fra USA og dermed ikke kan sammenlignes 1:1 med danske vilkår, tegner der sig et billede 

af en udvikling hvor kunderne vælger bankerne fra og bankerne bliver presset på dele af deres værdikæde. 

  

Man har fra EU's side ønsket mere handel på tværs af EU-landene og åbnede op for konkurrence på 

betalingstjenester, et marked som bankerne ellers har haft for sig selv. Betalingsdirektivet PSD2 (Revised 

Payment Service Directive) trådte i kraft 13 januar 2018 og havde to henseender: at forbedre 

forbrugerbeskyttelse og fremme innovationen i finansielle tjenester, herunder betalingstjenester. PDS2 har 

fjernet bankernes monopol på kundernes kontooplysninger og givet kunderne mulighed for at give 

tredjepartsleverandører indsigt i deres kontooplysninger. Helt præcist betyder det at kunderne nu ikke længere 

behøver benytte sig af banktjenester udbudt af en bank, men nu har muligheden for at benytte sig af fx Apple 

eller Googles betalingstjenester (Danske Bank, 2018). PSD2 har altså givet kunderne rettighederne til deres 

kontooplysninger og bankerne er tvunget til at dele oplysningerne med en tredjepart, hvis kunderne ønsker 

dette og tredjeparten opfylder de lovmæssige krav. Bankerne har dermed mistet monopolet som de eneste der 

kunne tilbyde finansielle tjenester. Derudover har bankerne mistet en klar konkurrencefordel ved at skulle 

videregive alt det kundedata de har ligget inde med (Evry, 2018). Bankerne har tidligere haft eneret på alt det 

data der er forbundet med kundernes kontooplysninger, data som har givet bankerne en klar fordel i kampen 

med nye konkurrenter, idet bankerne har kunne træffe beslutninger på et meget bedre grundlag end 

konkurrenterne. Med et slag har PSD2 fjernet bankernes konkurrencefordel og åbnet for kampen om 

kunderne. 

  

Et eksempel på en ny konkurrent kan findes hos teknologifirmaet Apple og introduktionen af ’Apple Pay’. Apple 

Pay er Apples version af Danske Banks MobilePay og er dermed en direkte konkurrent til Danske Banks mobile 

betalingsløsning. Apple Pay er af flere eksperter spået en lys fremtid på det danske marked og flere eksperter 

mener at dette er begyndelsen på enden for Dankortet, idet flere kunder – især de yngre generationer vil tage 

mobile betalingsløsninger til sig og fravælge betalingskortet (Danielsen, 2017). Det er ikke kun den nye 

teknologi der vil lokke kunderne til, det er i ligeså høj grad brandet Apple der vil tiltrække kunderne, i Danmark 
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er ca. halvdelen af alle smartphones IPhones og Danmark er det land i verden hvor Apple har højest 

markedsandel fordelt på deres enheder, IPhones, IPad, Mac osv. (Stensdal, 2016). 

  

Kombinationen af ny teknologi og et stærkt brand kan virkelig presse bankernes eksisterende løsninger og 

fratage dem en betydelig markedsandel. Jan Damsgaard, professor fra CBS udtaler ”Alle kender Apple, og nogle 

vil bruge den her løsning til at tage skridtet. Apple kan komme til at stå rigtig stærkt, efterhånden som flere 

stopper med at bruge kort til betaling,” (Danielsen, 2017). 

Det er værd at nævne at det ikke kun er Apple der har lanceret en mobil betalingsløsning. Google, Garmin og 

adskillige andre firmaer har alle lanceret lignende betalingsløsninger – det er dog ikke alle der er kommet til 

Danmark endnu. Fælles for alle løsningerne er dog at de skal konkurrere med bankernes betalingsløsninger, 

hertil er spørgsmålet hvilken tjeneste der vil vinde. En ting er selvfølgelig teknologien og brugervenligheden af 

produktet, men vi vil argumentere for at brandværdien kan komme til at spille en stor rolle i netop situationer 

som disse, hvor alle løsningerne er stort set ens og hvor det eneste der adskiller dem, er navnet på firmaet. En 

amerikansk undersøgelse fra 2015 viste at 71% af de 18-25 årige hellere ville gå til tandlægen end at tale med 

deres bankrådgiver. Ydermere svarede 73% af de adspurgte at de hellere ville lægge deres penge i finansielle 

tjenester fra Apple, Google eller Amazon end i de etablerede landsdækkende banker (BBVA, 2015). Selvom 

undersøgelsen er amerikansk og derfor ikke kan sige noget om de danske bankers troværdighed, så mener vi at 

den danske banksektor gør sig klogt i at forbedre sin troværdighed og image. 

  

Afslutningsvis kan vi kigge på situationen i Kina hvor de store teknologivirksomheder står for de mest 

benyttede mobile betalingsløsninger. I 2018 stod mobile betalingsløsninger for næsten 68% af alle køb på 

nettet, med virksomhederne Alibaba og Tencents betalingsløsninger som de to mest benyttede. I Kina er 

tendens klar, flere og flere benytter mobile betalingsløsninger og langt de fleste benytter sig af førnævnte 

firmaer.  Tendens i Kina skyldes flere ting, blandt andet den hurtige teknologiske udvikling, der i høj grad har 

drejet sig om smartphonen og dets muligheder, men også den begrænsede mulighed for at få og benytte 

kreditkort er skyld i udviklingen af mobile betalingsløsninger (Jao, 2019). Ikke desto mindre går bankerne i Kina 

årligt glip af en milliard indtjening, som i stedet tilfalder firmaerne bag betalingsløsningerne. 

  

Selvom overførsler og håndteringer af betalinger ikke udgør kerneforretningen for bankerne i Danmark, så 

udgør gebyrerne herpå en betragtelig størrelse (Faurfelt & Overgaard, 2017). Og selvom vi næppe vil opleve 

kinesiske tilstande i Danmark lige foreløbige, så viser situationen i Kina, hvor meget af den traditionelle 

bankdrift der kan overgå til virksomheder fra andre brancher. 

 

Et tredje problem bankerne står overfor hedder Neobanking, neobanking er en digital overbygning på en bank 

(det kræver et samarbejde med en bank) og sælger ofte sig selv på brugervenligt produkt, lave gebyrer og at alt 

kan klares fra mobilen (Willum, 2018). Et dansk eksempel på en neobank er Lunar Way - Lunar Way 

samarbejder med Nykredit (Dengsøe, 2019). I England benytter ca. 15% af unge mellem 18-25% sig af en 

neobank og antallet er forventet at stige (The Economist, 2019). 
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Christian Visti udtaler følgende til magasinet F5 om faren ved de nye finansielle tjenester, “Bankernes 

udfordring er jo, at de bliver degraderet til en datacentral, som i princippet aldrig ser sine kunder, fordi der er en 

eller flere apps, der overtager kundekontakten.” & “Ligeså snart du er en datacentral og mister kontakten med 

dine kunder som bank, så begynder du at have et problem” (Petersen, 2016.) 

 

Visti argumenterer endvidere for hvordan neobankerne kan bruge kundekontakten til virkelig at ramme 

bankerne på indtjeningen  

“ Lad os sige, at en neobank fik en stor kundedatabase, og så begyndte de at tilbyde P2P-lån [person til person], 

eller indgik et samarbejde med en anden bank om at levere lån, eller med en kapitalfond om at stille noget 

likviditet. Man kunne se mange forskellige forretningsmodeller, hvor de vil omgås bankens primære 

indtjeningsgrundlag,” (Petersen, 2016). 

 

For at opsummere opgavens tese om fremtidens bank marked, så forudser vi en fremtid hvor store 

teknologivirksomheder med stærke brands og høj troværdighed, vil og kan konkurrere med bankerne om dele 

af deres værdikæde. Og hvis bankerne har sparet alt menneskelig kontakt med kunderne væk og troværdighed 

ikke bliver bedre end tilfældet er i dag, så mener vi at bankerne står i en svær konkurrence med de store Tech 

virksomheder. Hvis du som kunde aldrig har set din bankrådgiver eller er i menneskelig kontakt med banken, så 

er det eneste der adskiller en kunde fra at benytte Mobilepay over Apple Pay, kundes forhold til virksomheden. 

Og her vil vi som opgave gerne stille os tvivlende for danske bankers chance mod konkurrenter som Apple.  

 

På den måde kan vi knytte en klassisk forretnings-analyse af bankmarkedet sammen med en diskursiv, 

poststrukturalistisk forståelse. Fordi begreber som “brand” og “Image” kan oversættes til hvordan, samfundet 

iagttager den pågældende virksomhed. Og det er netop gennem de diskurser, vi har udpeget. På den måde kan 

bankens identitet altså være enten som privat virksomhed eller samfundsaktør, men vores pointe her er, at 

hvis banken ikke formår at artikulere en legitim identitet som samfundsaktør, så risikerer de først og fremmest 

regulatorisk indgriben fra Folketinget og dernæst risikoen for at tabe i konkurrence til virksomheder, der kan 

ende med at levere de samme ydelser og tjenester som bankerne, men uden den værdimæssige ballast af at 

have været involveret i så mange kriser. 

Konklusion 

For at konkludere vil vi vende tilbage til opgavens problemformulering: “Hvordan opstår bankernes 

samfundskontrakt og samfundsansvar og hvilken mening tillægges det i Danmark i perioden siden finanskrisen 

og hvilken betydning har det for bankernes identitet?” 

 

Samfundskontraktens tilsyneladende paradoksalitet var der, hvor vores undren startede. Den fremstod nemlig 

som en tom form, der alligevel havde juridiske konnotationer. Samfundskontrakten, konkluderer vi, kan 

iagttages som et forsøg på styring af bankernes adfærd ved at forpligte dem på forskellige former for 

samfundsansvar. Hertil fremstår den som netop en juridisk mekanisme i og med den udsteder forpligtelser til 
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den private part i det kontraktlige forhold, men er derfor netop paradoksal fordi den ikke har en juridisk form 

som f.eks. et juridisk dokument, der kan efterprøves ved retten. Vi aflæser derfor også at samfundskontrakten 

muligvis opstår som en reaktion på en opfattelse i samfundet af at der mangler politisk vilje til at regulere 

bankerne. Dette kan også læses som et led i en udvikling, hvor politik gennemføres som et partnerskab eller 

samarbejde mellem staten og andre autonome aktører.  

Derudover opstår bankernes samfundskontrakt i samfundets diskurs som en tom betegner, der indordner en 

række diskursive krav til bankernes opførsel under sig og dermed giver det form af en diskurs. Gennem 

samfundskontrakten forenes krav til samfundsansvar, etik, opførsel m.v. og på den måde forsøger at gøre 

politik til et moment i diskursen om bankerne.  

 

I bankernes diskurs er samfundskontraktens funktion anderledes. Samfundskontrakten optræder som moment 

i en af de seneste diskurser og identiteter, som bankerne forsøger at fiksere om sig selv. I forbindelse med 

denne forsøger Finans Danmark at artikulere nye momenter i diskursen i form af etiske retningslinjer og et 

kritisk perspektiv på hvilken rolle i samfundet bankerne kan tilegne sig. Dette kan læses som et forsøg på at 

slippe uden om de omskiftelige og diffuse samfundsansvarsbegreber, som bankerne søges at reguleres efter, 

ved at give en mulighed for bankerne at forme en identitet, gennem hvilken de kan regulere sig selv med 

reference til resten af samfundets interesser. En artikulation af samfundskontrakten kan være med til for 

bankerne at skabe et rum, hvor de kan påtage sig en identitet der ligger tættere på de diskurser samfundet 

udsteder.  

Vi har også overvejet om hvorvidt samfundskontrakten i virkeligheden blot er et led i en form for 

krisekommunikationsstrategi, hvor man bare forsøger at sige det, der er forventet af dem. Men vi vurderer, at 

der er noget større og mere grundlæggende på spil her, blandt andet set igennem tilslutningen til selvsamme 

fra Danske Banks generalforsamling, så vel som andre banker der vælger at lade handling følge ordene. 

 

Samfundsansvaret, konkluderer vi, har vist sig at være et omskifteligt begreb i begge de undersøgte 

iagttagelsespunkter. I samfundets diskurs er samfundsansvaret for bankerne startet med at være et moment, 

der omhandlede den økonomiske vækst og bankernes funktion som låneformidlere. Ansvaret var at låne penge 

ud og holde gang i økonomien. Senere modificeres dette og der kobles flere ækvivalente værdier på. Dermed 

bliver ansvaret for bankerne også fikseret som at holde hånden under svage kunder, at deltage i bekæmpelsen 

af finansiel kriminalitet, at udbetale lønninger, der ikke er for høje for til sidst at ende i det etiske krav, som vi 

har behandlet. Her blev ansvaret slet og ret at sætte etik før profit. Under det tilknyttes et moment, der 

handler om at bankerne skal skele til lovens ånd og ikke lovens bogstav, når de beslutter. Altså 

samfundsansvaret er ikke blot at følge det juridiske system men at tilknytte en moralsk/etisk dimension oven i 

det. Derudover knyttes der som fast ansvar at bankerne skal aktivt bekæmpe finansiel kriminalitet.  

 

I forlængelse af det kan vi konkludere at bankernes samfundsansvar fikseres forskelligt løbende, og ofte som 

følge af en form for skandale i bankverden. Der tillægges bankerne retroaktivt brud på samfundsansvar, som 

de ikke nødvendigvis endnu har bekendt sig til. Og netop her får man igen øje på den paradoksale karakter af 

samfundsansvaret - i og med det ikke er nedskrevet som påbud, men som en diskursiv konstruktion i 

samfundet, er bankerne nødt til at oversætte disse samfundsansvar i egen diskurs og ledelse, hvilket skaber 
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ledelsesdilemmaer. 

 

Samtidig tegner vores analyse af bankernes samfundsansvar i begge diskurser en udvikling, hvori bankerne i 

højere og højere grad tillægges at behandle politiske problemstillinger. Her kan nævnes undervisning, finansiel 

inklusion og digitalisering og cybersikkerhed. Det kan ses som et eksempel på at politik i moderne tid ikke kun 

udføres gennem en suveræn stats handlinger, men opstår som produkt af samarbejde mellem staten og andre 

aktører, herunder netop banksektoren. Men dette komplicerer bankernes aktivitet, da ledelsen netop skal få 

øje på politiske problemstillinger og integrere disse hensyn i deres handlinger.  

  

Desuden, så kan netop samfundskontrakten og samfundsansvaret ses som vigtige momenter i de diskurser, der 

fastlægger bankernes identitet i både samfundets diskurs og bankernes egen. Vi ser et skel de to diskurser 

imellem, der besværliggør fikseringen af en fast identitet, der opnår hegemoni. Samfundsansvaret og 

samfundskontrakten bliver til momenter i diskurserne og udpeger bankens identitet, og kan derfor også 

iagttages som netop et strategisk spil der gennem artikulation forsøger at styre bankerne, og bankerne der 

forsøger at styre deres handlingsrum.  

 

Netop bankernes identitet og rolle i samfundet er centrum for opgavens problemstilling. I den forbindelse har 

vi fremanalyseret fire forskellige distinkte identiteter som bankerne løbende konstruerer og erstatter med 

hinanden. Det drejer sig om “Bank,” “Bank og samfundet,” “Bank i samfundet” og “Bank for samfundet.” Disse 

identiteter går fra at være primært økonomiske virksomheder, hvis rolle i samfundet handler om at betale skat 

og skabe arbejdspladser til at være banker, hvis primære udsyn er samfundets bredeste interesser og 

installationen af etiske retningslinjer i bankens diskurs. Denne splittelse er udtrykket par excellence for den 

hegemoniske kamp der har præget diskurserne om bankerne siden finanskrisen. Dog iagttager vi samtidig at 

som næsten fast element i samtlige diskurser er relationen til regulering, hvor der artikuleres at bankerne skal 

opfattes som private virksomheder der konkurrerer på internationale markeder, som derfor ikke skal 

underlægges særlige nationale love. Dette ændrer sig dog ved årstalen fra 2018. I 2018 ser vi et skifte i 

diskursen om reguleringen af bankerne, fra 2018 tales der ikke længere om konkurrence på de internationale 

markeder og nødvendigheden af svag national regulering. Dette underbygger vores ide om at 

samfundskontrakten skal fungere som regulering for bankerne.  

 

På den anden side, iagttaget fra samfundet, så opstilles der to identiteter for bankerne. Den ene er hvordan 

banken konstrueres i nutiden, der skal forstås som økonomiske virksomheder, der kun har profit for øje og 

tilsidesætter alle andre hensyn for at fokusere på bundlinjen. På den måde opstilles bankerne som noget ydre 

for samfundet, der står i modsætning dertil. Den anden identitet er diskursen om den samfundsansvarlige 

bank, som i højere grad skal forstås som et ideal om en bank, der ikke findes. Samfundskontrakten opstår så 

som et forsøg på at mediere mellem disse identiteter og påvirke bankerne til at indtage den 

samfundsansvarlige identitet frem for den anden. Særligt interessant er her finanskrisen, der som moment 

indgår i samfundets diskurs men ikke i bankernes diskurs fra cirka 2014. 

 

Vi argumenterer for en høj grad af fiksering i samfundets diskurs og derfor kan det karakteriseres som en 
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hegemonisk diskurs i samfundet. Problemet for bankerne er så, hvordan man skal forholde sig til dette 

overskud af mening og identificere sig fremadrettet. Vi så i 2018 at Finans Danmark artikulerede at 

samfundskontrakten skal overholdes. Men hvad der reelt sker, det må tiden vise. 

 

Hvad vi som minimum kan sige er på spil i den problematik vi har analyseret, er overordnet hvilken rolle 

banken skal spille i samfundet og dermed hvilken identitet det har. Desuden sættes på spil også relationen 

mellem stat og virksomhed og dermed relationen mellem politik og ledelse. I forlængelse af det er regulering 

også et emne, der oplever mange forsøg på artikulation i perioden.   

Evaluering 

Vi vil argumentere for, at den valgte analysestrategi, empiri og teori har bidraget til at give en god ny kritisk 

forståelse af banker. Valgene har været med til at vi har kunnet udpege nogle problematikker og tendenser is 

samfundet, som har stor relevans for både politik og intern ledelse i banken. Her kan vi nævne at særligt 

finanskrisens relation til banksektoren er et område, der fikseres meget forskelligt i bankernes selvforståelse og 

i samfundets forståelse af bankerne. Derfor kunne man udpege dette som et emne, som bankerne bør forsøge 

at løse eller påvirke, da det kan være med til skabe en anden diskurs, der sætter handlerummet anderledes. 

Netop dette er et vigtigt bidrag fra diskursteorien. 

 

Derudover kan vi udpege det spil der opstår omkring hvilke af de to idealtyper for bankerne, de skal indtage: 

som privat virksomhed eller som samfundsaktør. Vi har udpeget at bankerne har haft svært ved at forholde sig 

til denne forskel og har til tider forsøgt at favne begge uden stor succes, hvorfor der har været en konstant 

kamp om at fiksere mening om bankernes væsen. En af grundene til det er svært at fiksere denne mening er 

netop også på grund af finanskrisens spøgelse.  

 

Et andet væsentligt fund vi har lavet, er det omskiftelige samfundsansvar, hvor vi ser at bankerne bagudrettet 

tillægges brud på ansvarsområder, som de ikke nødvendigvis har indtaget. Det er der problematikken opstår 

ved den ikkeeksisterende samfundskontrakt, som man alligevel forsøger at påvirke bankerne efter. Det gør det 

meget svært for bankerne at leve op til kontrakten, fordi den ikke er nedskrevet og kan være svær at forudsige. 

Netop omskifteligheden gør også at det virker til at samfundet har svært ved at udpege hvad der 

grundlæggende udgør en legitim bankforretning. 

 

Det er nogle af de væsentligste fund denne opgave kan bidrage med. Derudover er der også en række 

spørgsmål der opstår som følge af opgaven, som vi ikke kan besvare og som kræver yderligere og anderledes 

designede undersøgelser.  

 

En af de store spørgsmål er grundlæggende hvorfor kunderne bliver i banker, som de ikke er tilfredse med og 

som ikke lever op til forventningerne. Et bud kan være at den diskurs, vi har udpeget som “samfundets” i 

virkeligheden ikke repræsenterer borgernes meningsfiksering af banker. Et mere pragmatisk bud er, at den 
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vigtigste faktor for kundernes valg af bank er de rent forretningsmæssige - Hvem udbyder billigste lån? Hvem 

har den nemmeste netbank? Osv. 

Spørgsmålet bliver også, hvor meget vi som kunder er villige til at betale for etik? Der er banker, der slår sig op 

på etik og samfundsansvar, men som ikke oplever en stor kundetilslutning. Et eksempel herpå er Merkur 

Andelskasse.  

 

Desuden er vores opgave strukturelt ude af stand til at iagttage, om al den kommunikation der har fulgt 

bankskandaler, er eksempel på en “reel” forandring i diskursen og et begær efter at optage en ny identitet, 

eller om det blot bør anskues som et spil for galleriet eller ligefrem en økonomisk motiveret beslutning. Dette 

ville skulle afklares som følge af en analyse der er struktureret anderledes, og der som empiri har tekster af 

mere bankintern karakter.  

Det er noget der også skal vurderes fremadrettet: Følges de store diskursive forandringer også af forandringer 

af operationel karakter? 

 

Alt i alt, så er den måde vores opgave er lavet på med til at bidrage med en ny kritisk forståelse af bankerne og 

samfundskontrakten, hvor skandalens eftermæle ikke blot kan føres tilbage til at det handler om, at vi er sure 

over hvidvask, men omhandler en langt mere kompleks problemstilling omkring bankers identitet.    
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