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ABSTRACT 

In 2018 the largest financial institution in Denmark, Danske Bank, was caught up in what is 

portrayed as one of the world’s biggest money laundering scandals. (Web 1) This caused the 

financial institution to loose its reputation as being one of Europe’s most respected financial 

institutions and therefore it also lost its legitimacy. In this thesis I investigate how Danske Bank, as 

response to the massive media attention this scandal has been given, can strategize its way out of 

this crisis and rebuilt legitimacy.  

 

My main thesis is "that the media's power position is believed to be the greatest of all, which means 

that the discourses built by the media affect the bank's legitimacy and reputation, but also 

contribute to the bank's behavior and future opportunities for strategy ". 

  

Through the methodology of critical discourse analysis of selected empirical data from five of the 

largest news media in Denmark, I examine how the social discourse about Danske Bank and the 

money laundering case is constructed in the media. Hereafter I apply an institutional perspective to 

the study of how I can use my identified discourses to explain, how Danske Bank can strategize so 

legitimacy is rebuilt and the bank ensures institutional survival.  

 

On the basis of my analysis I present an overall strategy for Danske Bank. This strategy is followed 

by presenting three specific actions Danske Bank must unfold within the strategy and in response to 

the extracted discourses. These are the following: 1) change of management, 2) prevention of 

money laundering and 3) increased attention to the bank’s financial products. I conclude by 

arguing, that even though Danske Bank strategize, it does not necessarily make the organization 

more effective in the quest for legitimacy, but it can ensure institutional survival.  

 

My overall argument for this thesis is that language and society are coherent. By investigating the 

influence of the money laundering as a social event on the social discourse surrounding Danske 

Bank in the media, I have shown how language and discourse contribute to create our social world. 

By analyzing linguistic elements, I have demonstrated how organizations can relate to social 

changes in society. Danske Bank's strategy is my main point, in the sense that language plays a 

crucial role for our lives, our meaning systems and our social relations. 
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INDLEDNING 
I år 2017 entrerede Danske Bank endnu engang arenaen for økonomiske skandaler, da det i 

medierne kom frem, at banken gennem deres filial i Estland har hvidvasket penge for flere 

milliarder kroner (Web 1). Skandalen startede i år 2017, men voksede sig kun større og langt mere 

omfattende i takt med årsskiftet. Danske Bank som institution vågnede op til en verden, hvis 

institutionelle kontekst udtrykte både politiske, samfundsmæssige, økonomiske, etiske og moralske 

holdninger til sagen. Sådan en situation medfører naturligvis en vis kompleksitet, når en 

virksomhed af en sådan størrelse skal strategize sin vej ud af en skandale.  

Danske Bank igangsatte sin egen interne undersøgelse af sagen. Undersøgelsen antages i dette 

speciale at være et modsvar (Web 2). Denne undersøgelse blev udført af advokatfirmaet Brunn & 

Hjejle og omfattede grundig gennemgang af hele forløbet; heriblandt gennemgang af kunder og 

transaktioner i perioden 2007-2015 (Ibid). Ydermere blev det undersøgt og vurderet i hvilken grad 

ledere og medarbejdere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen, har levet op til sine forpligtelser 

(Ibid). 

Onsdag d. 19. september 2018 blev undersøgelsen offentliggjort på et pressemøde i Tivoli Congress 

Center i København (Web 3). Rapporten konkluderede, at banken anerkendte sit totale ansvar for 

hvidvask i bankens filial i Estland (Ibid). Dog blev det på samme pressemøde kommunikeret, at 

hverken bestyrelsen eller den administrerende direktør, Thomas Borgen, har misligholdt deres 

juridiske forpligtelser (Ibid). På trods af bankens egen frikendelse af direktionen, sagde banken dog 

alligevel et modvilligt farvel til deres topchef kort tid efter (Web 4). 

 
1.2. Problemfelt 
Der hersker ingen tvivl om, at en skandale i en sådan størrelse har betydning for Danske Bank og 

dennes relation til sine stakeholdere og interessenter.  Dette kommunikeres også fra banken selv, 

som i en selskabsmeddelelse d. 19. september 2018 udtaler og identificerer, hvilken konkret 

problemstilling hvidvaskskandalen har medført:   

 

”Banken har åbenlyst ikke levet op til sit ansvar i denne sag. Det er skuffende og uacceptabelt, og 

vi beklager over for alle vores interessenter – ikke mindst vores kunder, investorer, medarbejdere 

og samfundet generelt. Vi anerkender, at vi har en opgave i at genvinde deres tillid.” (Web 2) 
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Der er unægtelig en stor mængde teoretiske perspektiver, den akademiske litteratur tilbyder til at 

anskue ovenstående problemstilling ud fra. En søgen efter at afdække alle, vil dog være en størrelse 

dette speciale ikke vil kunne rumme.  

Mit overordnede argument er dog, at  kommunikation som begreb spiller en stor og magtfuld  rolle i 

lige præcis denne skandale. Denne argumentation er baseret på følgende to observationer: 

 

For det første: I gennemgang af bankens stakeholder policy identificerer jeg flere interessenter og 

stakeholdere end hvad det antages, at gennemsnittet af virksomheder i Danmark har (Web 5). Dette 

øger naturligvis kompleksiteten i forhold til bankens kommunikationsmæssige strategi, da denne 

må være målrettet til en bredere og større gruppe af mennesker.  

 

For det andet: Jeg argumenterer for, at de offentlige mediers kommunikation har stor magt og 

indflydelse på Danske Bank som institution. Det vurderer jeg ud fra det faktum, at Danske Bank 

først forholder sig aktivt i offentligheden til hvidvasksagen, efter Berlingske Media første gang 

offentlig skrev om skandalen i 2017 (Web 1). Jeg vurderer specifikt advokatundersøgelsen foretaget 

af Brunn & Hjejle, som værende repræsentativ for det kommunikative pres som Danske Bank 

antages at være påvirket af. Denne vurdering udleder derfor min antagelse som er:  

 

…”at  mediernes magtposition antages at være den største af alle, hvilket bevirker, at de diskurser 

der konstrueres af medierne, påvirker bankens legitimitet og omdømme, men i lige så høj grad også 

er med til at påvirke bankens adfærd og fremtidige muligheder for strategizing”  

 

En kommunikativ analyse af mediernes diskurser kan derfor bidrage til at udlede, hvorledes den 

samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksskandalen er konstrueret i medierne.  

Resultaterne af en sådan analyse kan derved skabe genstand for yderligere analyser af, hvorledes 

Danske Bank fremadrettet kan være i verden på, altså strategize, således at opgaven med at 

genopbygge tilliden mellem banken og samfundet, lykkedes.  

 

Med udgangspunkt i ovenstående problemstilling og refleksioner søger jeg derfor konkret at 

undersøge følgende i dette speciale:  
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METODE  
I videnskabelig forstand er det metoden, der dikterer, hvilken viden jeg kan skabe. Jeg mener 

derfor, at metodekapitlet er et centralt og et meget vigtigt element i mit speciale. Valget af metode 

er derfor valgt med det formål at skabe en logisk sammenhæng mellem problemformulering; det jeg 

vil undersøge og metode; hvordan jeg vil undersøge det.   

 

2.1. Videnskabsteoretisk position: Social Konstruktivisme  

Opgaven tager afsæt i et socialkonstruktivistisk udgangspunkt. Grundfilosofien i social 

konstruktionisme er, at den virkelighed, der søges at erkende, aldrig er den ”virkelige virkelighed”, 

men derimod altid en fortolket virkelighed (Fuglsang og Olsen : 2013: 403). Jeg ser altså på dette 

speciale igennem en konstruktivistisk analyselinse, hvor jeg ikke mener at finde et universelt og 

objektivt udgangspunkt, hvorfra jeg kan nedfælde en sandhed. For netop sandhed har ingen 

individer i vores samfund ret til at nedfælde, da sandhed, gennem den konstruktivistiske linse, er 

subjektivt konstrueret (Ibid). Konstrueringen sker gennem ord, hvis indflydelse er stor i forhold til, 

hvorledes individer opfatter verden. Dog hersker der en erkendelse af, at der er en verden ”derude” 

- en objektiv genstand som eksisterer uden italesættelse. Og netop gennem ord, ændrer individer 

konstant opfattelse og forståelse af virkeligheden (Ibid). Da opgaven anligger et konstruktivistisk 

udgangspunkt, anses samfundsmæssig mangfoldighed som positivt, da dette giver mulighed for at 

 

Hvorledes er den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvaskskandalen 

konstrueret i medierne?  

& 

Hvordan kan Danske Bank, som respons på denne diskurs, strategize, så legitimiteten 

genopbygges?  

 

Herunder arbejder jeg med spørgsmålet:  

 

• Hvilke institutionstyper påvirker Danske Bank i forhold til bankens strategizing? 
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identificere og bidrage med forskellige perspektiver på en given sag. For dette speciale betyder det i 

praksis, at forskellige refleksioner omkring Danske Bank og deres ageren som aktør i det 

institutionelle samfund kan blive udfoldet.  

Det vurderes dog imidlertid som værende misvisende at tale om socialkonstruktivismen i ental. 

Dette vurderes med frygt for, at læseren opfatter denne som kun én veldefineret og 

sammenhængende videnskabsteoretisk opfattelse, som kun indeholder én metodologi som der i den 

akademiske verden er enighed om. Anderledes udfolder social konstruktivisme sig i flere 

forskellige varianter, som alle indeholder forskellige samfundsvidenskabelige metoder (Fuglsang & 

Olsen : 2013 : 404).  Jeg ser det derfor som værende relevant for nærværende speciale at specificere 

netop hvilken samfundsvidenskabelig metodologi, der i denne undersøgelse er tale om. Dette bliver 

derfor udfoldet og reflekteret omkring i næste afsnit.  

 

2.2. Metodologi: Kritisk diskursanalyse som samfundsvidenskabelig metode  

Den samfundsvidenskabelige metodologi jeg har valgt for dette speciale er diskursanalyse. Af 

diskursteoretikere at vælge iblandt har jeg valgt at benytte mig af den britiske lingvist Norman 

Faircloughs kritiske diskursanalyse. Faircloughs udgangspunkt er, at det er gennem vores sprogbrug 

og de forestillinger, som vi hver især har om den verden vi lever i, at vi får mulighed for at beskrive 

vores oplevelser og fortolkninger af virkeligheden (Fairclough : 2008 : 15). Sættes dette i kontekst 

til min undersøgelse omhandlende Danske Bank, får jeg gennem mediernes sprogbrug mulighed for 

at identificere, hvilke forestillinger der hersker i den offentlige arena omkring Danske Bank og 

hvidvaskssagen. Disse opdagelser tjener som afsæt til at tilbyde en forklaring på, hvilke muligheder 

for strategizing banken har med henblik på at genopbygning af legitimitet. Fairclough som 

diskursteoretiker bliver senere udfoldet og diskuteret i forskningsdiskussionen i kontekst til andre 

teoretikere inden for dette felt . Formålet er, at der opnås en vis nuance og ikke mindst forståelse for 

mit valgt af Fairclough som teoretisk applikation på dette speciales problemstilling. Der vil dog kort 

blive henvist til hans teori i dette metode afsnit, hvor det synes værende et vigtigt aspekt for 

metodens forståelse.  

 

Jeg gør opmærksom på, at der er visse konsekvenser ved at vælge diskursanalyse som disciplin. 

Eksempelvis er jeg fra start distanceret og står som modpol til den positivistiske baseret 

undersøgelse. Det er i denne nemlig ikke muligt at foretage en diskursanalyse, da data ifølge 

positivismen skal behandles objektivt (Ankersborg : 2015 : 70). Dette kan således ikke spille 



	   9 

sammen med diskursanalyse som metode, da netop denne metode kræver, at jeg opfatter og 

accepterer mine data som diskursiv medieret (Ibid). Jeg accepterer, at der altid er en sproglig eller 

begrebsmæssig formidling af vores verden. Sagt med andre ord, så har diskursanalyse som metode 

den konsekvens, at det er umuligt at få indsigt i verden, uden at jeg befinder mig i et specifikt 

paradigme eller diskurs.  

 

2.2.1. Filosofiens præmisser - Diskursteoriens ontologi og epistemologi  

Anskues diskursanalyse som en pakke, indeholder den nogle ontologiske og epistemologiske 

præmisser angående den rolle, som sproget spiller i vores sociale konstruktion af verden (Hansen : 

2013 : 441). En uddybelse af disse præmisser antages som værende vigtig for den overordnede 

forståelse af diskursanalyse som disciplin.  

 

Diskursteori som disciplin er som tidligere nævnt en konstruktivistisk teori, hvilket giver en 

fundamental forandring af metodebegrebet. Blandt andet sker der en omvending af forholdet 

mellem epistemologi og ontologi (Hansen : 2013 : 441). Dette sker fordi diskursteoretikere som 

udgangspunkt er enige om, at den måde, vi som individer taler om og forstår verden på, former 

vores opfattelse af verden. Dette betyder, at netop den epistemologiske dimension altså får forrang i 

forhold til den ontologiske (Hansen : 2013 : 442). Når jeg stiller mig selv det ontologiske 

spørgsmål: ”Hvilke dele af virkeligheden skal jeg udvælge og undersøge for, at jeg får den viden, 

jeg ønsker?'  vil diskursteorien svare, at den sociale verden består af en række diskurser og det 

netop er disse diskurser, som tillægger den fysiske verden, vi lever i, betydning. Uden systemer til 

at beskrive, analysere og forstå den fysiske verden ville denne eksistere uden betydning (Ibid). 

Teoriens epistemologi, altså teoriens forhold til viden og hvordan denne opnås, hævder ligesom 

ontologien og som tidligere nævnt, at alt er diskursivt medieret (Hansen : 2013 : 448). Med andre 

ord kan der ikke eksistere viden i vores sociale verden, der blot og bart afspejler de objekter, der 

hævdes at være viden om (Ibid).  

 

Diskursanalyse ser på kommunikation i bred forstand og grundpræmissen er, at den måde, vi 

italesætter et emne på, ikke alene påvirker vores holdninger til emnet, men i lige så høj grad også 

vores handlinger som sociale individer og aktører (Jørgensen & Phillips : 1999 : 16). Dette har 

betydning for min rolle som analytiker, da jeg her erkender og forholder jeg mig til, at den måde, 

det for mig er muligt at opfatte, tale om og handle i verden på, er styret af den diskurs, som 
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udsagnet eller handlingen sker indenfor (Ankersborg : 2015 : 81). Dette gælder både for den måde, 

jeg bruger og analyserer mine data på og for mig personligt som analytiker (Ibid). 

Baseret på nærværende refleksioner ser jeg derfor overordnet nogle interessante og ikke mindst 

frugtbare muligheder for at applicere denne metode til min analyse.  Inden disse præsenteres, anser 

jeg det som værende en vigtig essens for den fulde forståelse af dette metodeafsnit, at begrebet 

diskurs præsenteres og defineres. Der gøres opmærksom på, at nedenstående definition af diskurs er 

den generelle beskrivelse af begrebet og herudfra bliver Faircloughs specifikke syn på diskurs 

udfoldet i forskningsdiskussionen.  

 

2.2.2. Hvad er diskurs? 

Som tidligere nævnt er der ikke én endegyldig definition af diskurs, da mange diskursteoretikere 

tilbyder deres egen definition. Der er dog i samfundsvidenskaberne en generel konsensus om at 

diskurs som begreb …(..)..er en bestemt måde at tale om, og forstå verden på” (Jørgensen & 

Phillips : 1999: 9). Diskurs er altså dybt forankret i sproget, hvoraf vores verdensbillede og 

forståelse af verden, netop er konstrueret af sprog (Ibid). Når jeg foretager en diskursanalyse, 

undersøger jeg derfor, på hvilken måde en afgrænset gruppe taler om eller gør sig tanker omkring 

verden på (Fairclough : 2008 : 18). 

 

2.3. Rapport struktur: deduktiv tilgang  

Der er for dette speciale valgt en deduktiv tilgang til at producere min viden. Udvalgt teori 

appliceres ved hjælp af udvalgte metoder som diskursanalyse til at analysere den begrænsende 

mængde af empiri, som er indsamlet til analysen.  

 

2.4. Empirisk grundlag  

Dette afsnit har til formål at klargøre for læseren, hvilken empiri (der ifølge Fairclough kaldes 

’korpus’ (Fairclough : 1992 : 225)) jeg har valgt som analyseobjekt. Jeg tager fra start læseren med 

i beslutningsprocessen med det formål, at læseren får forståelse for mine tilvalg og fravalg af 

empiriske data.  
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2.4.1. Refleksion og diskussion omkring empiriske data 

Diskursanalyse som metode er relevant at applicere på enten primær eller sekundær data. 

Refleksionsprocessen i et sådan valg går på, om det ene skal udelukke det andet eller om en 

kombination ville være at foretrække. Inden for dette felt er der uanede mængder af muligheder. Set 

fra det metodiske perspektiv, i diskursanalysens tegn, er det grundet mit valg af Fairclough som 

diskursteoretiker en mulighed at benytte mig af allerede skrevne og producerede data. Dette 

værende i form af eksempelvis avisartikler. Dog vurderes det, at jeg som praktiker af denne teori, 

imidlertid ikke må blændes af de tilsyneladende empiriske studier, som Fairclough gennem tiden 

har udøvet. Disse har i visse situationer ikke indeholdt eksempelvis interviews, men i stedet 

involveret allerede skabt data. Dette værende i form af eksempelvis online eller papirskrevne 

artikler, som har været produceret og publiceret i medierne (Jørgensen & Phillips : 1999 : 92).  

 

Der er visse fordele ved at inddrage interviews. Fordelen med interviewet er, at jeg får mulighed for 

selv aktivt at opnå en viden om specifikke personers meninger, holdninger og oplevelser. Jeg får 

nemlig gennem interviewet adgang til en begrænset mængde af personers beretninger om bestemte 

begivenheder og situationer. Dette kunne eksempelvis være at indsamle primær empiri i form af 

netop interviews fra Danske Banks stakeholdere.  

Derudover så arbejder interviewet heller ikke med statistiske gennemsnit som ofte ses i den allerede 

fravalgte kvantitative metodologi.  

 

På den anden side ser jeg dog også en analytisk begrænsning i interviews. Jeg ser, at der er 

mulighed for at jeg ville være med til at præge afsenders kommunikation, da jeg er den som 

udformer interviewguide mv. Jeg ville derfor risikere ubevidst at stille ledende spørgsmål. Dette er 

ikke noget, jeg mener, er berettiget i denne forskning, da mit overordnede formål er at identificere 

de samfundsmæssige diskurser omkring Danske Bank og hvidvask i Estland.  

 

På baggrund af ovenstående refleksioner har jeg fravalgt primær empiri og tilvalgt sekundær empiri 

som min dataflade. I efterfølgende afsnit vil metoden omhandlende, hvorledes jeg udvalgte mine 

sekundære empiriske data blive præsenteret i afsnittet litteratursøgning.  

 

 

 



	   12 

2.4.2. Empirisk søgning: sekundær empiri 

Da jeg gennem diskursanalysen søger efter af afdække dominerende diskurser inden for et givent 

socialt felt, er disse kendetegnet ved, at empirien ofte har mange modtagere (Fairclough : 2008 : 

114). Empiri, der eksponeres for en større gruppe af modtagere, har nemlig større potentiale for at 

blive reproduceret gennem processer som interseksualitet- og diskursivitet (Ibid). Da jeg specifikt 

søger at afdække de samfundsmæssige diskurser omkring hvidvaskssagen og Danske Bank, leder 

ovenstående mig derfor mod klare tilvalg og fravalg for empiri, som redegøres for i næste afsnit.  

 

2.4.2.1. Metodisk fremgangsmåde og afgrænsning for empirisk søgning  

Da jeg søger efter empiri, der eksponeres for en større gruppe af modtagere, er min empiri fundet i 

de fem største nyhedsmedier i Danmark, som er følgende: B.T Metro, Politiken, Jyllands-Posten, 

Berlingske og Børsen (Bilag 1). Størrelsen af medierne er baseret på deres læsertal i 2. og 3. kvartal 

af 2018, uagtet politisk standpunkt (Ibid). Jeg har derfor afgrænset mit søgefelt til at undersøge, 

hvorledes den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvaskssagen er konstrueret i 

de danske medier, og ikke udenlandske. Analyseteksterne er udvalgt på baggrund af min søgning i 

Infomedia, som jeg gennem CBS Libery har adgang til.  

 

Da jeg i søgen på at svare på min overordnede problemstilling ønsker at afdække, hvorledes den 

samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksskandalen er konstrueret i medierne, 

finder jeg det relevant at starte min søgning efter d. 19. september 2018. Min begrundelse for dette 

er, at denne dato som tidligere nævnt, er dagen, hvor Danske Bank offentliggjorde sin interne 

undersøgelse af hvidvaskskandalen i Estland (Web 2). Da min problemstilling er udledt af dette 

pressemøde er mine indsamlede data artikler publiceret i perioden 19. september 2018 frem til 

januar 2019, hvor mit speciale begyndte.  

 

Jeg har yderligere udvalgt mine data ud fra de kriterier, at artiklerne som minimum skal 

repræsentere de stakeholdere i bankens eksterne institutionelle kontekst, som banken dagligt er i 

direkte kontakt med. Ved gennemgang af bankens stakeholder policy identificerer jeg disse til at 

omfatte: Customers and Partners and Investors and regulators (Web 5). Disse stakeholdere er 

derfor dem, som jeg i mit studie betegner som ’samfundet’. Det er derfor dem, der refereres til, når 

jeg i min problemformulering ønsker at undersøge, hvorledes den ’samfundsmæssige’ diskurs er 

omkring Danske Bank og hvidvaskskandalen. 
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Min første søgning på Infomedia gav med søgeordet ”Danske Bank” et resultat på 6765 artikler. Da 

jeg er interesseret i den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksagen i 

Estland ændrede jeg søgekriterier til at omhandle specifikt ”Danske Bank og Hvidvask”. Dette 

minimerede antallet af artikler til 1626 stk. Herefter indtastede jeg ”Danske Bank + Hvidvask + 

tillid” hvilket gav et endeligt resultat på 292 artikler til gennemgang. Her valgte jeg at stoppe min 

søgning og gik herefter alle artikler igennem. Ud af de 292 artikler var der 76 dobbeltgængere, 

hvilket gav mig 216 artikler. Herefter foretog jeg valget at udelukke alle artikler under 15 linjer, 

hvilket yderligere indskærpede det empiriske datafelt med 23 artikler. Ud af denne mængde udgør 

10 artikler empirien for dette speciale. (For empirisk overblik se bilag 2) 

 

2.4.2.2. Tidshorisont 

Jeg gør opmærksom på, at den overordnede tidshorisont for dette speciale er et øjebliks analyse og 

det derfor ikke er bestemt over tid. Der må derfor tages forbehold for eventuelle udviklinger 

omhandlende Danske Bank som analyseenhed, mens dette speciale skrives.  

 

2.5. Metoderefleksioner  

I min rolle diskursanalytiker kigger jeg på diskursen som genstand for analyse. Det medfører en 

erkendelse samt accept og tro på, at man aldrig kan nå virkeligheden uden- eller bagom diskursen, 

da det er diskursen selv, der er virkeligheden (Jørgensen & Phillips : 1999 : 31). Sagt med andre 

ord: når jeg anskuer en artikel og udleder visse diskurser derfra, antager jeg ikke, at pågældende, 

som har udtalt sig, mener noget andet end det, der er sagt. Jeg tager derfor afstand fra at stille mig 

selv modspørgsmål i analysen som eksempelvis ”hvad menes der egentlig med dette, selvom de 

siger XYZ?”.  I stedet arbejder jeg med det sagte eller skrevet, og ud fra netop dette undersøger jeg, 

hvilke mønstre der findes i udsagnene (Ibid). 

 

TEORI 

I følgende kapitel præsenterer og diskuterer jeg de teoretiske fundamenter, som jeg har udvalgt til at 

analysere og besvare specialets problemstilling.  

3.1. Forskningsdiskussion: Mulighederne i anvendelse af diskursanalyse 

Mulighederne inden for diskursanalyse som analysedisciplin er mangfoldige. Der findes tilgange 

som diskurspsykologi, diskursteori og kritisk diskursanalyse (Jørgensen & Phillips: 1999 : 7). 
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Sidstnævnte er den tilgang jeg for dette speciale har valgt at benytte. Konkret gør jeg brug af den 

britiske lingvist Norman Fairclough og hans kritiske diskursteori. Hans teoretiske tilgang bliver 

nedenunder diskuteret i samspil med andre diskursteoretikere som Ernesto Laclau & Chantal 

Mouffe samt den franske filosof Poul-Michel Foucault. Formålet er at give læseren en forståelse for 

mit valg af Norman Fairclough som diskursteoretiker i dette speciale.  

 

Den overordnede begrundelse for mit valg af Fairclough er, at jeg hos ham - modsat andre 

diskursteoretikere - tilbydes en analyseramme, som kan anvendes i samfundsvidenskabelig 

forskning. Jeg er særlig interesseret i Fairclough interessere i studiet om social forandring, da dette 

netop er mit fokus i dette speciale. Når jeg vurderer dette i betragtning til andre diskursteoretikere 

som Poul-Michel Foucault og Ernesto  Laclau & Chantal Mouffe,  tilbyder Fairclough mig  altså 

muligheden for at sætte den konkrete lingvistiske tekstanalyse i relation til bredere sociale 

samfundsmæssige kontekster (Fairclough : 2008 : 95). Han inkluderer altså diskursive (lingvistisk 

analyse) såvel som de ikke-diskursive elementer (social praksis) i en analyse af en kommunikativ 

begivenhed. 

 

Da mit fokus i dette speciale først og fremmest er at undersøge ”hvorledes den samfundsmæssige 

diskurs omkring Danske Bank og hvidvaskskandalen er konstrueret i medierne”, er mit behov som 

diskursanalytiker ikke at afdække, som Foucault gør, hvorfor nogle udsagn i et samtalerum bliver 

accepteret, mens andre ikke gør. Jeg søger modsat ”blot” at afdække diskursen, så disse diskurser 

indgår som videre genstand i den efterfølgende bredere tværfaglige samfundsanalyse. En analyse 

som inkluderer ikke-diskursive elementer.  

 

En anden teoretisk distancering mellem Foucault og Fairclough er deres syn på individet. Ifølge 

Fairclough tillægger Foucault mere værdi til strukturer og vægter dermed disse højere end individet 

(Fairclough : 2008 : 17). Konsekvensen af dette er, at vi som sociale individer bliver hjælpeløse 

subjekter i den overordnede struktur. En konsekvens jeg ikke ser er lig med Faircloughs 

diskursanalystiske filosofi. Ifølge ham er diskurser ikke kun en repræsentation af den verden, vi 

lever i; en diskurs navngiver også verden, og i lige så høj grad konstituerer og konstruerer diskurser 

også verden i mening. (Fairclough : 2008 : 17). Sagt med andre ord; konkret sprogbrug refererer 

altid tilbage til tidligere diskursive struktureringer og betydninger, der allerede er etableret 

(Fairclough : 2008 : 15). Historiens indvirkning på en tekst og tekstens indvirkning på historien 
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skabes ved at trække på tidligere tekster, hvorved processen bidrager til historisk udvikling og 

forandring (ibid.). Fairclough kalder dette for intertekstualitetsproces, og denne proces ses som et 

udtryk for både stabilitet og ustabilitet, da forandringen skabes ved at trække på eksisterende 

diskurser. (Fairclough : 1992 : 84). 

 

Foruden distancerne mellem Fairclough og Foucault identificeres der også visse distancer mellem 

Fairclough og diskursteoretikerne Laclau & Mouffe. Hvor Fairclough skelner mellem diskursiv 

praksis og anden social praksis, så skelnes der ikke mellem dette i Laclau & Mouffes diskursteori. 

Laclau & Mouffe ser alle praksisser som diskursive (Jørgensen & Phillips : 199 : 29). Dette betyder 

dog ikke, at de kun fokuserer på skrift og tale. For Laclau & Mouffe betyder det, at en diskurs også 

kan være materiel, hvorfor infrastruktur, institutioner og økonomi i sig selv kan opfattes som en 

diskurs. Et synspunkt som Fairclough tager afstand fra, da diskursbegrebet ifølge ham skal 

reserveres til tekst, tale og andre semiologiske systemer (Jørgensen & Phillips : 1999 : 28).  

Mit valg og applicering af Faircloughs kritiske diskursteori får derfor betydning for min forskning. 

Jeg må blandt andet være opmærksom på, at jeg som diskursanalytiker accepterer, at der i 

samfundet er fænomener som fungerer efter andre logikker end de diskursive. Disse må derfor i den 

sociale praksis undersøges med andre teoretiske redskaber end de diskursanalytiske. 

 

3.2. Kritisk diskursanalyse gennem Faircloughs optik  
Jeg vil i dette afsnit detaljeret redegøre for Fairclough som diskursteoretiker. Jeg vil blandt andet 

redegøre for hans diskursmodel og hans syn på hegemoni og ideologi.  

 

3.2.1. Den kommunikative begivenhed og diskursordenen  

Når jeg foretager diskursanalyse gennem Faircloughs optik, er jeg som analytiker fokuseret på to 

overordnede dimensioner: 1) Den kommunikative begivenhed og 2) diskursordenen (Fairclough : 

2008 : 125). 

Den kommunikative begivenhed (ethvert tilfælde af sprogbrug), er i dette speciale artikler og 

debatindlæg, som optræder i medierne omkring Danske Bank og hvidvasksagen. Diskursordenen er 

derimod summen af de forskellige diskurstyper, som jeg udleder i min analyse og som bruges inden 

for en social institution eller domæne (Jørgensen & Phillips : 1999 : 80). 
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Ydermere kommer ethvert sprogbrug, altså enhver tekst og derfor alt det empiriske data for dette 

speciale, ifølge Fairclough med hver deres bidrag til at forme henholdsvis 1) sociale identiteter 2) 

sociale relationer og 3) videns- og betydningssystemer (Fairclough : 2008 : 121). Jeg gør dog  

opmærksom på, at ikke alle tre bidrag fylder lige meget i enhver given tekst og at der i enkelte 

tilfælde kan være mulighed for, at én af de tre synes mere vigtig end de andre. (Ibid).  

 

3.2.2. Faircloughs tredimensionelle diskursmodel  

I forlængelse af socialkonstruktivismen som videnskabsteoretisk ståsted og kritisk diskurs som 

metodologi, appliceres Faircloughs tredimensionelle model som analysestrategi for min udvalgte 

empiri. Ifølge Fairclough indeholder enhver kommunikativ begivenhed tre dimensioner/niveauer:  

Tekst (Niveau 1), Diskursiv Praksis (Niveau 2) og Social Praksis (Niveau 3) (For visuel 

præsentation se bilag 3). Alle er de i den overordnede analyse afhængige af hinanden, men de 

analyseres hver for sig.  

Den tredimensionelle analysemodel vil nu blive præsenteret med det formål at klæde læseren på 

med en vis grundforståelse af modellen, som har betydning for min diskursanalyse.  

 

Første analyseniveau: Lingvistisk analyse (Micro sociologisk analyse) 

Den første dimension er den tekstuelle dimension. Gennem en micro sociologisk analyse af 

teksternes egenskaber kan jeg kortlægge, hvordan de forskellige diskurser iværksættes tekstuelt 

(Fairclough : 2008 : 33). I denne analyse går jeg helt tæt på teksten og laver en lingvistisk analyse 

på ordniveau. Mit formål med analysen er at kortlægge, hvordan mediernes diskurser iværksættes 

lingvistisk, hvilket skal understøtte min fortolkning i den diskursive praksis. 

 

Andet analyseniveau: Diskursiv praksis  

Den anden dimension kaldes af Fairclough den diskursive praksis. (Fairclough : 1992 : 79) 

Analytisk tager jeg også her et lingvistisk udgangspunkt, men mit fokus flyttes nu fra ordniveau til 

at omfatte analyse af produktions-, distributions- og konsumptionsprocesser (Ibid).  

Et helt centralt begreb hos Fairclough er interdiskursivitet. I den diskursive praksis går jeg først ind 

og analyserer samt afdækker, hvorledes teksten trækker på allerede eksisterende diskurser samt 

tidligere tekster. Dette kaldes af Fairclough for interdiskursivitet, hvilket defineres som en teksts 

konstitution af forskellige diskurser og genrer (Fairclough : 2008 : 11). Netop interdiskursivitet 

undersøges i den diskursive praksis.  



	   17 

 

Tredje analyseniveau: Social praksis  

Den tredje dimension er modsat de to foregående orienteret omkring emner inden for social analyse 

(Fairclough : 2008 : 40). Denne dimension kaldes af Fairclough det non-diskursive, hvorfor dette 

niveau ikke kan begribes med diskursanalyse alene (Ibid). Det bliver derfor nødvendigt at anvende 

anden relevant teori, og institutionel teori og analyse bliver derfor udfoldet i denne dimension 

sammen med de uddragede diskurser. Her foregår analysen ikke længere på tekstniveau, men nu på 

normniveau. Dette betyder, at jeg i denne dimension får mulighed for at svare på min overordnede 

problemformulering samt mine to del-spørgsmål.  

 

3.2.3. Ideologi og hegemoni gennem Faircloughs optik 

En vigtig og meget central pointe at inddrage, når jeg applicerer Faircloughs kritiske diskursteori i 

mit speciale, er hans syns på diskurs i relation til ideologi og hegemoni.  Ifølge Fairclough forstås 

ideologi som ”magtens tjeneste”, og ideologier opfattes som betydningskonstruktioner, der alle 

bidrager til både produktion, reproduktion og transformation mellem dominerende relationer 

(Jørgensen & Phillips : 1999 : 86). Sagt med andre ord: De diskurser, der i et samfund anses som 

værende ideologiske, er dem, der bidrager til at opretholde eller ændre magtrelationer i samfundet.  

Hegemoni derimod dækker over de evige kampe, der hersker omkring ustabile forhold mellem 

klasser og grupper i samfundet (Fairclough : 2008 : 52). Fælles for disse er, at de alle søger mod at 

etablere hegemoni (Ibid).  Dette kan dog kun ske, hvis alliancer skabes på tværs af disse klasser og 

grupper.  

Faircloughs syn på hegemoni som begreb er lånt fra den italienske politiker og filosof Antonio 

Gramsci (Fairclough : 2008 : 45). Gramscis syn på hegemoni er, at når en diskurs udøves, indgår 

vedkommende i kampen om at få mest mulig indflydelse på den herskende diskurs i samfundet 

(Ibid). Dette er en tilgang, der ligger distance til eksempelvis Foucault, da Fairclough ser det 

diskursive felt som nuanceret. Ifølge Fairclough er det altså ikke nødvendigvis den enkelte diskurs, 

der opnår hegemoni og derved indtager pladsen som den midlertidige herskende diskurs i en 

bestemt epoke (Jørgensen & Phillips : 2010 : 48). Ej heller kan det antages, at alle diskurser er lige. 

Hvad Fairclough overordnet argumenterer for er, at flere diskurser kan være herskende på en og 

samme tid (Ibid).  
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Det må nævnes, at der aldrig er stilstand i denne kamp. Det er snarere en konstant dynamisk proces, 

hvorved den herskende diskurs derfor altid vil være midlertidig og derfor må accepteres. For denne 

analyse betyder begrebet hegemoni, at de diskurser, der i den diskursive praksis udledes, har 

betydning og indgår i en større social praksis, hvor magtrelationer indgår  (Fairclough : 2008 : 53). 

 

3.3. Præsentation af teoretiske begreber  

For at øge den overordnede teoretiske forståelse, når diskursanalysens tre niveauer udfoldes, 

præsenterer jeg i næste afsnit afgørende diskursanalytiske begreber. Alle optræder de hver især på 

forskellige niveauer i diskursanalysens tre dimensioner. Jeg gør opmærksom på, at begreber, der i 

litteraturen er præsenteret på engelsk, i mit studie vil blive præsenteret og efterfølgende behandlet 

på dansk.  

 

3.3.1. Begrundelse for til- og fravalg af analysebegreber  

Som tidligere nævnt giver Fairclough ikke nogen specifik procedure for, hvorledes en 

diskursanalyse bliver udfoldet og afviklet (Fairclough : 2008 : 7). Han beskriver det således: ”There 

is no set procedure for doing discourse analysis; people approach it in different ways according to 

the specific nature of the project, as well of their own views of discourse” (Fairclough : 1992 : 225).  

Jeg gør derfor opmærksom på, at læseren i andre litterære studier kan møde andre eller færre 

begreber, end der i disse to analyseniveauer 1 og 2 er præsenteret.  

 

Da jeg er interesseret i at undersøge, hvordan en afgrænset gruppe taler om eller gør sig tanker 

omkring hvidvasksagen, er jeg primært interesseret i en tekstnær analyse. Det skal forstås på den 

måde, at jeg overordnet interesserer mig for at undersøge ordvalget. Hvorfor har forfatteren valgt at 

benytte nogle ord fremfor andre? Og hvilken betydning får det for vores opfattelse af den italesatte 

diskurs? Yderligere mener jeg, at alle diskurser, uanset hvilken journalistisk genre de er, har 

betydning for den offentlige meningsdannelse og måden, vi som både offentlige og privatpersoner 

taler om Danske Bank og hvidvasksagen på. Derfor mener jeg ikke, at genren som 

undersøgelsesbegreb i mit studie har en stor betydning for min diskursanalyse. Min begrundelse for 

dette argument er, at jeg tolker, at en diskurs fra eksempelvis en nyhedsartikel har lige så stor 

sandsynlighed for at indgå i den hegemoniske kamp som en diskurs fra eksempelvis et debatindlæg 

eller kronik har. Alle har de altså mulighed for at bidrage til både at konstituere og konstruere et 

verdensbillede af Danske Bank og hvidvasksagen.   
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Ydermere mener jeg ikke, at en detaljeret undersøgelse af, hvad Fairclough i den diskurssive 

praksis definerer som produktions- og konsumptions processer (Fairclough : 2008 : 35) er relevant 

for mit studie. Igen referer jeg tilbage til ovenstående formål med analysen; at undersøge, hvordan 

der tales om hvidvakssagen. Jeg mener derfor ikke, at en analyse af, hvorledes teksten er 

produceret, skaber resultater, jeg kan inddrage med værdi for min undersøgelse af, hvilke 

muligheder banken fremadrettet har for strategizing. Hvad jeg dog i den diskurssive praksis er 

interesseret i, er undersøgelsen af intertekstualitet. Det interessante i denne undersøgelse er nemlig 

her at se, hvorledes forfatteren gennem en tekst kan ændre tidligere tekster og derved bidrage til at 

rekonstruere eksisterende diskurser og derved altså bidrage til at generere nye (Fairclough : 1992 : 

84).  På baggrund af disse refleksioner og argumenter vil jeg undersøge følgende begreber i min 

diskursanalyse: 

 

Ordvalg 

I analysen af ordvalg studerer jeg i min udvalgte empiri, hvordan nogle ord er valgt fremfor andre. 

Jeg reflekterer yderligere over, hvilke alternativer der kunne vælges til at beskrive personer, 

begreber eller handlinger, og fokus er på individuelle ord og deres betydning. (Fairclough : 1992 : 

75). Når en forfatter vælger at benytte bestemte ord frem for andre i en tekst, vælger man at 

fremstille virkeligheden på en bestemt måde. Som tidligere nævnt er det vigtigt at nævne, at måden, 

hvorpå en sætning konstrueres, har betydning for, hvordan sociale identiteter, sociale relationer og 

videns- og betydningssystemer konstrueres (Fairclough : 1992 : 76). 

 

Grammatik: Modalitet 

Under grammatik undersøger jeg begrebet modalitet. Når modalitet analyseres, undersøger jeg, i 

hvor høj eller lav grad talerens (i dette tilfælde afsenderens) grad af tilslutning (affinitet) er til en 

sætning. (Jørgensen & Phillips : 1999 : 95). Modaliteten kan enten være subjektiv, det vil sige 

talerens affinitet til en sætning er tydelig. Eller modaliteten kan være objektiv og affiniteten implicit 

(Ibid).   

 

Intertekstualitet 

I undersøgelsen af intertekstualitet er jeg interesseret i at undersøge, hvorledes teksten henviser 

enten direkte eller indirekte til andre tekster for derved at indgå som et konstituerende supplement i 
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eksisterende intertekstuelle kæder (Fairclough : 1992 : 84). Fairclough præsenterer to måder 

intertekstualitet kan undersøges på, hvor der skelnes mellem manifest intertekstualitet og 

interdiskursivitet.  

 

Manifest intertekstualitet og interdiskursivitet  

Når jeg undersøger manifest intertekstualitet, undersøger jeg, hvorledes en tekst eksplicit og derved 

direkte trækker på andre tekster (Fairclough : 1992 : 233). Når jeg undersøger interdiskursivitet, 

undersøger jeg, hvorledes teksten refererer til andre diskurser og diskurstyper, som har betydning 

for produktionen (Ibid).  

 

3.4. Institutionel teori - den sociale praksis  
Som tidligere nævnt udgør den sociale praksis det ikke-diskursive element i Faircloughs 

diskursanalytiske model og fungerer derfor - modsat de to første niveauer - som en form for 

samfundsanalyse (Fairclough : 2008 : 40). Konkret betyder dette, at jeg i dette niveau må inddrage 

anden relevant teori end diskursanalyse til at svare på problemstillingens ikke diskurssive 

forskningsspørgsmål: Hvordan kan Danske Bank, som respons på denne diskurs, strategize så 

legitimiteten genopbygges? 

 

Tværfaglig kombination af diskurssive og ikke-diskurssive elementer  

Jeg vil i den sociale praksis ydermere inkludere de resultater, som jeg skaber i den lingvistiske 

analyse, da netop disse resultater isoleret set omhandler Danske Bank som institution. De 

repræsenterer dermed en del af bankens institutionelle kontekst. Jeg har brug for denne viden i min 

samfundsmæssige analyse, da disse resultater netop repræsenterer de diskursive elementer i 

Faircloughs tredimensionelle analysemodel. Og da de diskursive, såvel som de ikke diskurssive 

elementer, ifølge Fairclough hører sammen (Fairclough : 2008 : 10) mener jeg, at besvarelsen af 

min samlede problemstilling netop ligger i det tværfaglige felt. Den lingvistiske analyse omhandler 

Danske Bank som organisation og analysen af den sociale praksis omhandler Danske Banks 

muligheder for strategizing. 

 Jeg præsenterer derfor i næste afsnit det overordnede erhvervsøkonomiske perspektiv, som jeg 

anskuer problemstillingen gennem; det institutionelle perspektiv. Formålet med afsnittet er at 

redegøre for de grundlæggende pointer og principper, som institutionel teori indeholder, således 

læseren er klædt på med en grundforståelse for perspektivet i analysens udfoldelse.  
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3.4.1. Institutionelt perspektiv som analyseramme  

Når jeg anlægger et erhvervsøkonomisk perspektiv, er det fordi, jeg ønsker at give svar på en række 

erhvervsøkonomiske forhold, der alle har med Danske Banks adfærd at gøre. Jeg gør opmærksom 

på, at det institutionelle perspektiv ikke er ét enkelt perspektiv, men betragtes som en arena; en 

retning, der dækker over et meget stort teoretisk område (Lorentzen et al., : 2004 : 164). Da mit 

studie lægger stor vægt på legitimitet som ressource, finder jeg derfor stor værdi i at anlægge et 

institutionelt perspektiv på min problemstilling i den sociale praksis. Grunden til dette valg er, at 

institutionel teori i lige så høj grad som det antages, at Danske Bank gør, udpeger legitimitet som en 

central ressource for organisationer (Lorentzen et al., : 2004 : 147).  

 

Ifølge institutionel teori er institutioner socialt konstruerede. Det institutionelle perspektiv 

omhandler, hvad Lorentzen et al. kalder ’selvfølgelighedens landskab’ (Lorentzen et al., 2004 : 

146). Her menes, at det institutionelle perspektiv handler om alle de forhold, som vi i det 

institutionelle samfund tager for givet. Når jeg anskuer organisationer gennem det institutionelle 

perspektiv, antager jeg, at organisationer er socialt skabte fænomener (Ibid). Når jeg sætter dette i 

kontekst til mit studie af Danske Bank og hvidvakssagen, så ser jeg på Danske Bank som en 

organisation, der er et produkt af menneskelige kommunikerede forestillinger (Ibid).  

Når jeg eksempelvis kigger på det marked, som Danske Bank som institution opererer på, betragter 

jeg dette som værende et marked, der er skabt på baggrund af fælles konsensus mellem individer i 

samfundet. Udfordringen er dog, at dette marked hele tiden bliver genskabt, da vores forestillinger 

om samfundet – og dermed vores krav til markedet – hele tiden ændres. For Danske Bank har dette 

naturligvis en betydning for, hvordan banken fremadrettet kan agere som aktør i det institutionelle 

miljø og derved agere som legitim på markedet (Ibid). 

 

Ovenstående måde at anskue Danske Bank på er i overensstemmelse med organisationsforskeren 

W. Richard Scotts måde. W. Scott påpeger, at moderne virksomheder ikke kun består af 

produktionsteknologier og administrative strukturer (Scott :1998 : 163 citeret i Lorentzen et al., 

2004). Virksomheder består ifølge Scott i lige så høj grad af en række forestillinger om, hvordan 

verden ser ud. Disse forestillinger er skabt af individer og derfor socialt skabte (Ibid).  

I forlængelse heraf peger det institutionelle perspektiv ydermere på, at organisationer lader sig 

”styre” af disse forestillinger, som samfundet har om dem. Dette kan blandt andet forklare, hvorfor 



	   22 

organisationer i dag indretter sig på bestemte måder, hvor de søger at imødekomme disse 

forestillinger (Lorentzen et al., : 146 : 2004). Det institutionelle perspektiv står altså i kontrast til 

eksempelvis den neoklassiske produktionsteori, hvis overordnede formål er at maksimere 

virksomhedens profit (Lorentzen et al., : 2004 : 47). Denne teori kan altså ses som modstykke til det 

institutionelle perspektiv, da neoklassisk produktionsteori ikke tillægger begreber som 

organisationskultur, ledelse og strategi den større betydning som institutionel teori gør (Ibid). 

Hermed ser jeg, at institutionelt perspektiv adskiller sig fra andre teorier, da institutionelt perspektiv 

netop stiller spørgsmålstegn ved økonomisk rationalitet som værende det eneste rationale, der 

eksisterer (Lorentzen et al., : 147 : 2004). Jeg gør dog opmærksom på, at institutionelt perspektiv 

ikke helt afskriver rationalitet i den betydning, at vi som agenter og organisationer søger at 

maksimere vores nytte. Men institutionelt perspektiv argumenterer i forlængelse heraf også for, at 

der er andre hensyn end blot hensynet til snæver profitmaksimering, som også har indflydelse på en 

agents valg i forhold til profit og nytte (Lorentzen et al., : 147 : 2004).  

 

Et af disse hensyn er hensynet til legitimitet som ressource. Legitimitet som begreb betyder ” noget 

der opfattes som gyldigt og acceptabelt” (Kjær: 2000: 194) Hovedargumentet er, at legitimitet er 

virksomhedens vigtigste ressource, hvorfor dette begreb spiller en helt central rolle i det 

institutionelle perspektiv (Lorentzen et al., : 2004 : 147, 157). I og med at legitimitet antages at 

være virksomhedens vigtigste ressource, er det netop denne ressource som virksomheden konstant 

er på jagt efter. Sagt med andre ord kan jeg forklare det således, at hvis en virksomhed ikke antages 

som værende legitim, så kan virksomheden – ud fra det institutionelle perspektiv -  ikke overleve.  

 

Jeg gør opmærksom på, at når jeg anlægger et legitimitetsperspektiv på Danske Bank, så er det 

fordi jeg antager, at Danske Bank ikke befinder sig på et anonymt marked, hvor banken som 

organisation kan strategize frit, så længe det er optimalt og effektivt for den selv. Jeg opererer ud fra 

tesen om, at Danske Bank i lige så høj grad også befinder sig i en social sammenhæng, hvor dens 

adfærd netop bliver betragtet og bedømt udefra gennem eksempelvis mediernes diskurser. Dette 

bevirker, at jeg kigger på Danske Bank som en institution, der hele tiden søger at bevæge sig inden 

for det felt, der er det socialt acceptable.  
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3.6. Institutionelle tilgange  
Som nævnt indledningsvist skal det institutionelle perspektiv betragtes som en arena; en retning, der 

dækker over et meget stort teoretisk område (Lorentzen et al., : 146 : 2004). Jeg vil derfor i de 

følgende afsnit præsentere de organisationsteoretikere, som fungerer som teoretiske bidrag til 

konkret analyse af den sociale praksis. Disse er: Peter Kjær (2000) og Christine Oliver (1991). Jeg 

gør opmærksom på, at der ligeledes refereres til andre institutionelle teoretikere som Meyer & 

Rowan (1977) og Dimaggio & Powell (1991), for at understøtte analytiske argumenter gennem den 

sociale praksis i takt med at analysen udfoldes.  

 

3.6.1. Peter Kjær (2000): Strategen i de institutionelle omgivelser 

For at besvare min overordnede problemstilling omkring Danske Banks muligheder for strategizing, 

argumenterer jeg for vigtigheden af, at Danske Bank som strateg, når banken mødes med 

interessentkrav, først må forholde sig til de institutionelle betingelser for at strategize (Kjær : 2000 : 

175). Først handler det om at kunne forstå og svare på spørgsmålet omkring hvilke institutionstyper, 

der påvirker Danske Bank i forhold til bankens strategizing? Når jeg har en forståelse for dette, kan 

jeg herefter forklare, hvordan Danske Bank kan strategize, sådan at legitimiteten genopbygges. Med 

henblik på at undersøge ovenstående spørgsmål inddrager jeg organisationsteoretiker Peter Kjær og 

hans teori samt artikel fra år 2000: ”Strategen i de institutionelle omgivelser”.  

Kjær er specielt interessant, da han argumenterer for, at der er tre forskellige måder, hvorpå jeg kan 

forstå de måder institutionelle strukturer påvirker den sociale adfærd; altså hvordan de forskellige 

institutionstyper ligger pres på Danske Bank som institution (Kjær : 2000 : 175). De tre måder, en 

institution kan påvirke Danske Bank på, er gennem regulative strukturer, gennem normative 

strukturer og gennem kognitive strukturer (Kjær : 2000 : 179). Det, jeg finder interessant ved disse 

strukturer er, at de hver især fremhæver noget væsentligt ved institutioner, men alle peger i 

forskellig retning.  

 

Den regulative struktur  

Den første måde, jeg kan søge forståelse for institutioners påvirkning af Danske Bank, er gennem 

en analyse af den regulative struktur. Regulativ struktur skal forstås som lovgivning og den 

udøvende statsmagt, og er derved bygget op omkring regler, som direkte tvinger individer eller 

grupper til at foretage bestemte handlinger (Kjær : 2000 : 179). Fælles for alle tre strukturer er, at 
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der er tilknyttet en sanktion – en form for straf. I den regulative struktur bliver straffen udøvet via 

den udøvende statsmagt gennem lovgivning (Ibid).  

 

Den normative struktur  

Den anden måde, institutioner kan påvirke banken på, er gennem den normative struktur. Her 

former institutionerne en adfærd ved at udstyre grupper eller individer med nogle fælles normer for, 

hvad der opfattes og accepteres som god opførsel i forskellige sammenhænge (Kjær : 2000 : 180). 

Hvor sanktionen ved regelbrud i den regulative struktur var straf, er sanktionen i den normative 

struktur eksklusionen af fællesskab eller skyld (Ibid). 

 

Den kognitive struktur  

Den tredje måde at forstå institutionernes påvirkning af adfærden på, er gennem den kognitive 

struktur og betyder ifølge Kjær ”noget der har med viden og erkendelse at gøre” (Kjær:  : 2000 : 

181). Her søger jeg at forstå bestemte institutioners påvirkning af individer og gruppers adfærd på. 

(Kjær : 2000 : 181) Det er altså måden hvorpå institutioner former grupper og individers viden der 

er i fokus i det kognitive perspektiv. Her er sanktionen stempling som ufornuftig eller uansvarlig 

(Ibid). 

 

3.6.2. Christine Oliver (1991): Strategic responses to institutional processes 

Til at svare på spørgsmålet omkring, hvorledes Danske Bank kan strategize, sådan at legitimiteten 

genopbygges, inddrager jeg organisationsteoretiker Christine Oliver. I hendes artikel fra 1991, 

”Strategic responses to institutional processes”, præsenterer Oliver fem forskellige 

responsstrategier, Danske Bank som institution kan bruge til reagere på det institutionelle pres. De 

fem hovedstrategier er følgende: Indvilligelse, kompromis, undvigelse, trodsighed og manipulation 

(Oliver : 1991 : 145).  

 

Acquiescence – Imødekommenhed  

Denne strategi udfolder sig ved, at organisationen enten eksplicit eller implicit imødekommer det 

institutionelle pres, som den underlægges (Oliver : 1991 : 152). Dette sker oftest gennem vaner og 

rutiner og her adopterer organisationenen altså ubevidst eller bevidst en adfærd eller norm, som i 

det institutionelle samfund bliver taget for givet.  
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Compromise – Kompromis  

Denne strategi kan bruges, hvis organisationen i sin institutionelle kontekst bliver mødt af 

modsigende og konfliktfyldte forventninger og pres fra eksterne stakeholdere. Ligeledes kan den 

bruges, hvis organisationen oplever, at der er uoverensstemmelse mellem institutionelle 

forventninger og de interne mål, som virksomheden har sat i søgen på at opnå profit. (Oliver: 1991 :  

153). 

 

Avoid – Undvigelse  

Den tredje strategi som Oliver præsenterer er Undvigelse. Denne strategi udspiller sig ved, at 

virksomheden som udgangspunkt forholder sig passivt til det institutionelle pres, således at 

omverdenen ikke afslører, at den internt ikke lever op til, hvad den kommunikerer udadtil (Oliver : 

1991 : 154).  

Defiance – Trodse  

Denne strategi går ud på, at virksomheden aktivt og helt bevidst modstår det institutionelle pres, 

som den oplever at være påvirket af (Oliver : 1991 : 156). Denne strategi bliver ofte brugt, hvis 

virksomheder oplever at skulle gå på kompromis med sine egne interne mål og ønsker, at dette ikke 

skal ske. (Oliver :  1991: 157). Strategien bliver blandt andet anvendt, hvis virksomheden vurderer, 

at en direkte modsættelse af det oplevede institutionelle pres har en lav omkostning. Ydermere kan 

den også anvendes, hvis organisationer tror på, at de kan demonstrere rationalitet eller retfærdighed 

af deres egne alternative overbevisninger og adfærd (Ibid).  

 

Manipulate – Manipulere   

At manipulere er den sidste strategi organisationen kan bruge som strategisk respons til det 

institutionelle pres, som opleves. Her søger organisationen aktivt at ændre eller udøve magt over 

indholdet af forventninger eller direkte magt mod de aktører, som forsøger at udtrykke eller 

håndhæve dem. Strategien anbefales af Oliver, hvis de institutionelle forventninger som 

organisationen oplever, kun er begyndende, lokaliseret eller meget svagt kommunikeret (Oliver : 

1991 : 157).  

Grunden til mit valg af Olivers teori er, at hun først og fremmest giver mig mulighed for at 

undersøge, hvordan legitimitetshensyn og rationalitet påvirker Danske Banks praksisser og 

strategiske beslutninger. Derudover, og som nævnt tidligere, giver Oliver (1991) mig mulighed for 
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at tage mine resultater fra diskursanalysen og selv tolke på disse og derved udfolde konkrete 

taktikker inden for én af de i alt fem hovedstrategier, som jeg identificerer som værende brugbar for 

Danske Bank. Sidstnævnte er en afgørende nødvendighed, da jeg netop anser mediernes diskurser 

som værende dem, der dikterer Danske Banks handlemuligheder for fremtidig strategizing.  

Ovenstående teorier skal forstås som det teoretiske fundament for min undersøgelse og jeg vil nu 

udfolde min analyse for dette speciale.  

 

ANALYSE  
 

4.1. Diskursanalyse første og andet analyseniveau  
I dette kapitel vil jeg udfolde diskursanalysen og analysere mine empiriske data. Af hensyn til 

læsevenligheden og den overordnede struktur har jeg valgt at analysere artiklerne hver for sig i både 

den lingvistiske og diskursive praksis. Afslutningsvis vil jeg udfolde den sociale praksis som én 

samlet analyse. Her inkluderer jeg de diskurser, som jeg på baggrund af de to foregående 

analyseniveauer har identificeret. Hver analyse starter indledningsvist med, at jeg præsenterer de 

identificerede diskurser. Jeg gør dette med det formål at give læseren en grundforståelse for min 

efterfølgende detaljerede analytiske udfoldelse.  Jeg vil gennem analysen referere til artiklerne som 

’Bilag’, hvilket giver læseren mulighed for at slå disse op og følge med i bilagene bagerst i 

specialet.  

 

4.1.1. Analyse af bilag 4: Loyale kunder forlader Danske Bank 
Artiklen i B.T Metro ”Loyale kunder forlader Danske Bank” er publiceret to dage efter, at direktør 

Thomas Borgen og Danske Banks øvrige ledelse offentliggjorde bankens interne undersøgelse og 

udtalte sig om hvidvasksagen. Artiklen handler om, at to kunder vælger at forlade Danske Bank og 

deres begrundelse herfor. Jeg sætter i denne analyse et klart analytisk skel og fokuserer på 

kundernes diskurser og ikke på dem, som journalisten taler sig ind i. Jeg gør dette, da jeg er 

interesseret i kundernes holdning til Danske Bank og hvidvaskssagen og ikke i journalistens. 

 
Diskurser i spil  

Jeg ser at der i artiklen er en overvejende diskurs i spil omkring at loyale kunder forlader banken 

som en konsekvens af hvidvasksagen, som de portrætterer som en skandale. Derudover taler begge 
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kunder sig ind i diskursen omkring, at Danske Bank mangler morale og etik grundet afsløringen om 

hvidvask i bankens estiske filial. Kunderne oplever som effekt heraf et moralsk og etisk svigt. 

Kunderne taler sig ligeledes ind i diskursen omkring at en bank skal have et ordenligt samfundssind, 

hvilket de ikke mener at Danske Bank har. Her tillægger de banken som institution menneskelige 

egenskaber end blot behovet for at tjene penge.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Artiklen er overordnet set bygget op som ét stort argument for, hvorfor lige præcis Tina Agerbak fra 

København og Helle Nygaard Gerbild fra Åslev nu vælger at forlade Danske Bank (Bilag 4). Ord 

som grotesk, kommer til udtryk i udtalelsen. Dette ses i følgende eksempel:  ”Da jeg hørte om 

hvidvaskssagen, besluttede jeg mig for at skifte. Det var for grotesk” (Bilag 4). Det, at der skrives 

“det var for grotesk” i stedet for kun ”det var grotesk”, sender et signal om, at kunderne tidligere 

har haft en mening omkring Danske Banks adfærd. En adfærd som nu vurderes til ikke længere at 

stemme overens med kundernes egne holdninger. Hvidvaskskandalen (som den omtales i artiklen) 

vurderes derfor ikke kun som én isoleret begivenhed, men i stedet som værende lige præcis dén 

begivenhed/skandale som nu gør, at de to kunder skifter bank. Dette understøttes allerede i 

indledningen, hvor hvidvaksskandalen omtales som ”…..(…) dråben, der fik bægeret til at flyde 

over” (Bilag 4). 

Incitamentet for at skifte bank italesættes af den ene kunde som værende 100 procent moralsk. Når 

ordet morale slås op i Den Danske Ordbog, så er det først og fremmest beskrevet i tæt relation til 

ordet etik. Ydermere beskrives det i ordbogen, at morale kan være af filosofisk karakter og derved 

en bestemt måde at anskue livet på (Web 8). Dette vurderer jeg til også at være tilfældet i denne 

artikel. Kunderne skifter altså bank, fordi de ikke længere kan identificere deres egne livsanskuelser 

og hvad der er god opførsel med bankens.  

Overordnet set tillægges Danske Bank som institution gennem hele artiklen en personificeret 

identitet. Dette kommer eksempelvis til udtryk i udtalelsen ”…vi ville have en bank med et 

ordenligt samfundssind”. Ordet sind er noget som kun mennesker kan have, da vi er de eneste 

skabninger på jorden, som kan tænke tanker. Et samfundssind antages derfor som værende et udtryk 

for denne egenskab. Personificeringen ses også i mindre grad i sætningen ”….de (Danske Bank) har 

ikke samme incitament for at føre fornuftig forretning” (Bilag 4).  Sættes dette i kontekst med ordet 

morale og ordet samfundssind, så er disse egenskaber, som kan tilskrives en person.  
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Overordnet set bidrager ordvalgene i artiklen til at beskrive Danske Bank som en person. En person, 

som handler i uoverensstemmelse med kundernes verdenssyn og hvad de opfatter som fornuftig 

opførsel.  Sagt med andre ord,  så kan relationen mellem Danske Bank og kunderne beskrives som 

et konfliktfyldt forhold med modsatrettede værdier. Et forhold som nu går i stykker, fordi den ene 

part (kunderne) vælger at forlade Danske Bank grundet grotesk og umoralsk opførsel.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser gennemgående, dog med enkelte undtagelser, en høj grad af subjektiv modalitet i artiklen.  

Specielt de steder, hvor kunderne argumenterer for, at de vil skifte bank, er der en høj grad af 

tilslutning (subjektiv modalitet) til deres udsagn: ”Da jeg hørte om hvidvaskssagen, besluttede jeg 

mig for at skifte” og ”Jeg har ikke været tilfreds med, at banken er blevet så stor, som den er” 

(Bilag 4). Ved at sætte sig selv som subjekt i disse udtalelser udviser den enkelte kunde høj grad af 

tilslutning til sit udsagn. Dette ses også gennem den anden kunde, Helle Nygaard Gerbilds’ 

incitament til at skifte: ”Vores incitament til at skifte er 100% moralsk” (Bilag 4).  

 

Jeg ser dog også steder i artiklen, hvor der modsat er objektiv modalitet. Dette optræder, når der 

tales om Danske Banks ageren som institution. Her ser jeg, at graden af tilslutning altså bliver 

lavere og kunderne tilslutter sig i stedet sit udsagn som en objektiv modalitet. En salgs sandhed. 

Dette ser jeg blandt andet i eksemplet: ”Bankpakkerne viste, at det danske samfund ikke kunne 

tillade, at banken gik nedenom og hjem, og det er usundt” (Bilag 4). Jeg finder eksemplet meget 

interessant, da hun (Tina Agerbak) her fremlægger, hvad jeg vurderer til egentlig at være en 

subjektiv fortolkning, som en objektiv modalitet. Hun fremlægger altså med andre ord sin egen 

subjektive fortolkning, som var den fakta. Jeg antager, at hun personligt mener, at hun synes, det er 

en usund måde at agere på. Men i stedet for at sige ”jeg synes, det er usundt” eller, ”jeg mener, at 

grundet det faktum at Danske Bank fik bankpakker, så synes jeg, at det viser samfundet ikke tillader 

banken går nedenom og hjem”, udtaler hun sig i stedet på en måde, hvor der er objektiv modalitet. 

Denne form for modalitet er en form, som man ofte ser i massemedierne, når det er journalisten, der 

er den direkte afsender. 

Brugen af netop denne objektive modalitet indebærer ifølge Fairclough ofte en form for magt 

(Fairclough : 1992 : 159). Det skyldes, at synspunkter præsenteret som objektiv modalitet med 

implicit affinitet, vurderes som mere faktuelle, sande og valide. De forbindes derfor med større 

magt end en subjektiv modalitet med en tydelig affinitet. 
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Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Artiklen ”Loyale kunder forlader Danske Bank” er ikke en del af hverken en kampagne eller en 

bestemt artikelserie. Den er bragt d. 21. september 2018 og jeg vurderer den som værende et bidrag 

til debatten og omtalen omkring Danske Bank og hvidvaskssagen. Men derudover ser jeg ikke, at 

den trækker på, eller refererer til, andre specifikke medietekster.  

 

Selvom jeg vurderer, at man ikke kan tale om direkte manifest intertekstualitet, mener jeg dog, at 

der alligevel er en intertekstuel forbindelse til tidligere historier og begivenheder om Danske Bank. 

Dette identificeres gennem det faktum, at der to gange i artiklen refereres til finanskrisen fra begge 

kunder (Bilag 4). Finanskrisen italesættes som værende den begivenhed, der første gang satte gang i 

tankerne om at skifte bank. Jeg ser, at dette specifikt kommen til udtryk gennem den ene kunde, 

Tina Agerbæk, der i artiklen italesætter, at det går hende på at ”samfundet måtte betale for at holde 

banken oppe” med henvisning til bankpakkerne (Bilag 4). På daværende tidspunkt giver begge 

kunder dog udtryk for, at de ikke handlede på deres behov, men at hvidvaskssagen nu er ”for 

grotesk” (Bilag 4). Hermed bliver det underforstået, at hvidvaskssagen i sig selv måske ikke ville 

påvirke kunderne til at skifte bank. Jeg ser derfor denne begivenhed som værende intertekstuelt 

forbundet til tidligere begivenheder, hvor kunderne heller ikke her var tilfredse med bankens 

opførsel, og som nu i kølvandet på hvidvaskssagen, har fået nok.  

 

4.1.2. Analyse af bilag 5: Hvidvask koster kundetillid 
Artiklen i B.T Metro ”Hvidvask koster kundetillid” er publiceret d. 15. januar 2019 og handler om, 

hvordan Danske Banks hvidvasksag har påvirket kundernes tillid til Danske Bank. Resultatet af 

dette er, at Danske Bank nu ligger på sidstepladsen i en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet 

Voxmeter. Her skulle kunderne bedømme deres primære bank ud fra pris, service og image (Bilag 

5). Jeg sætter i denne analyse er klart analytisk skel og fokuserer på diskurser som journalisten taler 

sig ind i, da jeg er interesseret i hans informationer om resultaterne af analysen foretaget af 

Voxmeter.  

 

Diskurser i spil  

Journalisten taler sig i denne artikel ind i diskursen omkring, at Danske Banks sag om hvidvask har 

den konsekvens at bankens kunder mister tilliden til banken. Ydermere portrætterer journalisten 
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også sagen som en skandale som har en stor omkostning for banken i form af markant fald i kunder. 

Derudover ser jeg en diskurs om svigt.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Artiklens overskrift hedder: ”Hvidvask koster kundetillid” (Bilag 5). Ordet koste og det, at noget 

”koster noget”, betyder ifølge Den Danske Ordbog blandt andet, at noget kan drive fra det ene sted 

til det andet (Web 9). Sagt med andre ord så mister Danske Bank noget, da hvidvaskssagen koster 

kundernes tillid. Effekten af, at journalisten Rikke Lund Kristensen bruger denne ordkonstruktion 

og dette ordvalg, gør, at artiklen og hvidvasksituationen bliver mere dramatiseret.  

 

Når jeg går længere frem i artiklen, står der i første afsnit ydermere, at hvidvask har ført til 

”markant fald af kundernes tilfredshed med banken” (Bilag 5). Oplysningen kommer fra en analyse 

foretaget af analyseinstituttet Voxmeter, hvor de blandt 50.000 adspurgte bankkunder har 

undersøgt, hvordan kunderne mener, at deres primære bank lever op til pris, image og service 

(Bilag 5). Denne undersøgelse signalerer klart, at Danske Bank ligger helt i bunden (Bilag 5). 

Journalistens valg af ordkonstruktionen markant fald (i bankkunder), bevirker igen til at dramatisere 

historien. Et markant fald  i kunder er ikke et lille fald, men signalerer at banken har mistet del 

kunder grundet hvidvaskskandalen. Når jeg sætter ordkonstruktionen markant fald i kontekst til 

artiklens overskrift, ser jeg nu, hvorledes journalisten prøver at tale sig ind i følgende diskurs:  

Diskursen omkring, at hvidvask medfører lav kundetillid, som har den negative effekt (og 

omkostning for banken), at den kan se et markant fald i sine primære kunder.  

 

I forhold til analysen foretaget af Voxmeter omtaler journalisten Rikke Lind Kristensen ligeledes 

Danske Bank som værende en bundskraber i forhold til, hvad de 50.000 adspurgte bankkunder 

mener om pris, image og service. At være bundskraber betyder, at man er den bank med en af de 

absolutte dårligste placeringer, da man i overført betydning kan nå bunden. Den flade man som 

bank helst ikke skulle kunne mærke, da det er at foretrække at ligge i toppen. Jeg får yderligere et 

indtryk af, at Danske Banks placering er sket pludseligt, da journalisten yderligere italesætter 

pladsskiftet som: ”Årets bundskraber er Danske Bank som med sine 4.712 point rutcher ned ad 

listen fra sidste år med et fald på 1.161 point (Bilag 5). Når jeg som læser ser ordet rutche, så 

tænker jeg straks på en rutchebane, hvor en rutchetur er en handling, som foregår i hurtigt tempo. 

Når dette ord derfor indsættes i en sætningskonstruktion, som søger at forklare Danske Banks fald 
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på listen, giver det mig som analytiker (og læser) et indtryk af, at det er et fald på listen, som er sket 

meget pludseligt og hurtigt. Når jeg sætter denne sætning i kontekst med de øvrige oplysninger så 

får jeg som læser gennem artiklen et overordnet indtryk af, at dette pludselige fald skyldes 

hvidvasksagen i Estland (Bilag 5).  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser gennemgående en høj grad af objektiv modalitet artiklen igennem. Dette ses allerede i 

overskriften som fremstilles meget faktuelt: ”Hvidvask koster kundetillid” (Bilag 5). Den høje grad 

af objektiv modalitet ses blandt andet også i følgende eksempel: ”En sag om hvidvask for milliarder 

af kroner gennem Danske Banks afdeling i Estland har ikke kun først til efterforskning i flere lande 

og massiv kritik fra politikere og myndigheder. Det har også ført til et markant fald i kundernes 

tilfredshed med banken” (Bilag 5). Forklaringen på modaliteten skal findes i, at artiklen har til 

formål at informere læseren om resultatet af en given analyse, i dette tilfælde analysen foretaget af 

analyseinstituttet Voxmeter. I søgen efter at fremstå troværdig og fremstille disse resultater faktuelt, 

ville det modsat ikke give nogen mening, hvis journalisten pludselig begyndte at have en høj grad af 

tilslutning til sit udsagn gennem subjektiv modalitet, da troværdigheden derfor ville falde. Den 

objektive modalitet har netop den effekt, at det som journalisten kommunikerer fremstår mere 

faktuelt. 

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

I undersøgelsen af intertekstualitet ser jeg en vis grad af manifest intertekstualitet. Dette ses blandt 

andet midt i artiklen, hvor journalisten indirekte henviser til Danske Banks pressemøde d. 19. 

september i Tivoli Congress Center: ”Danske Bank har beklaget svigt i Estland og erkendt, at 

banken svigtede sit ansvar på alle fronter” (Bilag 5). Længere fremme i artiklen er der dog en mere 

fremtrædende og direkte henvisning til tidligere begivenheder, hvor det oplyses, at Danske Bank nu 

inviterer til dialog med sine kunder i form af kundemøder, som skal sikre, ” ….(…)..at Danske Bank 

ikke oplever så massiv kundeflugt som i 2012-2013, hvor omkring 100.000 kunder sagde farvel, 

blandt andet efter at banken indførte gebyr for almindelig lønkonti ” (Bilag 5).  Dette citat er altså 

et tydeligt eksempel på den direkte manifest intertekstualitet, hvor der trækkes på tidligere 

begivenheder.  
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I forhold til undersøgelse af interdiskursivitet ser jeg ikke nogen steder, at der trækkes direkte på 

tidligere diskurser. Dog argumenterer jeg for en mindre og indirekte grad af interdiskursivitet, da 

journalisten taler sig ind Danske Banks diskurs om svigt, da hun oplyser, at Danske Bank har  

”beklaget svigt i Estland og erkendt, at banken svigtede sit totale ansvar på alle fronter” (Bilag 5).  

 

4.1.3. Analyse af bilag 6:  

EU-kommissær om Danske Banks hvidvaskssag: Største skandale i EU lige nu 
Artiklen i Berlinske ”EU-kommissær om Danske Banks hvidvaskssag: Største skandale i EU lige 

nu” er publiceret d. 30. september 2018. Den handler om, at EU’s retskommissær, Vêra Jourová, er 

chokeret over hvidvaskssagen i Danske Bank (Bilag 6). Som ansvarlig for hvidvaskområdet i EU-

kommissionen ønsker hun derfor nu at undersøge, om hvidvasksskandalen skyldes et svigt i 

lovgivningen eller om sagen skal ses som et isoleret tilfælde, som et menneskeligt svigt. Jeg sætter i 

denne analyse er klart analytisk skel og fokuserer derfor udelukkende på Verä Jourovás udtalelser i 

artiklen og ikke dem som journalisten taler sig ind i.  

 

Diskurser i spil  

Jeg ser at EU kommissær Verä Jourová i artiklen taler sig ind i diskursen omkring at Danske Bank 

og hvidvaskssagen er den største skandale i EU  i lige nu. Jeg ser yderligere Verä Jourová tale sig 

ind i diskursen omkring at skandalen skyldes et menneskelig og moralsk svigt samt diskursen 

omkring at hun betragter denne sag som et Paneuropæisk problem. 

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Når jeg gennemgår artiklen, optræder ordet svigt hele tre gange i Verä Jourovás udtalelser omkring 

Danske Bank og hvidvaskssagen (Bilag 6). Et eksempel på dette er følgende: ”Institutionerne 

svigtede, mennesker svigtede, nogen lukkede øjnene” (Bilag 6). Når jeg slår ordet svigt op i Den 

Danske Ordbog, betyder svigt og det at svigte, at man ”skuffer eller forsømmer nogen ved ikke at 

gøre det, som man har lovet eller som forventes af en” (Web 10). Sættes dette i relation til Danske 

Bank og hvidvaskskandalen betyder det, at Verä Jourová mener, at nogen eller noget ikke har gjort, 

hvad der forventes af dem. Verä Jourová bruger ligeledes i samme sætning ordkonstruktionen 

”nogen lukkede øjnene” (Bilag 6). At bruge denne ordkonstruktion signalerer til mig som læser, at 

hun mener, at det er et menneskelig svigt, da et menneske - modsat systemet - kan vælge at lukke 

sine øjne for noget, der sker. Et system har modsat ingen øjne og kan derfor ikke lukke dem. At 
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Verä Jourová mener, at skandalen skyldes et menneskeligt svigt bliver efterfølgende endnu mere 

direkte længere fremme i artiklen. Følgende eksempel viser, hvorledes hun omtaler hvidvaskssagen 

som et tilfælde forbundet med isolerede institutioner og mennesker: ”Er det et isoleret tilfælde, så 

handler det om isolerede institutioner og individer, der har svigtet. Og sådan tror jeg, det forholder 

sig her” (Bilag 6).   

I sin omtale af hvidvaskssagen bruger hun ligeledes ord som chokeret og udtaler, at det er ”den 

største skandale i EU lige nu” (Bilag 6). Det, at hun portrætterer hvidvaskssagen som ”den største 

skandale i EU lige nu”, dramatiserer historien. Hvis Verä Jourová anderledes havde udtalt, at 

hvidvasksagen er ”en stor sag i EU lige nu”, så ville jeg som læser ikke få et negativ indtryk af 

sagen. Det får jeg dog, da ordet skandale, som er negativ ladet, bliver brugt i konstruktionen. Ordet 

skandale er nemlig betegnelsen for en begivenhed (i dette tilfælde hvidvask i Danske Bank) der 

vækker forargelse eller strider mod den almindelige moral (Web 11).  

 

Ydermere bruger Verä Jourová i sin omtale af skandalen også ord som paneuropæisk problem 

(Bilag 6). At noget er et paneuropæisk problem betyder, at skandalen vedrører hele EU og ikke kun 

Danmark. (Web 12) 

Sådan en udtalelse forstærker igen dramatiseringen, da problemet nu ikke kun omfatter Danmark, 

men også andre lande.  Dette understøttes blandt andet også i følgende eksempel, hvor Jourová 

giver udtryk for, at Danske Bank-sagen ikke kun er et problem forbeholdt Danmark og Estland, 

men ”…..er et problem for hele EU, fordi der ikke er grænser i vores finansielle systemer – de 

hænger sammen”  (Bilag 6).  

I sidste afsnit omtaler hun igen sagen, denne gang gennem brugen af ordkonstruktionen uopsættelig 

karakter (Bilag 6). Det, at noget er uopsætteligt betyder, at det er noget som ”trænger sig på i en 

grad der gør det nødvendigt, at man foretager sig noget snart; som ikke kan afvises eller udsættes 

til senere” (Web 13).  

Gennem brugen af ord som svigt, chokeret og skandale, samt italesættelse af sagen som et 

paneuropæisk problem af uopsættelig karakter får Jourová derved sat hvidvaskssagen på den 

Europæiske dagsorden på negativ vis.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser gennemgående en høj grad af objektiv modalitet i Verä Jourovás udsagn. Dette ses blandt 

andet i følgende eksempel, hvor hun taler om Danske Banks egen interne undersøgelse: ”Den 



	   34 

interne undersøgelse i Danske Bank har allerede givet os nogle svar. Institutionerne svigtede, 

mennesker svigtede, nogen lukkede øjnene” (Bilag 6). Et andet eksempel på den gennemgående 

objektive modalitet er i eksemplet, hvor hun omtaler hvidvasksagen som problem: ”Danske Bank-

sagen er ikke kun et problem for Danmark og Estland. Den er et problem for hele EU, fordi der ikke 

er grænser i vores finansielle systemer – de hænger sammen” (Bilag 6). Som vist i de to eksempler 

forsætter den objektive modalitet artiklen igennem. Selv når der tales om svigt, et ord jeg forbinder 

med en personlig relation og følelse, holder Verä Jourová sig til lav tilslutning til sine udsagn: ”Så 

selvom lovgivningen eksisterede, selv om den var implementeret korrekt, ser det ud som om, der er 

sket et svigt i disse institutioner” (Bilag 6). Det, at hun i sine udsagn holder sig til objektiv 

modalitet, har den effekt for mig som læser, at jeg tager hendes udsagn som værende overvejende 

faktuelle og derved troværdige. Havde hun modsat benyttet sig af den subjektive modalitet ved 

eksempelvis at sige ”Jeg mener, der er sket et svigt” ville dette ikke vægtes lige troværdigt og hun 

ville stå som værende den eneste afsender af budskabet. Jeg vurderer dog, at Verä Jourovás brug af 

objektiv modalitet er helt bevidst, da hun ikke kun taler på sine egne vegne, men på hele EU-

kommissionens vegne. For at fremstå som én union virker det derfor bedst at fremlægge sin 

holdninger gennem objektiv modalitet.  

 
Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Jeg ser i undersøgelsen af intertekstualitet, at der er en vis grad af manifest intertekstualitet i 

teksten. Dette ser jeg blandt andet i sidste afsnit med overskriften ”Sagerne hober sig op”, hvor der 

refereres til tidligere begivenheder om hvidvask, samt at der er for få ressourcer til at håndtere dette 

(Bilag 6). Journalisten indleder afsnittet med at skrive følgende: ”For nylig kunne Financial Times 

oplyse, at EBA kun har 1,8 årsværk – altså end ikke to fuldtidsansatte – til hvidvaskhåndtering.” 

(Bilag 6).  

 

I undersøgelsen af interdiskursivitet ser jeg ikke, at teksten direkte trækker på andre diskurser. Jeg 

ser dog, at sagen omtales som en skandale og som værende et svigt, hvilket er udsagn, som jeg også 

ser optræde i andet empiri i dette speciale omkring Danske Bank og hvidvaskssagen.  
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4.1.4. Analyse af bilag 7:  

Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med gigantbøder 
Artiklen i Berlinske Business ”Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med 

gigantbøder” er publiceret d. 20. september 2018. Den handler om, hvorledes erhvervsminister 

Rasmus Jarlov og et flertal i regeringen gennem en ny politisk aftale øger bødeniveauet for 

hvidvask i danske banker (Bilag 7). Jeg sætter i denne analyse er klart analytisk skel og fokuserer 

på de diskurser som journalisten taler sig ind i. Jeg gør dette, da hele artiklen er journalistens 

’stemme’, og kun indeholder to citerede kommentarer fra Rasmus Jarlov.  

 
Diskurser i spil  

Journalisten taler sig i artiklen ind i overordnet økonomisk diskurs omkring, at Rasmus Jarlov vil 

straffe hvidvask i Danske Banker med gigantbøder. (Hvilket tolkes som en konsekvens af Danske 

Banks sag om hvidvask i Estland). Derudover taler han sig yderligere ind i diskursen omkring 

hvidvasksagen som en skandale, hvorfor der lægges regeringsmæssigt pres på bankerne til at opføre 

sig ordenligt.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

I overskriften optræder ordet straffe i sætningen: ”Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil straffe 

hvidvask med gigantbøder” (Bilag 7). Det at straffe betyder at ”udsætte nogen for en ubehagelig 

handling eller tilstand til gengæld for en forsyndelse som vedkommende har gjort sig skyldig i”. 

(Web 14).  

 

Når jeg analyserer dette i relation til Danske Bank og hvidvaskssagen, bliver Danske Bank altså 

pålagt en straf for en sag (hvidvaskning af penge), som de har gjort sig skyldig i. Det, at journalisten 

har valgt at benytte ordet straffe, i stedet for eksempelvis at skrive vil give, synes for mig at være et 

udtryk for et ønske om at dramatisere sagen. Som modtager får jeg nemlig et indtryk af, at der ikke 

kan være tvivl om, at Danske Bank har handlet ulovligt. Straf som begreb er nemlig kognitivt 

forbundet med lovmæssigt brud, hvor der følger et strafferetsligt ansvar.  

 

Jeg ser også ordet bøde indgå i mange af de små delafsnit hele artiklen igennem. Dette ses blandt 

andet i første afsnit. Her kommunikerer journalisten, at et politisk flertal i regeringen præsenterer en 

ny politisk aftale, som der med ”….gigantiske bøder som redskab slår hårdt ned på hvidvask i 
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danske banker” (Bilag 7). Det, at ordet bøde bliver sat sammen med ordet gigantiske, signalerer, at 

det har til formål at ramme bankerne økonomisk hårdt. Dette bliver yderligere understøttet længere 

fremme i sætningen, hvor journalisten skriver, at bøderne skal bruges som redskab til at slå hårdt 

ned på hvidvask i danske banker (og ikke kun Danske Bank alene) (Bilag 7).  Sætningen får meget 

mere slagkraft end hvis den anderledes var konstrueret som: ”Ny politisk aftale omkring hvidvask i 

danske banker er d. 19. september (dagen som denne aftale blev godkendt) blevet vedtaget af et 

politisk flertal”. Denne sætning er slet ikke nær så kraftfuld som den sætning, der optræder i 

artiklen. Her sætter regeringen, og implicit politikerne, nemlig sig selv som subjekt i sætningen og 

tillægger regeringen personlige egenskaber med formuleringen om, at den vil slå hårdt ned på 

hvidvask (Bilag 7). Det at slå er et udsagnsord, og derfor en aktiv handling et menneske kan 

foretage. En bygning/institution kan modsat aldrig række ud med en arm og slå.  Regeringen og 

dennes relation til hvidvask i danske banker bliver derfor portrætteret som en menneskelig konflikt 

mellem to (eller flere) mennesker og ikke to institutioner. Effekten af dette er en mere dramatiseret 

læsning. Dog nævner Rasmus Jarlov efterfølgende, at han ikke vil ”tillade at banker går konkurs 

på grund af hvidvaskbøder” (Bilag 7). Dette tager efterfølgende lidt af dramatiseringen af 

konflikten, men magtforholdet mellem bankerne og regeringen opretholdes.  Det, at banker omtales 

i flertal, har altså ligeledes en kraftfuld virkning, da denne konflikt ikke kun portrætteres som 

værende mellem regeringen og Danske Bank, men mellem regeringen og alle banker i Danmark. 

Regeringen har altså tænkt sig at udøve magt på flertallet. Senere i artiklen optræder ord som at 

donere. Dette optræder i konteksten, at Danske Bank som ifølge journalisten: ”har besluttet at 

donere bruttoindtægterne til kunderne fra 2007 – 2015…(…)” (Bilag 7). Det er for mig tydeligt, at 

Danske Bank indirekte søger at tage afstand til det faktum, at banken og andre banker nu 

fremadrettet er underlagt politisk pres i form af milliardbøder (og derved lovgivning). Når man 

donerer noget, så står det i stærk kontrast til ordet straf i form af, at blive pålagt en bøde. Når man 

som Danske Bank donerer noget, så vælger man frivilligt at gøre en god gerning.  En donation er 

altså modsat en straf en frivillig aktivitet som har flere positive associationer.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Der er gennem artiklen overordnet set en høj grad af objektiv modalitet, når jeg analyserer 

journalistens stemme. Dette ses blandt andet i følgende eksempler: ”Danske banker vil blive pålagt 

kæmpe bøder for at medvirke til hvidvask” og ” flankeret af fem ordførere fra henholdsvis Venstre, 

Liberal Alliance, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF løftede erhvervsminister Rasmus 
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Jarlov sløret for, at bankerne kan se frem til ottedobling af bødestraffen for at medvirke til 

hvidvask”. (Bilag 7) Her bliver hele handlingen fremstillet som en objektiv sandhed, som ikke er 

vurderet ud fra én persons synspunkt i form af eksempelvis ”jeg synes” eller ”jeg antager at XYZ.” 

Jeg vurderer, at den høje grad af modalitet skyldes den måde som artiklen er produceret på. Det er 

nemlig en klassik medieartikel, hvilket betyder, at journalisten ikke er den direkte stemme i artiklen, 

men blot formidleren. I søgen på at fremstå faktuel gør journalisten derfor brug af objektiv 

modalitet. 

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Jeg ser i artiklen en høj grad af manifest intertekstualitet, selvom overskriften ”Erhvervsminister 

Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med gigantbøder” (Bilag 7) ikke direkte signalerer intertekstuel 

forbindelse. Denne optræder dog efter overskriften artiklen igennem. Et eksempel på dette er, når 

journalisten skriver om bødernes størrelse. Her refereres der til tidligere tekster (begivenheder) i 

form af Danske Bank og hvidvasksagen. Rasmus Jarlov henviser direkte til denne sag ved at udtale: 

”Det bliver formentlig det højeste bødeniveau i Europa”…..(…)…..omvendt påpegede han (Rasmus 

Jarlov), at Danske Bank vil være i stand til at betale en bøde af den størrelse, hvis loven havde 

været gældende i dag” (Bilag 7). 

 

Jeg ser yderligere en intertekstuel forbindelse mellem datoen for regeringens offentliggørelse af den 

nye politiske aftale (20. september 2018) og datoen for Danske Banks konklusioner for 

advokatundersøgelse (19.september 2018). Denne intertekstuelle forbindelse forsætter 

efterfølgende, hvor journalisten gentagne gange artiklen igennem, inddrager perspektiver fra 

Danske Bank og hvidvaskssagen (Bilag 7).  

 

4.1.5. Bilag 8: Bankkunder er ligeglade med etik 
Artiklen i Politikken Økonomi ”Bankkunder er ligeglade med etik” handler om, at en undersøgelse 

med 1.082 respondenter foretaget af analyseinstituttet Megafon viser, at bankkunder finder pris og 

service vigtigere end en banks morale og etik, når de skal vælge bank. Dette gælder også Danske 

Bank, trods sagen om hvidvask (Bilag 8). Jeg sætter i denne analyse er klart analytisk skel og 

fokuserer på de diskurser, som journalisten taler sig ind i. Jeg gør dette, da hele artiklen overordnet 

set er journalistens ”stemme” og jeg gennem denne kan få adgang til resultaterne af undersøgelsen 

foretaget af analyseinstituttet Megafon.  
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Diskurser i spil  

Journalisten taler sig på baggrund af en undersøgelse ind i diskursen omkring, at når alt kommer til 

alt, så betyder pris og service mere end en banks morale og etik når vi som kunder skal vælge bank.  

Derudover, så taler journalisten sig også ind i diskursen omkring at god service er noget man som 

kunde kan forholde sig til, hvorimod der er andre dele af den finansielle sektor som for kunderne er 

uigennemskuelige (her med reference til hvidvaskssagen). Journalisten bidrager med denne artikel 

til at belyse hvidvasksagen fra en anden vinkel end forgående analyserede tekster, og skyder derfor 

ikke med skarp kritik mod Danske Bank som institution.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse)  

Da denne artikel rummer rigtig mange ord har jeg valgt at fokusere på bestemte ord og udtryk. De 

ord og udtryk, som jeg har valgt, er dem, som er overvejende fremtrædende i artiklen. Disse er etik, 

moral, pris og service.  

Journalisten bruger overvejende ordene etik og moral i sammenhæng med Danske Bank og 

hvidvaskssagen.  Dette ses blandt andet i overskriften ”Bankkunder er ligeglade med etik”, som 

direkte linkes til hvidvaskssagen med efterfølgende udsagn: ”For langt de fleste af os er det pris og 

service, der afgør hvilken bank vi vælger …(…)…heller ikke Danske Banks møg sag  er nok til at få 

kunderne til at skifte (bank)” (Bilag 8). Ordet ligeglad betyder, at man er passiv og uinteresseret i 

noget. I dette tilfælde er det kunden, der er ligeglad med en banks etik. Ordet etik optræder videre i 

artiklen sammen med ordet moral. Begge optræder de som pendant til ordene pris og service. Dette 

ses blandt andet i sætningen: ”…de fleste (kunderne), er ligeglade med bankens etik og moral; i 

stedet er det prisen på pengeinstituttets produkter og den service, vi kan få for pengene , der afgør 

valget” (Bilag 8). 

Ordene etik og moral betyder, at der er noget der opfattes som rigtigt og noget der opfattes som 

forkert (Web 15). Ud fra analysen foretaget af analyseinstituttet Megafon, er det altså vigtigere for 

den enkelte kunde, at den bank, som kunden har, giver gode priser og service, end at banken 

opfører sig etisk og moralsk korrekt. 

 

Længere fremme i artiklen, finder jeg en mulig årsag til, hvorfor etikken er mindre afgørende for 

bankkunderne. Dette ses i følgende sætning: “God service kan man forholde sig til, hvorimod andre 

dele af den finansielle sektor er svære at gennemskue for den almindelige dansker” (Bilag 8). Det at 
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gennemskue noget betyder, at man har svært ved at forstå noget, altså finde ind til kernen af noget. 

Ved at bruge ordet gennemskue og ikke ordet forstå portrætterer journalisten ikke kunden som dum 

(eller uintelligent), men lægger i stedet ansvaret for denne uigennemskuelighed over på 

banksektoren. Ordkonstruktionen de andre dele af den finansielle sektor, vurderer jeg, er et 

synonym for bl.a. hvidvasksagen i Danske Bank. Dette identificerer jeg, da journalisten senere 

skriver: ”Hvidvask påvirker ikke bankkunden direkte, og hvis den gør, har man ingen chance for at 

gennemskue hvordan” (Bilag 8). 

Kontrasten mellem etik og moral og pris og service optræder yderligere længere henne i artiklen. 

Her bliver hvidvaskskandalen som begivenhed omtalt som ”en af de største skandaler i dansk 

bankhistorie” (Bilag 8). Senere i artiklen nævnes det dog, at banken kun har mistet ”en beskeden 

nettotilbagegang på 1.100 kunder med en Nemkonto” (Bilag 8).  

 

På baggrund af ovenstående analyse af ordvalget ser jeg tydeligt, hvorledes formålet med denne 

artikel ikke er at skyde med skarp kritik mod Danske Bank og hvidvaskssagen. I stedet ser jeg en 

artikel, som i kølvandet på hvidvaskssagen sætter lys på, hvilke præferencer vi bankkunder egentlig 

har, når det handler om, hvilken bank vi vælger at være kunde hos. Den diskurs, som journalisten 

taler sig ind i, er derfor diskursen omkring, at pris og service er de vigtigste faktorer, når vi som 

bankkunder skal vælge bank.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Som det er tilfældet i analysen af ordvalget, analyserer jeg også modaliteten i kontekst til 

journalistens stemme i artiklen (De citerede kommentarer fra eksperter inddrages derfor ikke). 

Artiklens journalist bruger en gennemgående objektiv modalitet artiklen igennem. Dette ses bl.a. i 

følgende eksempler: ”Bankkunder er ligeglade med etik” og ”Som forbrugere er der én ting vi 

tænker på først: os selv” (Bilag 8 ). Den objektive modalitet bevirker, at udsagnene bliver 

præsenteret og modtaget af læseren som fakta og dermed som værende sande.  

 

Modsat ser jeg dog også visse sætninger, hvor der er en lavere grad af objektiv modalitet. Dette 

optræder i følgende eksempel: ”Til trods for at Danske Bank lige nu står midt i en af de største 

skandaler i dansk bankhistorie, er det ikke ensbetydende med, at der vil være massiv kundeflugt fra 

banken” (Bilag 8). Jeg finder eksemplet interessant, da første del af sætningen er præget af objektiv 

modalitet, hvor den modsat ændredes til at blive lavere i sidste del af sætningen:”…(….)…er det 
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ikke ensbetydende med at det vil være massiv kundeflugt fra banken” (Bilag 8). Her er udsagnet 

ikke præsenteret som fakta, men mere som en forudsigelse af fremtiden. Den gennemgående 

objektive modalitet bevirker dog, at artiklen fremstilles meget faktuel og oplysende hele vejen 

igennem.  

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Selvom artiklen i første omgang synes at have til formål at oplyse læseren om resultater fra en 

analyse, kommer den dog hurtigt til at være præget af manifest intertekstualitet. Dette begrundes i 

det faktum, at journalisten allerede efter overskriften direkte trækker på Danske Bank og 

hvidvaskssagen som en tidligere begivenhed i historien: ”Det viser en undersøgelse med 1.082 

respondenter foretaget af analyseinstituttet Megafon for Politikken og TV2 dagene op til, at Danske 

Bank fremlagde resultatet af bankens egen undersøgelse af hvidvaskskandalen i sin estiske filial.” 

(Bilag 8). Den intertekstuelle forbindelse forsætter, hvor Danske Bank igen bliver sat som centrum, 

da der blandt andet nævnes: ”Til trods for at Danske Bank lige nu står i en af de største skandaler i 

dansk bankhistorie, er det ikke ensbetydende med, at der vil være massiv kundeflugt fra banken” 

(Bilag 8).  

 

I min undersøgelse af hvorvidt teksten trækker på tidligere diskurser, ser jeg, at den overvejende 

trækker på diskursen hvidvaskskandalen og ikke blot omtaler sagen som Danske Bank og hvidvask. 

Dette ses blandt andet i følgende eksempel: ”Til trods for at Danske Bank lige nu står midt i en af 

de største skandaler i dansk bankhistorie, er det ikke ensbetydende med, at der vil være massiv 

kundeflugt fra banken” (Bilag 8). Ud fra de oplysninger jeg får i artiklen, er det mig ikke muligt at 

konkludere på, om analysen omkring bankkunders præferencer ved valg af bank, er taget i direkte 

kontekst med Danske Banks hvidvaskssag. Hvad jeg dog modsat kan konkludere er, at den måde 

journalisten portrættere analysen og omtaler denne, er sat i stærk intertekstualitet med Danske Bank 

og hvidvakssagen.  

 

4.1.6. Analyse af bilag 9:  

Danske Bank-skandalen er udtryk for en syg kapitalisme 
Artiklen er et debatindlæg i Politikken Debat, skrevet af SF formand Pia Olsen Dyhr. I indlægget 

giver hun sin subjektive mening til kende omkring Danske Bank og hvidvasksagen (Bilag 9). Hun 

portrætterer Danske Bank som værende en institution med en sygdom og præsenterer gennem 
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debatindlægget tre symptomer, som hun identificerer, at Danske Bank har. Jeg vil derfor analysere 

de diskurser, som Pia Olsen Dyhr taler sig ind i, da hendes mening om Danske Bank og 

hvidvaskskandalen er vigtig for min videre analyse.  

 

Diskurser i spil  

Pia Olsen Dyhr taler sig i debatindlægget ind i diskursen omkring at Danske Banks 

hvidvaskskandale skal ses som et symptom for syg kapitalisme. Danske Bank bliver portrætteret 

som værende en institution der har en sygdom hvilket hun identificerer gennem tre adfærdsmæssige 

symptomer som hun pålægger banken. Her taler hun sig ind i diskursen omkring, at banken er 

blevet for stor til at fejle, at den mangler samfundsansvar, og ligeledes at Danske Banks 

hvidvaskssag – hvad hun i indlægget portrætterer som hvidvasksskandalen – har brudt tilliden til 

samfundet 

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Debatindlægget starter med følgende overskrift: ”Danske Bank skandalen er udtryk for syg 

kapitalisme” (Bilag 9). Ved at gøre brug af ordkonstruktionen syg kapitalisme i omtalen af 

hvidvasksagen, understreger Pia Olsen Dyhr allerede fra start i dette debatindlæg, at hun er stærkt 

imod den måde Danske Bank fører forretning på.  

  

At være syg betyder ifølge Den Danske Ordbog, at man: ”lider af en sygdom eller føler sig dårligt 

tilpas; som ikke er rask fysisk eller psykisk” (Web 16). Ordet kapitalisme defineres som 

”produktion af varer og tjenesteydelser og er karakteriseret ved, at produktionsmidlerne, altså 

kapitalen, ejes af kapital ejeren…(…) (her Danske Bank)” (Web 17). Debatindlæggets kontekst 

taget i betragtning tolker jeg sammensætningen af disse to ord, som at Pia Olsen Dyhr mener, at 

Danske Bank som institution må være psykisk syg, siden banken kan få sig selv til at bidrage til 

kapitalismen gennem hvidvask. I Pia Olsen Dyhrs søgen efter at understøtte sit udsagn i 

overskriften er hendes kronik som nævnt indledningsvist brygget op omkring tre symptomer, som 

hun mener afslører Danske Banks sygdom. Et symptom er ifølge Den Danske Ordbog et ”fysisk 

eller psykisk træk, der er det synlige tegn på en bestemt sygdomstilstand” (Web 18). Ved at 

præsentere tre symptomer som Pia Olsen Dyhr mener, at Danske Bank har, bevirker dette til at gøre 

hendes holdning omkring Danske Bank og hvidvasksagen mere valid. De tre symptomer som hun 
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præsenterer er 1) ”Too big to fail – too big to jail”, 2) ”En fest for de få” og 3) ”Manglende 

samfundsansvar”. (Bilag 9)  

 

I første afsnit er symptomet ”Too big to fail – Too big to jail” (Bilag 9). Det er tydeligt at se, at Pia 

Olsen Dyhr er utilfreds med det faktum, at Danske Banks ledelse har valgt at frikende sig selv, 

mens nogle af bankens andre ansatte er blevet gjort ansvarlige for hvidvask i Estland (Bilag 9). 

Dette ses i følgende eksempel: ”Hvor en række ansatte længere nede i systemet er blevet holdt 

ansvarlige for hvidvaskskandalen, friholdt Danske Bank sin egen topledelse for juridisk ansvar. Det 

er ikke alene absurd, for det kan kun retssystemet gøre; det skader også tilliden til hele 

banksektoren” (Bilag 9). Ved at gøre brug af ord som absurd signalerer hun gennem dette ordvalg 

en stærk utilfredshed med denne handling. Absurd betyder ifølge Den Danske Ordbog, at noget er 

”fordrejet, grotekst eller naturstridig” (Web 19). Ydermere signalerer hun gennem denne udtalelse 

også til læseren, at der i Danske Bank er en vis distance mellem topledelse og den generelle 

medarbejderstab. Dette ses i hendes omtale af, at de ansatte, som er blevet holdt ansvarlige, er en 

række ansatte ”længere nede i systemet” (Bilag 9). Gennem et retorisk spørgsmål til læseren, sætter 

hun ydermere spørgsmålstegn ved, hvorvidt vi (som samfund) kan have tillid til bankerne, når de 

kan frikende sig selv, efter hvad der kaldes ”den største hvidvaskskandale i Europa nogensinde” 

(Bilag 9). Hun svarer ikke på spørgsmålet, men forsætter med at skrive at ”lighed for loven bør 

gælde – men åbenbart ikke for den rigeste procent”. At noget er lige for loven betyder, at uanset 

hvor stor en magt man som menneske eller institution har, så er vi alle underlagt den 

regeringsmæssige lov. Men som Pia Olsen Dyhr udtaler, så gælder dette åbenbart ikke for den 

rigeste procent, som jeg her tolker er en indirekte reference til er Danske Bank.  

Med disse kritiske udtalelser i første afsnit søger hun at tale sig ind i følgende diskurs omkring, at 

Danske Banks økonomiske størrelse som institution har fået så meget magt i samfundet, at 

institutionen åbenbart er for stor og for magtfuld til at komme i fængsel, deraf udtrykket:  ”too big 

to fail – too big to jail” (Bilag 9).  

 

I andet afsnit er symptomet på den syge kapitalisme, at det er ”en fest for de få” (Bilag 9). Dette 

afsnit handler om, hvordan Pia Olsen Dyhr mener, at direktør Thomas Borgen, trods 

hvidvaskskandalen, kan leve guldrandet til han skal på pension. At hun bruger ord som guldrandet i 

forbindelse med denne sag, forbinder jeg i denne analyse med en økonomisk gevinst. Specifikt 

refereres der til den bonus som Thomas Borgen tager med ved sin aftrædelse (Bilag 9).  
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For at understøtte sin egen forargelse over at nogen kan blive økonomisk belønnet for at 

misligholde sine forpligtelser, sætter Pia Olsen Dyhr Thomas Borgens subjektive situation op imod, 

hvilke konsekvenser en skandale af en sådan størrelse ville få for en helt almindelig lønmodtager. 

Her skriver hun, at hvis en helt almindelig lønmodtager misligholdt sine forpligtelser ville det få 

den konsekvens, at man ville ”ryge ud med det samme og ikke efter lang tids nøl, som i Borgens 

tilfælde” (Bilag 9). Det, at Pia Olsen Dyhr bruger sætningskonstruktionen helt almindelig 

lønmodtager, har den effekt, at det får hendes læsere til at identificere sig med sagens alvor og hvor 

absurd den egentlig er. Størstedelen af samfundet er nemlig helt almindelige lønmodtagere. For at 

gøre sit udsagn endnu mere kraftfuld forsætter Pia Olsen Dyhr med at understrege konsekvenserne 

for den almindelige lønmodtager. Hvis man som lønmodtager misligholdt sine forpligtelser (som 

Borgen har gjort), vil man i stedet for bonus blive en del af det, som Pia Olsen Dyhr beskriver som 

et ”kraftigt forringet dagpengesystem og et socialt sikkerhedsnet med mange huller” (Bilag 9). 

Ordene kraftigt forringet og sikkerhedsnet med mange huller er ordkonstruktioner, som skaber 

utryghed og utilfredshed for læseren, da man netop ikke ønsker at få et sikkerhedsnet med huller 

(som man kan falde igennem). I dette afsnit taler Pia Olsen Dyhr sig ind i diskursen omkring, at 

økonomiske bonusser er en økonomisk fest for de få, hvor de almindelige samfundsborgere ikke er 

inviteret.  

 

I tredje afsnit er symptomet på den syge kapitalisme manglende samfundsansvar (Bilag 9). Her taler 

Pia Olsen Dyhr om, at samfundsansvar ikke har været det, som Danske Bank har været bedst til 

(Bilag 9). Ifølge Den Danske Ordbog er ordet samfundsansvar betegnelsen for ”en virksomheds 

arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres 

interaktion med interessenterne” (Web 20). Det er altså en mangel på denne integration, Pia Olsen 

Dyhr kritiserer Danske Bank for. Hun understøtter sit argument ved at referere tilbage til tidligere 

kriser som finanskrisen og bankens kampagne New Standards (Bilag 9). Her italesætter og 

portrætterer hun især finanskrisen som politisk redningsaktion, hvor danskerne tog risikoen (Bilag 

9). At tage en risiko betyder, at man ikke er sikker på et givet udfald. Dette kan derfor påvirke 

negativt, og det, at hun skriver, at ”danskerne tog risikoen”, skaber igen en negativ distance mellem 

Danske Bank og den almene lønmodtager.  
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Pia Olsen Dyhr forsætter med at gøre opmærksom på sin utilfredshed med Danske Banks adfærd i 

en ironisk tone og italesætter, at banken som tak for, at danskerne tog risikoen, har ”takket 

danskerne med enorme stigninger i gebyrer og bidragssatser og enorme overskud, der blev udbetalt 

til aktionærer” (Bilag 9). Det, at hun benytter ordet takket i stedet for at skrive: ”Og de forsatte den 

dårlige opførsel med at..”, gør, at der kommer mere indirekte kraft i udsagnet. Det skaber et større 

skel, da man ikke kan se ovenstående handling som en gestus mellem to mennesker. Det bevirker, 

at læseren føler sig dum og ydmyget, og kan identificere sig med Pia Olsen Dyhrs generelle vrede 

over Danske Bank og hvidvasksskandalen.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser i artiklen både objektiv og subjektiv modalitet. Den objektive modalitet, hvor talerens grad af 

tilslutning ikke er tydelig, opstår, når Pia Olsen Dyhr taler om hvidvaskssagen som helhed. Dette 

ses blandt andet i følgende eksempel: ”Hvidvask i milliardklassen. En ledelse, der i bedste fald sov 

i timen. Det lyder som en film. Det er desværre virkeligheden……(…)…Skandalen afslører tre af 

den syge kapitalismes symptomer” (Bilag 9). På intet tidspunkt i denne sætningskonstruktion sætter 

hun sig selv som subjekt ved eksempelvis at sige: ”Jeg mener ”…at dette her afslører tre 

symptomer for, hvad ”jeg mener” kan blive defineret som en syg kapitalisme. Effekten af den 

objektive modalitet gør, at dette bliver betragtet som fakta, en slags sandhed som ikke er til 

diskussion. Der er dog steder i artiklen, henholdsvis afsnit 2 og 3, hvor modaliteten er subjektiv.  

Det optræder blandt andet de steder, hvor Pia Olsen Dyhr identificerer, hvilke konsekvenser det har 

for den almene lønmodtager. Her stiller hun sig på dennes hold ved at tilslutte sig subjektivt til sit 

udsagn i form af: ”……(…)…ser vi desværre nu, at dømmekraften i en så stor bank som Danske 

Bank er lige så tvivlsom som for 10 år siden”. Den subjektive modalitet forsætter de steder, hun 

stiller spørgsmål til læseren.  

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Artiklen er skrevet som et debatindlæg, hvor Pia Olsen Dyhr forholder sig aktivt til sagen om 

hvidvask i Danske Bank, og specifikt til hvorledes Danske Bank (heriblandt ledelsen) håndterer 

denne. I hendes udtalelser ser jeg, hvordan hun trækker på manifest intertekstualitet, da hun trækker 

på tidligere begivenheder som eksempelvis Danske Banks image kampagne New Standards, som 

banken lancerede i 2012 (Bilag 9). Dette ses i følgende eksempel: ”Gør det du er bedst til, lød en 

reklame for Danske Bank for nogle år siden. Her må man sige, at samfundsansvar ikke har været 
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Danske Banks spidskompetence – tværtimod” (Bilag 9). I forlængelse af dette forsætter hun og 

inddrager ydermere indirekte finanskrisen som belæg for sine argumenter: ”Danske Bank 

overlevede for 10 år siden, fordi man igangsatte en politisk redningsaktion, hvor danskerne tog 

risikoen” (Bilag 9). 

Når jeg går videre i analysen og undersøger interdiskursivitet, ser jeg, hvordan Pia Olsen Dyhr 

trækker på diskursen samfundsansvar (eller mangel på samme) som også var en diskurs tæt 

forbundet med finanskrisen i 2007.  

 

4.1.7. Analyse af bilag 10: Nu dages det i bananrepublikken 
Debatindlægget ”Nu dages det i bananrepublikken” skrevet af debatredaktør Magnus Barsøe er 

publiceret d. 10. oktober 2018 i Jyllands-Posten Erhverv. Barsøe er den direkte afsender og hele 

indlægget er hans subjektive mening omkring de skandaler, der det seneste år har hobet sig op i 

medierne (Bilag 10). Da Magnus Barsøe i indlægget også kort nævner andre skandaler udover 

Danske Bank og hvidvaskskandalen, har jeg taget et aktivt valg og fokuserer på at analysere den, 

der vedrører Danske Bank. Dette valg er foretaget, da jeg ikke mener, at en diskursanalyse af andre 

skandaler nævnt i debatindlægget tjener til værdi for min overordnede analyse i dette speciale.  

 

Diskurser i spil  

Magnus Barsøe taler sig i dette debatindlæg ind i diskursen omkring, at danskernes tillid til 

samfundets institutioner er faldet markant. Han taler i forlængelse heraf sig ligeledes ind i diskursen 

omkring at hvis tilliden skal genopbygges til samfundet, så skal direktionsgangen til at lytte til 

samfundets borgere. Han portrætterer ligeledes hvidvasksagen som en skandale, samt taler sig ind i 

diskurser om magtforhold og diskursen omkring at samfundets elite mangler morale og etik (Bilag 

10).  
 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Ved gennemgang af indlægget ser jeg, at ordet tillid bliver nævnt hele 24 gange i artiklen i 

forskellige ordkonstruktioner (Bilag 10). Allerede i indledningen inddrager Magnus Barsøe ordet 

ved at definere den manglende tillid mellem borgerne og parnasset som en tillidskløft, der vokser.  

Det, at han vælger at definere den manglende tillid som en kløft, betyder indirekte, at Danske Bank 

(og andre institutioner i samfundet) har en lang og svær vej mod at genoprette tilliden til borgene. 

Gennem hele artiklen portrætterer han den manglende tillid som en konflikt mellem borgerne og 
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hvad han kalder parnasset. Dette ses i følgende eksempel: Tillidskløften mellem borgerne og 

parnasset vokser (Bilag 10). Når jeg slår parnas op i Den Danske Ordbog, så betyder parnas et sted 

eller en personkreds, hvor den herskende mening dannes inden for eksempelvis politik, kultur eller 

videnskab (Web 21). Magnus Barsøe portrætterer altså Danske Bank og de øvrige omtalte 

samfundsinstitutioner i dette indlæg, som værende en personkreds med en herskende mening, og 

denne mening er hævet over den menige borger i samfundet. På denne måde understreger han 

indirekte det magtforhold, der eksisterer mellem samfundets borgere og samfundets top i 

erhvervslivet. Da tillid er et ord, der fylder meget i artiklen, indleder han artiklen med at udtrykke 

sin generelle holdning til, hvordan han opfatter ordet tillid i sin brede forstand. Ifølge ham er tillid 

noget vi alle sammen skal gøre os fortjent til. Dette ses i følgende eksempel: ”Tillid skal man gøre 

sig fortjent til. Det kræver hårdt arbejde at blive opfattet som en god samfundsborger, flittig kollega 

og en loyal kammerat. Tillid er ingen naturgiven ret. Hverken for kontanthjælpsmodtagere, 

topchefer, ministre, journalister eller embedsmænd” (Bilag 10). Effekten af at han i ovenstående 

sætning inkluderer både kontakthjælpsmodtagere og topchefer gør, at man som modtager får det 

indtryk, at når det kommer til tillid, så skal vi alle arbejde lige hårdt for at få den, uagtet hvilken 

social rang i livet, vi har. Med andre ord kommunikerer Magnus Barsøe gennem denne sætning, at 

selvom man er topchef i Danske Bank, så skal man arbejde lige så hårdt for at fortjene tillid, som en 

almindelig samfundsborger skal. Han forsætter og sætter nu ordet tillid i relation til forskellige 

institutioner og hvad han selv omtaler som møgsager. Dette ses i følgende eksempel: ”Desværre 

hober rækken af møgsager, der rokker ved vores tillid til hinanden, sig op” (Bilag 10). Det, at han 

benytter ordet møgsager i stedet for blot ordet sag, har den effekt på modtageren, at hans budskab 

er mere kraftfuld. Det, at noget er en møgsag, betyder, at det er en sag, som de involverede parter 

antages at kunne være foruden. Han understøtter sit argument med Danske Bank og refererer til 

pressemødet d. 19. september 2018, hvor han udtaler følgende: ”Onsdag er det toppen af dansk 

erhvervsliv, der skal stå skoleret for at bryde borgernes tillid” (Bilag 10). Ved at benytte ord som 

skoleret og bryde giver han læseren et indtryk af, at Danske Bank nu ikke længere har magten, men 

at der er sket et skift i denne relation. Det er nu Danske Bank der er den lille institution, som skal 

forsvare sig overfor samfundet. Dette understøttes efterfølgende med kommentaren om, at 

bestyrelsesformand Ole Andersen skal ”forklare omverdenen, hvorfor man i årevis lod op mod 200 

mia. kroner sive igennem sin estiske filial…(….)…” (Bilag 10). Jeg finder denne sætning 

ordmæssigt meget interessant. For det første kommunikerer Magnus Barsøe indirekte sin subjektive 

mening omkring Danske Bank og hvidvasksagen i denne sætning. Dette gør han ved at benytte 
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ordkonstruktion, ”hvorfor man lod op mod 200 mia. kroner sive igennem sin estiske filial”. Det at 

lade noget sive, som i artiklen er defineret som ”hvorfor man lod noget sive”, betyder, at Magnus 

Barsøe antager, at man i ledelsen var vidende om hvidvask, mens det foregik.  Det gør Danske 

Bank til skurken, som nu skal ”forklare til omverdenen”, hvorfor man har tilladt dette. Han kunne 

have valgt at omtale pressemødet som en dag, hvor Danske Bank ”skal informere eller redegøre for 

situationen omkring hvidvask i bankens estiske filial”. Dette ville dog på ingen måde have den 

alvorlighed og indirekte anklage, som Magnus Barsøe søger og debatindlægget ville ikke virke så 

kraftigt, som det fremtræder i dette tilfælde.  

Når jeg går videre i indlægget, får jeg nu som læser bekræftet, at Magnus Barsøe åbenlyst ikke er 

tilfreds med hvidvaskssagen i Danske Bank. Han skriver følgende: ”finanstilsynets afgørelse i maj 

har slået fast, at Borgen var ganske velinformeret om den velsmurte estiske 

pengemaskine…(…)…..” (Bilag 10). Han udtaler efterfølgende, at det desværre siger meget om ”en 

forretningskultur, hvor man har mistet ideen om, hvad der er rigtigt og forkert” (Bilag 10). Det, at 

han benytter ord som rigtigt og forkert i stedet for eksempelvis lovligt og ulovligt, sender et signal 

om, at der i denne sag er tale om morale og etik og det at opføre sig ordentligt.  

 

Magnus Barsøe afslutter indlægget med igen at nævne ordet tillid. Denne gang i form af at vi som 

samfund står i en tillidskrise mellem borgerne og samfundet. Igen holder han konflikten mellem de 

store og de små kørende og sender til sidst, hvad han definerer som en bøn til myndighederne om at 

undersøge, hvor der kan placeres et strafferetsligt ansvar. Han mener nemlig, at danskernes tillid til 

samfundets institutioner svinder ind, hvis magtfulde mennesker kan slippe af sted med, hvad han 

definerer som ”et rap over nallerne” for en stribe ”grove lovovertrædelser” (Bilag 10). Overordnet 

taler Magnus Barsøe sig ind i diskursen omkring strengere lovregulering ved økonomisk 

kriminalitet samt et større fokus på samfundsansvar fra de store institutioner.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Indlægget er i forhold til modalitet ret komplekst. Man får allerede i starten af indlægget oplyst, at 

det er et debatindlæg, hvorved man som læser ved, at kommunikationen kommer direkte fra 

Magnus Barsøe. Dog bærer indlægget ikke gennemgående præg af en høj grad af subjektiv 

modalitet, hvor taleren direkte tilslutter sig sit udsagn i form af ”jeg”, efterhånden som hans 

argumenter udfoldes. Dette ses kun i indledningen og i slutningen. Han starter blandt andet første 

afsnit med at reflektere højt omkring en plakat om tillid, der hænger på borgerservice: ”Jeg har 
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længe studset over budskabet, når jeg cykler forbi hver morgen. Borgerne har krav på, at 

kommunen møder dem med tillid, står der på plakaten”. (Bilag 10) Dette viser tydeligt, hvordan 

man som læser ikke er i tvivl om den høje grad af tilslutning til sit udsagn, der er fra Magnus 

Barsøes side. Den subjektive modalitet forsvinder dog som indlægget skrider frem. Her ser jeg 

efterfølgende en mere objektiv modalitet i udfoldelsen af hans argumenter. Dette ses i følgende 

eksempel ”Tillid gør man sig fortjent til. Det kræver hårdt arbejde at blive opfattet som en god 

samfundsborger, flittig kollega og en loyal kammerat” (Bilag 10). Den objektive modalitet forsætter 

ligeledes, når han taler om Danske Bank og hvidvakssagen: ”At bestyrelsesformanden overhovedet 

har holdt hånden over sin direktør så længe, siger desværre meget om en forretningskultur, hvor 

man har mistet ideen om, hvad der er rigtigt og forkert” (Bilag 10). Det, at han tager sig selv som 

subjekt ud af sætningskonstruktionerne, når der tales om Danske Bank, har den effekt, at hans 

udsagn fremstår mere faktuelle og sande. Han afslutter dog indlægget med at sende en bøn til 

myndighederne, som viser en subjektiv modalitet. Dette ses i følgende eksempel:  ”Herfra skal der 

lyde en bøn: ….(….)….Hvis vi skal undgå, at Danske Banks hvidvasksag graver kløften dybere, så 

bliver myndighederne nød til at undersøge om der kan placeres et strafferetsligt ansvar” (Bilag 10). 

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Der er i debatindlægget en overvejende høj grad af manifest intertekstualitet. Dette ses eksempelvis 

i hans forsøg på at understøtte sit argument omkring, at der mellem borgerne og samfundets top er 

blevet gravet en dyb tillidskløft. Her inddrager han tre andre begivenheder i historien, hvoraf den 

ene handler om Danske Bank. Dette ses i følgende eksempel: ”onsdag er det toppen af dansk 

erhvervsliv, Danske Bank, der skal stå skoleret for at bryde borgernes tillid” (Bilag 10).  

 

I forhold til interdiskursivitet ser jeg, hvorledes at han taler sig ind i diskursen omkring tillid i 

omtalen om Danske Bank og hvidvasksagen: ”Onsdag er det toppen af dansk erhvervsliv, Danske 

Bank, der skal stå skoleret, for at bryde borgerne tillid” (Bilag 10). Dette er en diskurs som allerede 

er konstrueret og som han gennem sin tekst bidrager til at reproducere.  

 

4.1.8. Analyse af bilag 11:  

CBS stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank 
Artiklen ”CBS stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank” er publiceret d. 10. oktober 

2018 i Jyllands-Posten Erhverv. Den handler om, at CBS som en konsekvens af hvidvaskskandalen, 
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stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank (Bilag 11). Jeg sætter i denne analyse er klart 

analytisk skel og fokuserer på de diskurser, som rektor ved CBS Per Holten-Andersen taler sig ind i 

og ikke journalistens stemme. Jeg gør dette, da hele artiklen overordnet set er Per Holten-Andersens 

stemme grundet den store mængde citationer fra ham.  

 

Diskurser i spil 

Per Holten-Andersen taler sig i artiklen ind i diskursen omkring at CBS stopper alle fremtidige 

samarbejder med Danske Bank som en konsekvens af hvidvasksagen. Hvilket af  CBS bliver omtalt 

som en skandale. I forlængelse heraf, taler Per Holten-Andersen sig ligeledes ind i diskursen 

omkring et oplevet ledelsessvigt fra Danske Banks side af. Hvis samarbejdet med Danske Bank skal 

forsætte, stiller CBS krav til en ny topledelse.  Derudover ses der også en diskurs omkring at 

Danske Bank ikke på nuværende tidspunkt er et forbillede for CBS’ studerende samt at Danske 

Bank har en opgave i at genopbygge tilliden til samfundet.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Artiklen er overordnet set bygget op om ét stort argument omkring, hvorfor CBS vælger at stoppe 

samarbejdet med Danske Bank. Dette ses i følgende eksempel: ”Direktionen på CBS har på 

baggrund af hvidvasksagen i Danske Bank besluttet at bremse for nye samarbejder med banken” 

(Bilag 11). Det at benytte ordet bremse i forbindelse med parternes samarbejde skaber et større 

billedligt drama, end hvis der blot stod: ”Direktionen på CBS har……….(…)…efter længere tids 

overvejelse besluttet ikke gå videre med fremtidige samarbejdsaftaler”. Hvidvasksagen er altså en 

nyopstået konflikt som CBS ikke kan acceptere og netop derfor bremses samarbejdet.  

 

Videre i artiklen optræder ord som ledelsessvigt og ledelsesansvar flere gange. Ordet ledelsessvigt 

ses eksempelvis optræde i følgende sætning: ”Det er en meget alvorlig sag og hvidvask af enorme 

summer og ledelsessvigt i den forbindelse, som er kommet frem i lyset” (Bilag 11). Det, at Per 

Holten-Andersen benytter sig af ord som svigt og sætter dette i forbindelse med ordet ledelse, har 

den effekt, at det for læseren står meget klart, hvor ansvaret for hvidvasksagen skal placeres, nemlig 

hos Danske Banks ledelse. Hvis Per Holten-Andersen blot havde udtalt, at der har været et svigt, så 

ville jeg som læser få et indtryk af, at det er Danske Bank som organisation, der har fejlet (inklusiv 

medarbejderne) og ikke kun ledelsen. Dét indtryk får jeg dog imidlertid ikke, da ovenstående 
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udtalelse understøttes med efterfølgende kommentar: ”Der er ingen tvivl om, at Danske Bank har 

svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund” (Bilag 11).  

 

Foruden analyse af ovenstående ordvalg ser jeg i denne sætning også et andet interessant element. 

Ved at inddrage ordkonstruktionen det danske samfund eksisterer konflikten nu ikke længere kun 

mellem CBS og Danske Bank. Konflikten eksisterer nu i stedet mellem Danske Bank og det danske 

samfund. Det har den effekt, at jeg som læser bliver mere engageret, da jeg i stedet for at stå på 

sidelinjen af en konflikt mellem to parter, nu bliver en del af denne. Det gør jeg, fordi jeg som 

individ ser mig selv værende inkluderet, som en del af det danske samfund.   

 

Foruden ovenstående tager CBS også afstand fra hvidvaskssagen af andre årsager. Per Holten-

Andersen udtaler blandt andet følgende: ”Det er også åbenlyst, at topledelsens ageren ikke er et 

forbillede for vores studerende” (Bilag 11). At være et forbillede betyder, at man viser et godt 

eksempel (Web 22). I dette tilfælde er Danske Bank et godt eksempel, når de viser en adfærd, som 

de studerende kan se op til. Udtalelsen tyder på, at en del af samarbejdet indirekte er bygget op 

omkring en usagt forventning om, at begge parter opfører sig ordentligt. Det har Danske Banks 

ledelse imidlertid ikke gjort og samarbejdet bremses. I forhold til hvor vidt der er mulighed for 

fremtidigt samarbejde, udtaler Per Holten-Andersen sig sidst i artiklen. Her udtaler han, at dette kun 

kan ske, hvis en ny topledelse viser, at den gennem en ”kritisk dialog med omverdenen vil søge at 

genskabe den tabte tillid til banken” (Bilag 11). Igen har brugen af ord som omverdenen den effekt, 

at konflikten ikke kun handler om Danske Bank og CBS, men Danske Bank og samfundet som 

helhed. Ydermere taler Per Holten-Andersen sig ind i diskursen omkring et behov for ledelsesskift, 

hvis et fremtidigt samarbejde skal etableres.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser i artiklen en gennemgående høj grad af subjektiv modalitet.  Dog starter den en del lavere, 

end det er tilfældet sidst i artiklen, da Per Holten-Andersen starter med at sætte direktionen som 

subjekt i følgende udtalelse: ”Direktionen på CBS har på baggrund af sagen om hvidvask i Danske 

Bank, besluttet at bremse for nye samarbejder med banken” (Bilag 11). Direktionen som subjekt 

skiftes dog senere ud med vi længere fremme i artiklen, hvilket medfører en langt højere grad af 

tilslutning til udtalelserne. Dette ses i følgende eksempler: ”Vi har derfor besluttet, at CBS ikke vil 

indgå nye samarbejdsaftaler med Danske Bank (…)…”, ”Vi som institution samarbejder bredt med 
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erhvervslivet”, ”Vi stiller eksempelvis gerne vores viden til rådighed..(…)” , ”Vi vil gerne trække 

læring ud af banken..(..)”,  samt ”vi vil være særligt opmærksomme” (Bilag 11). Effekten af dette 

er, at man som læser får et indtryk af direktionens subjektive holdning og ikke CBS som overordnet 

institution. Dette skaber billedet af en meget kraftfuld konflikt, der hersker mellem to menneskelige 

parter og ikke to overordnede institutioner.  

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

I min undersøgelse af manifest interdiskursivitet ser jeg, at artiklen ikke trækker på tidligere 

begivenheder i historien. Jeg er naturligvis opmærksom på, at artiklen indledes med, at CBS stopper 

samarbejdet med Danske Bank på baggrund af hvidvasksagen. Dog mener jeg ikke, dette kan tolkes 

som manifest intertekstualitet, da hvidvasksagen i denne artikel er omdrejningspunktet for hele 

artiklen.  

Når jeg derimod undersøger interdiskursivitet, ser jeg modsat at artiklen trækker på allerede 

konstituerede diskurser som fx ledelsessvigt: ”Det er en meget alvorlig sag om hvidvask af enorme 

summer og ledelsessvigt i den forbindelse” (Bilag 11). Ydermere ser jeg igen, at diskursen omkring 

tillid blive reproduceret. Dette ser jeg i følgende eksempel: ”CBS vil ikke indgå nye samarbejder 

med Danske Bank, før der bliver udpeget en ny ledelse, og denne har vist, at den gennem kritisk 

dialog med omverdenen vil søge at genskabe den tabte tillid til banken” (Bilag 11).  

 

4.1.9. Analyse af bilag 12:  

Storaktionærers tillid til Danske Bank er svækket: ”Der har været et massiv 
ledelsesmæssig svigt” 
 

Artiklen i Børsen er publiceret d. 19. september 2018, altså selvsamme dag som Danske Bank 

afholdte pressemøde i Tivoli Congress Center i København (Web 3). Det journalistiske fokus, som 

der i denne artikel er lagt, er på den konflikt, som er opstået i kølvandet på hvidvasksskandalen 

mellem Danske Bank og bankens storaktionærer. Jeg sætter i denne analyse mit analytiske skel til at 

fokusere på de diskurser, jeg kan udtrække fra storaktionærernes udtalelser i artiklen. Modsat tager 

jeg afstand fra dem, som journalisten bag artiklen taler sig ind i. Jeg gør dette, da jeg finder, at 

aktionærernes diskurser omkring Danske Bank og hvidvasksskandalen er vigtige for min 

overordnede problemstilling, som jeg i dette speciale søger at løse.  
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Diskurser i spil 

Jeg finder at Danske Banks storaktionærer taler sig ind i diskursen omkring at der har været et stort 

tillidsbrud (fra ledelsen i Danske Bank) grundet hvidvasksagen. Tillidsbruddet fra ledelsen bliver 

omtalt som massiv ledelsessvigt hvilket pålægger ledelsen i Danske Bank ansvaret for hvidvask i 

bankens estiske filial, hvilket også i denne artikel bliver portrætteret som en skandale. Dog taler 

storaktionærerne sig også ind i diskursen omkring, at det er muligt at få genoprettet tilliden.  

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Hele fire gange ser jeg ordet tillid blive nævnt af de interviewede aktionærer i artiklen (Bilag 12). 

Tillid er en følelse og er derfor ikke noget håndgribeligt. Tillid kan defineres som værende en stærk 

følelse af at kunne tro på og stole på eller regne med nogen. Når jeg sætter dette i kontekst til 

relationen mellem Danske Bank og institutionens aktionærer, er det altså tydeligt hele artiklen 

igennem, at det netop er denne relation, der er blevet svækket, hvilket også nævnes i overskriften: 

”Storaktionærers tillid til Danske Bank er blevet svækket: der har været et massivt ledelsessvigt” 

(Bilag 12).  

Ordet svækket refererer til, at tilliden dog ikke helt er forsvundet til banken. Alternativt kunne der 

stå tilliden er væk.  Dette ville modsat betyde, at Danske Bank ikke har store muligheder for at 

genopbygge tilliden. Når noget er væk vurderes det svært at finde, hvis ikke umuligt. Ved at benytte 

ordet svækket sender dette dog et signal om, at tilliden stadig eksisterer og det derfor er muligt at 

genoprette denne. Dette understøttes blandt andet også gennem kommentarer fra Danske Banks 

storaktionærer Henrik Nøhr Poulsen og Robert M. Uggla. Begge giver de i deres udtalelser i 

forbindelse med hvidvaskssagen udtryk for, at det er muligt at genoprette tilliden. Robert M. Uggla 

udtaler følgende……”Det vigtigste er nu at sikre, at det ikke kan ske igen og få genoprettet tilliden 

til banken” (Bilag 12).  

 

Når jeg går yderligere i dybden med ordvalget i artiklen, kan jeg også identificere en af mange 

holdninger til, hvorfor tilliden er svækket. Claus Wiinblad (vicedirektør i ATP), som er en af 

Danske Banks storaktionærer, udtaler i artiklen, at ”der har været et massivt ledelsessvigt med 

hensyn til at forhindre hvidvask i filialen i Estland” (Bilag 12). Ordet massiv signalerer, at dette 

svigt ikke er af en lille størrelse, men i stedet af en størrelse, som banken skal tage alvorligt. Modsat 

kunne Claus Wiinblad vælge kun at omtale svigtet som: ”der har været et ledelsessvigt”, men dette 

vurderer jeg ikke til i lige så høj grad at pointere, at aktionærerne er skuffet. Jeg uddrager af denne 
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kommentar, at skuffelsen og tilliden fra aktionærernes synspunkt overordnet er fokuseret omkring 

et tillidsbrud parterne imellem og ikke banken som institution. Modsat kunne han nemlig 

anderledes have sagt: ”Banken har svigtet”. Her ville personificeringen ikke være på en/nogle 

konkrete personer, men på institutionen som helhed. Det faktum, at aktionærerne specifikt udtaler 

sig om ledelsen i deres kritik, signalerer, at de er opmærksomme på, hvem der bærer ansvaret, 

nemlig ledelsen, ikke medarbejderne.  

  

Grammatik (Tekstanalyse) 

Jeg ser i artiklen en overvejende grad af objektive modaliteter. Disse optræder især, når 

aktionærerne udtaler sig om hvidvasksagen i sin generelle helhed. Her er hovedparten af deres 

tilslutning objektiv modalitet, hvilket får deres udtalelser til at fremstå som faktuel sandhed og 

derved meget magtfulde. Dette fremgår eksempelvis i følgende udtalelse fra Poulsen: ”Der er et 

generelt tillidsbrud, der har fundet sted….(……)….det kommer til at tage lang tid at bygge op” 

(Bilag 12). Ved at udelade en høj (og subjektiv) grad af tilslutning ved eksempelvis at sige ”Jeg 

mener” i stedet for ”der er et generelt”, så fremstår dette udsagn som mere sandt, end hvis han 

satte sig selv som subjekt i sætningen.  

 

Denne modalitet optræder som den overvejende artiklen igennem, når aktionærerne udtaler sig. Et 

andet eksempel på dette ses i Michael Nellemans kommentar til, om både Thomas Borgen og Ole 

Andersen skulle aftræde fra deres poster: ”Det havde ikke været en klog beslutning for hverken 

aktionærerne eller det danske samfund, hvis både formand og adm. direktør gik”. (Bilag 12)  I 

stedet for at sige ”det havde” kunne han her have valgt en høj grad af modalitet og sagt ”jeg 

synes”. At sige ”det havde” har den effekt, at det modtages som en langt stærkere universel 

sandhed. Noget som modtageren med stor sandsynlighed kan tolke som ”sådan er det bare”. Jeg 

vurderer derfor denne udtalelse til at få mere magtfuld indflydelse, end hvis han havde sat sig selv 

som subjekt i sit udsagn.  

 

Selvom jeg indledningsvist argumenterede for, at jeg artiklen igennem ser en overvejende grad af 

objektive modaliteter, ser jeg dog også en vis grad af subjektive modaliteter. Endda en kombination 

af begge i én udtalelse. Dette ser jeg blandt andet i en anden kommentar fra Henrik Nøhr Poulsen, 

som er følgende ”Så stor en udskiftning skaber altid en vis usikkerhed (objektiv modalitet)…”men 

vi betragter det også som en nødvendighed for at genoprette tilliden til Danske 
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Bank….(….)…”(Subjektiv modalitet). Jeg vurderer, at de modsatrettede og de subjektive modaliteter 

i artiklen optræder og skyldes, at dette handler om en relation. Jeg kommer frem til dette på 

baggrund af følgende observation: På den ene side vil aktionærerne gerne ligge pres på Danske 

Bank ved at fremstille selve sagen faktuelt. På den anden side handler den svækkede tillid også om 

den mere personlige relation mellem banken og aktionærerne.  

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

I undersøgelsen af manifest intertekstualitet ser jeg ikke tydelige tegn på, at artiklen trækker på 

tidligere begivenheder. Jeg gør dog opmærksom på, at der i artiklen trækkes på tidligere 

begivenheder, som Danske Banks hvidvaskskandale, men jeg vurderer ikke dette som værende en 

intertekstuel forbindelse af følgende årsag: Hvis hvidvasksskandalen ikke havde eksisteret ville 

denne artikel højest sandsynligt ikke være blevet produceret, da artiklens hovedfokus fra start netop 

har været centreret om aktionærernes holdning til hvidvaskskandalen.  

 

I undersøgelsen af interdiskursivitet ser jeg, hvorledes aktionærerne taler sig ind i de samme 

diskurser som også Thomas Borgen og hans øvrige topledelse talte sig ind i på pressemødet i Tivoli 

Congress Center i København d. 19. september 2018. Da aktionærernes udtaler sig i forbindelse 

med sagen om hvidvask og dette pressemøde, ser jeg derfor, hvordan intertekstualiteten opstår 

gennem diskurser som svigt, tillid og ledelsessvigt (Bilag 12). Det gør jeg, fordi at de selvsamme 

ord blev brugt til at konstruere bestemte diskurser på det omtalte pressemøde.  

 

4.1.10. Analyse af bilag 13: Ole Andersen presset til stop i Danske Bank 
Artiklen i Børsen er publiceret d. 6. november 2018.  Den handler om, hvorledes Danske Banks 

storaktionærer har presset Ole Andersen til at stoppe som formand i Danske Banks bestyrelse i 

kølvandet på Danske Banks hvidvasksag (Bilag 13). Jeg har i denne analyse valgt at sætte et 

analytisk skel og analyserer de diskurser, som journalisten taler sig ind i og ikke eventuelle 

kommentarer fra Ole Andersen selv. Det gør jeg, fordi jeg er interesseret i de holdninger, som 

kommer fra aktionærerne og ikke i Danske Banks egen kommunikation. Da journalisten gengiver 

aktionærernes holdning til sagen, er det derfor disse diskurser, jeg er interesseret i.  
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Diskurser i spil 

Journalisten taler sig i artiklen ind i diskursen omkring at Ole Andersen (af bankens storaktionærer) 

er presset til at afgå som formand for Danske Banks bestyrelse grundet hvad journalisten 

portrætterer som hvidvaskskandalen. Her taler journalisten sig ind i diskursen omkring magtforhold, 

diskursen omkring at genoprettet tilliden til samfundet og Danske Banks aktionærer.   

 

Ordvalg (Tekstanalyse) 

Ved gennemgang af artiklen ser jeg først og fremmest overskriften som lyder: ”Ole Andersen 

presset til stop i Danske Bank” (Bilag 13). Det, at journalisten benytter ordet presset modsat 

eksempelvis at skrive: ”Ole Andersen stopper som formand”, sender et signal til mig som læser og 

modtager om, at det er en handling, han ikke selv har ønsket. Jeg antager, at det pres, som der er 

blevet lagt på Ole Andersen, er i psykisk forstand. Det betyder, at hvis man som menneske er 

presset, så er man ude for en (psykisk) belastning, der svækker ens position eller skaber en trang 

situation (Web 23). 

I dette tilfælde har hvidvaskssagen i Estland affødt den effekt, at Ole Andersen fra sine 

storaktionærer er blevet presset til at stoppe som formand for Danske Banks bestyrelse. Dette 

fremgår også af følgende eksempel: ”Storaktionæren A.P Møller Holding mener sammen med en 

række andre aktionærer, at der er behov for et skift for at genoprette tilliden til banken…(….)” 

(Bilag 13). Det, at journalisten portrætterer A.P. Møller Holding som storaktionær og ikke bare 

aktionæren medfører, at det pres, som Ole Andersen er underlagt, kommer fra en magtfuld relation 

til banken. Selvsamme sætning oplyser også om baggrunden for, at Andersen ikke længere skal 

være formand og at A.P Møller Holding samt en række andre aktionærer ønsker, at han stopper. 

Ifølge dem er der et ”behov for et skift for at genoprette tilliden til banken…(….)” (Bilag 13). Det, 

at ordet genoprette er valgt i denne sætning, betyder, at der er håb forude for Danske Bank. Det 

betyder også, at der tidligere har været tillid til banken, men at denne nu er blevet mindre, som følge 

af sagen om hvidvask i Estland. Ovenstående betyder altså, at A.P Møller Holding kommunikerer, 

at der med en ny formand for bestyrelsen, er muligheder for at genoprette tilliden.  

 

Dette bliver yderligere og mere eksplicit kommunikeret senere i artiklen, hvor Robert M. Uggla 

følgende: ”Der skal nye ledelseskræfter til og forandringer til, for at Danske Bank kan styrke sin 

position som en ledende nordisk bank…(..)” (Bilag 13). Han forsætter med at udtale sig om, at der 

er visse krav til Ole Andersens efterfølger. Ord- og sætningskonstruktioner som dokumenteret 
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erfaring med samfunds- og myndighedsrelationer nævnes som værende afgørende for, hvilken 

kandidat der tilbydes stillingen. At dokumentere noget betyder, at man indsamler information for at 

bevise noget bestemt. I dette tilfælde skal den næste kandidat dokumentere, at han/hun har erfaring 

med samfunds- og myndighedsrelationer (Bilag 13).  

Anderledes kunne Robert M. Uggla nøjes med i stedet at udtale, at han ønsker den rette kandidat 

”skal have en vis mængde erfaring fra lignende rolle”. Dette ville dog ikke i lige så markant grad 

signalere det budskab, som aktionærerne ønsker at få igennem, nemlig at den næste kandidat skal 

sikre, at dette aldrig sker igen og dokumentationen for dette, skal komme fra den dokumenterede 

erfaring.  

At der ligeledes er et krav om, at kandidaten skal have erfaring med samfundsrelationer bevidner 

også om en situation, hvor der kræves langt mere af den næste formand. Han/hun skal ikke kun 

være god på det finansielle niveau, men også på det relationelle plan i forhold til interaktionen med 

samfundet og Danske Banks institutionelle kontekst. Sagt med andre ord, så kommunikerer Robert 

M. Uggla, at hvis tilliden skal genoprettes, er det vigtigt, at den næste kandidat har fokus på, hvad 

virksomhederne i dag kalder Corporate Social Responsibility1 og skal være én, man kan stole på.  

 

Gennem min analyse af ordvalg, står det mig klart, hvordan artiklen signalerer den magtrelation, der 

er mellem Danske Banks bestyrelse og dennes aktionærer. Som tidligere nævnt ser jeg blandt andet 

dette allerede i overskriften, hvor ordet presset (til at gå) figurerer i forbindelse med Ole Andersens 

afgang. Jeg ser også denne magtrelation længere fremme i artiklen, hvor journalisten yderligere 

taler sig ind i diskursen om magtrelationer. Dette ser jeg blandt andet i følgende eksempel, hvor det 

nævnes, at A.P. Møller Holding er ”……(…)…Mærsk Familiens Pengetank. Den ejer omkring 21% 

af Danske Bank og sidder også på magten i Mærsk” (Bilag 13). Ved at skrive også i forbindelse 

med oplysning om magtrelationer sender journalisten et signal til mig som læser om, at A.P Møller 

Holding foruden at have magten i Danske Bank også sidder på magten i Mærsk. Dette understøtter 

artiklens overskrift og giver en forklaring på, hvorfor netop Ole Andersen er (blevet) presset til at 

gå. Nemlig fordi dem, som presser ham, har stor magt og indflydelse i Danske Bank.  

 

Artiklen afsluttes med at oplyse om, at to kandidater er egnede til stillingen og at disse vil blive 

valgt på en ekstraordinær generalforsamling inden for to uger (Bilag 13). Det, at journalisten 

benytter ordvalget ekstraordinær signalerer, at denne generalforsamling bliver afholdt af særlige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter (Web 20) 
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omstændigheder og understreger derfor sagens alvor mere, end hvis der blot var skrevet en 

generalforsamling.  

 

Grammatik (Tekstanalyse) 

I forhold til modalitet er der en gennemgående objektiv modalitet hele artiklen igennem, når jeg 

analyserer de diskurser, journalisten taler sig ind i. Dette ses blandt andet i følgende sætning: ”A.P. 

Møller Holding er Mærsk-familiens pengetank. Den ejer omkring 21 procent af Danske Bank og 

sidder også på magten i Mærsk.” (Bilag 13). Det at benytte sig af objektiv modalitet i både 

udtalelser og portrætteringer fra journalistens side af gør, at artiklen bliver modtaget som mere 

faktuel og troværdig.  

 

Intertekstualitet (Diskurssiv praksis) 

Jeg ser i artiklen ikke en direkte manifest intertekstualitet til andre begivenheder end 

hvidvaskssagen. Man kunne på sin vis argumentere for, at selve hvidvasksagen er manifest 

intertekstualitet, men som nævnt i tidligere analyser, mener jeg ikke at dette kan begrundes 

ordentlig, da hele artiklen er skrevet med afsæt i hvidvaskssagen. Modsat ser jeg dog en vis grad af 

interdiskursivitet, da der tales om at genoprette tilliden. Denne diskurs går igen flere gange i den 

analyserede empiri og jeg argumentere derfor for, at denne artikel medvirker til at konstituere  og 

reproducere denne diskurs.  

 

4.1.11. Delkonklusion på diskursanalyse  
Jeg har nu gennem 10 tekster analyseret og derved søgt at svare på første spørgsmål i min 

problemstilling: Hvorledes er den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og 

hvidvaskssagen konstrueret i medierne? 

Overordnet kan jeg konkludere, at den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og 

hvidvasksagen i høj grad handler om, at Danske Bank har svigtet sit institutionelle ansvar for at 

opføre sig ordentligt. Flere stakeholdere taler sig ind i diskursen omkring et ledelsessvigt; at Danske 

Banks ledelse ikke har levet op til sit ansvar (Bilag 5, 9, 10, 11,12,13). Jeg ser også flere diskurser 

behandle hvidvasksagen som et moralsk og etisk svigt (Bilag 4, 5, 6, 9, 10, 11). Ikke én eneste gang 

bliver medarbejderne i Danske Bank nævnt som den skyldige i denne sag, hvilket blot forstærker 

troværdigheden af diskursen ledelsessvigt.  
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I alle tekster – uden undtagelse – bliver Danske Bank og hvidvaskssagen ydermere portrætteret som 

en skandale.  En diskurs, som al empiri taler sig ind i og som også i EU bliver betragtet som et 

paneuropæisk problem (Bilag 6). Effekten af en sådan diskurs bidrager i høj grad til at forstærke 

synet på Danske Bank som værende en institution, der ikke har handlet i overensstemmelse med 

samfundets kognitive forventninger. Specielt diskursen omkring Danske Bank som et paneuropæisk 

problem flytter hvidvaskssagen som problemstilling ud over de nationale grænser, hvilket jeg tolker 

som en forstørrelse af sagen til en skandale. Anderledes er det interessant at se, hvorledes flere 

stakeholdere – trods diskursen omkring Danske Bank som en skandale – dog i forlængelse heraf, 

taler sig ind i diskursen omkring, at det er muligt for banken at genoprette tilliden. Flere 

stakeholdere som eksempelvis Danske Banks storaktionærer (heriblandt A.P Møller Holding) samt 

Danske Banks samarbejdspartner, Copenhagen Business School, taler sig ind i diskursen omkring et 

ledelsesskift, hvis tilliden skal genoprettes (Bilag 11,12). Jeg gør opmærksom på, at de udledte 

diskurser er en social konstruktion, hvorfor ovenstående diskursanalyse som tidligere nævnt, ikke 

kan være en fremstilling af sandheden, men i stedet min subjektive fortolkning af verden som 

analytiker. Formålet med mine resultater (uddragede diskurser) er nu, at bruge disse aktivt i den 

videre analyse i den sociale praksis, hvilket bliver præsenteret nedenunder.  

 

4.2. Den sociale praksis – Institutionel analyse 
Jeg har nu undersøgt de to inderste kasser i Faircloughs tredimensionelle diskursanalytiske model: 

tekstens lingvistiske egenskaber samt tekstens diskursive praksis. Dette efterlod mig med resultater i 

form af diskurser, som jeg nu vil inddrage i det samfundsmæssige perspektiv, jeg anlægger i 

analysen i den yderste kasse: den sociale praksis. Her integrerer jeg de to første analyseniveauer (og 

deres resultater) med den yderste kasse, som de ifølge Fairclough er en del af (Fairclough : 2008 : 

10). Da de institutionelle teorier, som jeg applicerer til analysen, allerede er introduceret tidligere i 

specialet, vil jeg gå direkte til analysen. Jeg starter med at analysere og svare på del-spørgsmålet 

hvilke institutionstyper påvirker Danske Bank?  

 

4.3. Analyse af hvilke institutionstyper, der påvirker Danske Bank  
4.3.1. Den regulative struktur  

Ved gennemgang af de uddragede diskurser ser jeg følgende artikel og dennes diskurser som 

værende af regulativ karakter: ”Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med gigantbøder” (Bilag 7). I 

artiklen ser jeg, hvorledes regeringen som institution søger at påvirke Danske Bank gennem en 
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regulering, der ifølge Kjær beskrives som ”ved formelt at tillade og forbyde bestemte typer af 

adfærd” (Kjær : 2000 : 182). Helt konkret har regeringen fra september 2018 vedtaget en ny 

hvidvasklov, som omfatter et langt højere bødeniveau, end der førhen har været, ved forekomst af 

hvidvask i danske banker. Bøderne bliver så store, at de ifølge artiklen rammer bankerne i 

milliardklassen (Ibid). Regeringens formål med denne regel er at forbyde bestemte typer af adfærd 

(Kjær : 2000 : 182). Regeringen som institution og dennes betydning for og påvirkning af Danske 

Bank, ligger altså i det regulative perspektiv, hvor sanktionen ved regelbrud (i denne kontekst 

hvidvask) vil føre til straf, nærmere betegnet økonomisk straf. Dette fremgik også af den sidste 

uddragede diskurs i diskursanalysen af dette bilag, som blev identificeret til økonomisk straf (Ibid). 

Man kan diskutere, hvorledes den nye lovgivning påvirker Danske Bank i den nuværende 

legitimitetskrise. Jeg mener ikke, at denne lov har en omkostningsfyldt økonomisk sanktion i 

relation til den isolerede sag om Danske Bank og hvidvask i Estland. Dette vurderer jeg ud fra det 

faktum, at Rasmus Jarlov i artiklen udtaler, at… ”Danske Bank ville have været i stand til at betale 

en bøde af denne størrelse, hvis loven havde været gældende i dag” (Ibid). Det faktum, at der 

skrives ”hvis loven havde været gældende i dag”, tolker jeg som, at den nye lov og dennes sanktion 

ikke er gældende for Danske Bank i relation til hvidvask i Estland på nuværende tidspunkt. Jeg 

mener dog alligevel ikke, at banken skal negligere den regulative påvirkning, da det tydeligt 

signalerer et ulige magtforhold blandt de to institutioner. Her betragter jeg regeringen som 

magthaveren, som til hver en tid har mulighed for at udøve institutionel magt i form af ændring af 

lovgivningen som deraf kan påvirke Danske Bank. Taget de analytiske resultater fra 

diskursanalysen i betragtning opstår denne ændring i takt med, at samfundet og dets institutionelle 

regler, normer og værdier ændrer sig. Det stiller dermed Danske Bank i en usikker situation 

fremadrettet.  

 

4.3.2. Den normative struktur 

Ved gennemgang af de uddragede diskurser ser jeg, hvorledes fire af de i alt ti analyserede tekster 

direkte taler sig ind i diskurser, som etablerer bestemte standarder for, hvad der af Kjær betegnes 

som rigtig og forkert institutionel adfærd (Ibid). De fire tekster er: ”Loyale kunder forlader 

banken” (Bilag 4), ”Hvidvask koster kundetillid” (Bilag 5), ”CBS stopper alle fremtidige 

samarbejder med Danske Bank” (Bilag 11) samt ”Ole Andersen presset til stop i Danske Bank” 

(Bilag 13). I denne analyse kigger jeg i empirien efter stakeholdere, som taler sig ind i diskursen 

omkring at Danske Bank har brudt formelle såvel som uformelle værdier og normer. Sanktionen 
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ved denne struktur er eksklusion fra fællesskab eller skyld (Kjær : 2000 : 182). Ved gennemgang af 

empirien identificerer jeg derfor diskurserne i ovenstående artikler som værende dem, der påvirker 

Danske Bank inden for den normative struktur. Første eksempel er artiklen: ”Loyale kunder 

forlader Danske Bank” (Bilag 4). Som nævnt i diskursanalysen handler artiklen om, at to loyale 

kunder efter flere år vælger at forlade Danske Bank og deres begrundelse herfor. Det overordnede 

argument for bankskiftet italesættes af den ene kunde som værende 100 procent moralsk (Ibid). 

Som jeg tidligere analyserede i diskursanalysen er ordet morale af filosofisk karakter, og derved 

betegnet som en bestemt måde at anskue livet på (Web 15). Når jeg anskuer kunderne som en 

institution, ser jeg, hvorledes disse påvirker Danske Bank gennem den normative struktur; de 

vælger at forlade banken på grund af bankens brud på kundernes normer og værdier. Som sanktion 

(straf) oplever Danske Bank eksklusion fra (kundernes) fællesskab (Kjær : 2000 : 182).  

 

Denne sanktion forsætter ligeledes i artiklen ”Hvidvask koster kundetillid” (Bilag 5). Denne artikel 

taler sig i højere grad ind i diskursen omkring ’lav kundetillid’ som en konsekvens af 

hvidvasksagen. Jeg tolker handlingen som et brud på uformelle normer og værdier på baggrund af 

følgende antagelse: Jeg antager, at kunderne ikke på noget tidspunkt offentligt og formelt har 

kommunikeret deres forventninger omkring, at den bank, de vælger at være kunde hos, ikke må 

foretage ulovlige aktiviteter (herunder hvidvask). Det skal med andre ord ses som en norm, der 

uformelt hersker i samfundet – set fra kundernes perspektiv. I modsætning til denne uformelle norm 

ses regeringen, som modsat kunderne, eksternt kommunikerer selvsamme forventning gennem den 

regulative struktur, som jeg analyserede i første afsnit. Man kan diskutere, om kundernes uformelle 

forventning er en effekt af den regulative lovgivning. Jeg tolker dog i denne analyse disse strukturer 

som separate, hvorfor den massive kundeflugt, som banken oplevede i tredje kvartal af 2018, tolkes 

som en normativ sanktion mod Danske Bank. Jeg tolker derfor sanktionen (straffen), som bankens 

eksklusion fra kundernes fællesskab (og hermed mistet mulighed for at have dem som kunder). 

 

Denne normative institutionelle påvirkning forsætter i artiklen: ”CBS stopper alle fremtidige 

samarbejder med Danske Bank” (Bilag 11). Modsat de tre ovenstående artikler, signaleres 

eksklusionen fra fællesskabet mere konkret i denne artikel. Som tidligere nævnt stopper CBS, ifølge 

Per Holten-Andersen, samarbejdet med Danske Bank grundet et ledelsessvigt (Ibid). Ud fra 

resultaterne af min diskursanalyse af denne artikel, tolker jeg dette ledelsessvigt som værende et 

brud på CBS’ normer og værdier som institution. Denne tolkning kommer blandt andet fra et citat i 
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artiklen, hvor Per Holten-Andersen udtaler følgende: ”Der er ingen tvivl om, at Danske Bank har 

svigtet sit ledelsesansvar, sine medarbejdere og det danske samfund”(Ibid). Det udtrykkes 

efterfølgende, at CBS ikke mener, Danske Bank har været et forbillede for institutionens studerende 

(Ibid). Ud fra den tilgængelige empiri tolker jeg samarbejdet og fællesskabet mellem parterne som 

værende indirekte bygget op omkring en uformel forventning om, at begge parter opfører sig 

ordentligt. Ved en overensstemmelse med disse uformelle normer og værdier er fællesskabet stabilt. 

Grundet hvidvasksagen er der nu sket et brud på disse uformelle normer og værdier, og Danske 

Bank oplever derfor en institutionel påvirkning i form af normativ sanktion; en eksklusion fra 

fællesskabet (samarbejdet) og en følelse af skyld.  

 

Dén tekst, hvor jeg ser, at Danske Bank, nærmere betegnet bankens topledelse, i højeste grad 

oplever institutioner som normativ struktur, er i sidste artikel: ”Ole Andersen presset til stop” 

(Bilag 13). Som det var tilfældet i bilag 11, taler også denne artikel sig ind i diskursen omkring et 

ledelsesskift, hvis tilliden skal genoprettes (Bilag 13). Helt konkret udøver Danske Banks 

storaktionærer sanktionen eksklusion fra fællesskab, da journalisten taler sig ind i diskursen 

omkring, at Ole Andersen er blevet presset til at gå af som formand (Ibid). Denne sanktion opstår 

ligesom i de øvrige analyserede tekster som en konsekvens af bankens brud på institutionelle 

normer og værdier.  

 

Nærværende analyse har nu vist, hvilke stakeholdere, der påvirker Danske Bank gennem normativ 

struktur som institutionstype. Alle påtager de sig rollen som den fælles morale, der sætter en 

guidance for, hvad der accepteres som en fælles acceptabel opførsel og hvad der ikke gør.  

Jeg finder det vigtigt at nævne, at institutioner som gennem normativ struktur påvirker andre 

institutioner i samfundet, ikke udøver lovmæssige sanktioner såsom fængselsstraf eller bøder. 

Sanktionen og begrundelsen herfor er i langt højere grad mere kompleks og nuanceret end den 

regulative struktur, da banken ved regulativ påvirkning, har ydre regler til at guide og evaluere 

adfærd (Kjær : 200 : 180).  

 

4.3.3. Den kognitive struktur  

Jeg identificerer ved gennemgang af empirien fem tekster, der, som jeg tolker det, påvirker banken 

gennem den kognitive struktur. Disse tekster er følgende: ”Danske Bank skandalen er udtryk for 

syg kapitalisme” (Bilag 9), ”Nu dages det i bananrepublikken” (Bilag 10), “Storaktionærers tillid 
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til Danske Bank er svækket: Der har været et massiv ledelsesmæssig svigt” (Bilag 12), ”EU-

kommissær om Danske Banks hvidvaskssag: Største skandale i EU lige nu” (Bilag 6) og sidst 

”Bankkunder er ligeglade med etik” (Bilag 8). 

  

De to første tekster er to debatindlæg, skrevet af henholdsvis SF Formand, Pia Olsen Dyhr, og 

debatredaktør på Politiken, Magnus Barsøe (Bilag 9, 10). Fælles for begge indlæg er, at de som 

afsendere søger at udstyre læseren med et bestemt verdensbillede omkring hvidvasksagen og 

Danske Bank. Modsat den regulative og den normative struktur er der altså ikke direkte 

konsekvenser at tolke i disse indlæg; hverken lovmæssig sanktion ej heller en direkte eksklusion fra 

fællesskabet (Kjær : 2000 : 182). Her er sanktionen anderledes, da både Pia Olsen Dyhr og Magnus 

Barsøe gennem deres egen tolkningsramme og meningssystem hver især analyserer og forholder sig 

subjektivt til hvidvaskssagen, som de begge refererer til som skandalen (Bilag 9, Bilag 10). De 

søger med andre ord at give modtageren et billede af, hvordan verden hænger sammen.  

 

I debatindlægget af Pia Olsen Dyhr, taler hun sig overordnet ind i diskursen omkring, at Danske 

Bank skandalen er udtryk for en sygdom og heraf overskriften: ”Danske Bank-skandalen er udtryk 

for syg kapitalisme” (Bilag 9). I forlængelse af dette, taler hun sig yderligere ind i diskursen 

omkring, at hele sagen er ”mangel på samfundsansvar” fra bankens side af (Ibid). Hun taler sig 

ligeledes ind i diskursen omkring, at banken er blevet for stor til at fejle, og at vi som borgere i 

samfundet mister tilliden (Ibid). Sidstnævnte diskurs er ligeledes at se i debatindlægget ”Nu dages 

det i bananrepublikken”, som indeholder diskurserne danskernes tillid til samfundets institutioner, 

diskursen omkring magtforhold og diskursen omkring, at samfundets elite mangler etik og moral 

(Bilag 10). 

Sådanne diskurser tjener som et bidrag til at skabe en fælles kognitiv forestilling om Danske Bank 

som institution i samfundet. Pia Olsen Dyhr og Magnus Barsøes verdensbillede bliver med andre 

ord overleveret til læserne (som udgør samfundet) gennem medierne som institution. 

 

Jeg gør opmærksom på, at sanktionen ved brud på denne struktur er truslen omkring at blive tolket 

som uansvarlig eller ufornuftig (Kjær : 2000 : 182). En sådan institutionel påvirkning vil naturligvis 

begrænse Danske Banks handlemuligheder, hvilket også af specialets problemstilling syner til at 

være det, det gør. Sagt andre ord: hvis ikke Danske Banks ledelse har følt, at banken som institution 

er truet af ovenstående struktur, strider det ud fra mit synspunkt mod det faktum, at ledelsen 
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offentligt på et pressemøde har kommunikeret, at banken ønsker at genoprette tilliden til samfundet 

(Web 3).  

 

Som et yderligere eksempel på den institutionelle påvirkning kan teksten: ”EU-kommissær om 

Danske Banks hvidvaskssag: Største skandale i EU lige nu” (Bilag 6) nævnes. EU-kommissær Verâ 

Jourová taler sig ind i diskursen omkring, at hvidvaskssagen i Danske bank er ”den største skandale 

i EU lige nu” (Ibid). Som det var tilfældet med ovenstående indlæg, er det ligeledes tilfældet med 

denne tekst; at sådanne diskurser bidrager til at forme individers verdensbilleder omkring Danske 

Bank som institution.  

 

4.3.3.1. Modsatrettede diskurser – hegemonisk kamp  

Fælles for de fire ovenstående tekster er, at jeg tolker det således, at de gennem deres kognitive 

struktur alle bidrager negativt til Danske Banks identitet og image. Anderledes og yderst interessant 

ser det dog ud i artiklen: ”Bankkunder er ligeglade med etik” (Bilag 8). 

Som tidligere nævnt handler artiklen om en undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Megafon 

inkluderende 1.082 respondenter (Ibid). Denne undersøgelse konkluderede, at bankkunder finder 

pris og service vigtigere end en banks morale og etik, når de skal vælge bank. Dette fremgår af 

følgende citat: ”Som forbrugere er der én ting, vi tænker på først: os selv. Det gælder også, når vi 

skal vælge bank. De fleste er ligeglade med bankens etik og moral; i stedet er det prisen og 

pengeinstituttets produkter og den service, vi kan få for pengene, der afgør valget.” (Ibid). Jeg 

finder denne diskurs yderst interessant, da den netop indgår i kampen om den herskende diskurs 

mod eksempelvis diskurser om, at loyale kunder forlader banken grundet utilfredshed med bankens 

manglende morale og etik, som det er tilfældet i artiklen i bilag 4. Som tidligere nævnt udtaler to 

kunder følgende: ”Vores incitament for at skifte er 100% moralsk..(..)..vi ville have en bank med et 

ordentlig samfundssind” (Ibid). Den indgår eksempelvis ligeledes i den diskursive kamp med 

diskursen omkring, at ”hvidvask koster kundetillid”. Her taler journalisten ligesom ovenstående sig 

ind i en negativ diskurs omkring, at Danske Bank som konsekvens og omkostning af hvidvakssagen 

ser et ”markant faldt i sine primære kunder” (Bilag 5). 

 

For Danske Bank har det naturligvis en vis positiv indflydelse, når diskurser som ”bankkunder er 

ligeglade med etik” indgår i den hegemoniske kamp. Jeg tolker det som, at det bidrager til en vis 

form for balance i den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksagen. Hvad 
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jeg fandt yderligere interessant, er tidspunktet Megafon har valgt at foretage denne analyse på, 

nemlig dagene op til, at Danske Bank fremlagde sin egen undersøgelse af hvidvaskssagen i sin 

estiske filial (Bilag 8). 

Det jeg som analytiker kan konkludere ud fra dette er, at trods den negative medieomtale af sagen 

på daværende tidspunkt, viser undersøgelsen alligevel, at fire ud af fem bankkunder vurderer, at pris 

og service og så lidt besvær som muligt er deres vigtigste parameter, når de skal vælge bank (Bilag 

8). Denne artikel med dertilhørende diskurser tolker jeg derfor som en kognitiv struktur med positiv 

institutionel påvirkning på Danske Banks som institution. Jeg gør dog opmærksom på at jeg ikke 

mener det bidrager positivt til Danske Banks image men jeg mener omvendt ikke at det ødelægger 

bankens image mere.  

 

4.3.4. Delkonklusion – Den sociale praksis  
Sammenfattende kommentar og kritisk refleksion omkring analyse  

Analysen viste, at banken er underlagt en institutionel påvirkning af ikke bare én eller to, men alle 

tre ovenstående strukturer. Det har den betydning for min videre analyse, at jeg på den ene side har 

en ydre sanktion til at guide mig (som jeg identificerede i den regulative struktur), men at jeg 

ligeledes på den anden side også må forholde mig til, at Danske Banks strategizing i langt højere 

grad også har at gøre med at påvirke det kognitive verdensbillede hos Danske Banks interessenter.   

I forlængelse heraf, har ovenstående analyse ydermere givet mig en ny viden omkring, hvilke 

konsekvenser det for banken har ikke at imødekomme disse institutionelle forventninger.  

 

Selvom Kjærs teori gav mulighed for at analysere Danske Banks institutionelle kontekst og dennes 

påvirkning på banken, erfarede jeg dog visse analytiske komplikationer i anvendelsen af Kjærs teori 

analyse som jeg ønsker at uddybe.  

Jeg erfarede en vis grad af kompleksitet i processen omkring at inddele mine uddragede diskurser i 

de tre forskellige strukturer. Kompleksiteten opstod i min erkendelse omkring, at nogle diskurser 

påvirker banken gennem flere forskellige strukturer, og derved ikke kun er afgrænset til én. Ét 

eksempel på dette er regeringens nye lovforsalg som jeg finder yderst interessant. Jeg fandt gennem 

analysen at denne kan placeres under flere forskellige institutionelle strukturer. Overordnet set 

påvirker lovforslaget - ud fra Kjærs teori - banken gennem en regulativ struktur. Sanktionen er 

økonomisk straf hvis en bank fremadrettet dømmes for hvidvask. Dog argumenterer jeg for, at et 

sådan pres også kan vurderes som et kognitivt institutionelt pres. Begrundelsen for dette er, at når 
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regeringen offentlig kommunikerer en utilfredshed med bankens adfærd, så mener jeg at regeringen 

ikke kun påvirker Danske Bank som institution ud fra en regulativ struktur, men i lige så høj grad 

også gennem en kognitiv struktur. Det skal forstås på den måde, at når Rasmus Jarlov til 

offentligheden taler sig ind i diskursen omkring, at banker ikke længere skal slippe med lavt 

økonomisk bødeniveau, så tolker jeg ligeledes hans kommunikation til samfundet generelt, at han 

(og regeringen) ikke på nogen måde tolererer hvidvask i Danske Banker. Dette kan have indflydelse 

på individers verdenssyn, da vi gennem denne tolkningsramme får et bestemt indtryk af både 

banken som institution, og hvordan at verden hænger sammen.  

Jeg ser dog imidlertid ikke denne analytiske kompleksitet som noget negativt der bestrider mit 

overordnede formål med specialet. Men jeg belyser det som en kritisk refleksion omkring den 

anvendte teori. Jeg mener Kjær bidrager med værdi. Men jeg mener også, at han gør grænserne 

mellem strukturerne mere markante end hvad jeg i praksis oplever de er.  

 

4.4. Analyse af fremadrettet strategizing  
Med udgangspunkt i tidligere producerede resultater diskuterer jeg i dette afsnit, ud fra Olivers 

(1991) teori, hvordan Danske Bank fremadrettet kan strategize så legitimiteten genopbygges. 

Hermed besvarer jeg, jf. dette speciales indledende problemstilling, følgende spørgsmål: Hvorledes 

kan Danske Bank, som respons på den samfundsmæssige diskurs (omkring hvidvaskskandalen), 

strategize så legitimiteten genopbygges?  

 

Denne analyse tager afsæt i følgende institutionelle argumenter inden for institutionel teori: 

”Organizational choice is limited by a variety of external pressures (Oliver : 1991 : 173), 

“environments are collective and interconnected” (Dimaggio & Powell : 1983 : 148), og 

“organizations must be responsive to external demands and expectations in order to survive” 

(Meyer & Rowan : 1977 : 340). Når jeg overfører disse pointer til casen om Danske Bank, ser jeg, 

hvorledes banken trods legitimitetskrise ikke skal ses som lammet for handling (Oliver : 1991 : 

147). Dog er banken som institution strategisk begrænset grundet institutionel påvirkning fra 

forskellig strukturer, hvorfor jeg må tage disse i betragtning, når fremadrettet strategizing skal 

vælges.  

 

Oliver (1991) præsenterer fem forskellige responsstrategier som en organisation kan implementere 

for at fremstå legitim: Imødekommenhed, Kompromis, Afvigelse, Trods og Manipulation (Oliver : 
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1991 : 152). Strategierne er forskellige; de spænder fra en aktiv og imødekommende til en mere 

passiv adfærd, for i sidste ende aktivt og helt bevidst at modsætte sig de institutionelle krav (Oliver  

: 1991 : 151). 

 

4.4.1. Anbefalet strategi: Acquiescence – Imødekommenhed  

På baggrund og med afsæt i mine indtil nu producerede resultater i tidligere analyser, anbefaler jeg, 

at Danske Bank fremadrettet benytter sig af strategien Imødekommenhed. 

 

Denne strategi er den mest aktive i søgen mod at omgå og imødekomme det institutionelle pres som 

omgiver banken (Oliver : 1991 : 151). Den udfolder sig ved, at organisationen enten eksplicit eller 

implicit imødekommer det institutionelle pres, som den underlægges (Oliver : 1991 : 152). En 

sådan imødekommenhed kan ske gennem tre forskellige taktikker; ubevidste vaner og rutiner, 

imitation eller bevidst lydighed (Ibid). Hovedpointen i strategien er, at organisationen enten bevidst 

eller ubevidst adopterer en adfærd eller norm, som i det institutionelle samfund bliver taget for 

givet. Jeg anbefaler, at Danske Bank fremadrettet adopterer taktikken den bevidste lydighed, hvilket 

Oliver definerer på følgende måde: ”Compliance (den bevidste lydighed), ..(..).. is defined here as 

conscious obedience to incorporation of values, norms and institutional requirements” (Ibid). 

Forskellen mellem bevidst lydighed og ubevidste vaner ligger i det aktive erkendelsesniveau som 

banken anskuer sin situation gennem. Når jeg går et skridt tilbage, kan bankens offentlige 

kommunikation og beklagelse i forbindelse med hvidvakssagen (Web 2), som dette speciale har 

taget afsæt i, ses som anvendelse af implicit imødekommenhed gennem ubevidste vaner og rutiner. 

Oliver beskriver den organisatoriske adfærd gennem disse vaner og rutiner således: ”Habit refers to 

uconscious or blind adherence to preconscious or taken for granted rules or values.” (Ibid).  

Når jeg sætter dette i kontekst til bankens pressemøde, så er der eksempelvis ingen lovkrav, der 

eksplicit kræver, at Danske Bank offentligt skal kommunikere sin beklagelse til samfundet. Denne 

handling, tolker jeg derfor som en ubevidst respons til de normer, regler og forventninger, som 

samfundet har til måden at drive bank på.  

 

4.4.2. Begrundelse for valg af fremadrettet strategi  

Min begrundelse for valg af ovenstående strategi har først og fremmest taget afsæt i følgende pointe 

fra Oliver:”When external norms or practices obtain the status of social fact, organizations may 
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engage in activities that are not so much calculative and self-interested as obvious or proper.” 

(Oliver : 1991 : 148). 

Det faktum, at hvidvask som handling er ulovlig og strafbart, fremgik eksplicit i analysen af 

bankens institutionelle kontekst. Regeringen har i kølvandet af hvidvasksagen indført en ny lov, 

som øger bødeniveauet for hvidvask i danske banker (Bilag 7). Dette sender et klart og ikke mindst 

eksplicit signal til Danske Bank og samfundet om, at hvidvask er en social og ekstern norm og en 

kendsgerning, som er yderst strafbar og som på ingen måde ifølge den danske lovgivning 

accepteres. Konsekvensen af et brud på denne norm er altså tab af legitimitet foruden 

lovgivningsmæssig straf. Sættes dette i samspil med mit tidligere argument omkring, at legitimitet 

er en virksomheds vigtigste ressource (Lorentzen et al., : 2002 : 147), så tyder alt på, at Danske 

Bank opnår mest stabilitet ved at benytte strategien Imødekommenhed gennem taktikken bevidst 

lydighed.  

 

4.4.3. Fravalg af strategierne: Trods, Manipulation, Undgåelse og Kompromis   

Da den regulative struktur gennem sine ydre regler bidrager som guidance for Danske Bank til at 

evaluere sin egen adfærd, vurderer jeg, at det - grundet lovgivningsmæssigt pres - ikke er muligt for 

banken pludselig direkte og helt bevidst at gå i forsvarsposition. Hvis dette var tilfældet, ville 

Danske Bank benytte sig af strategien trods. Denne strategi bliver af Oliver anbefalet, hvis 

virksomheden vurderer, at en direkte modsættelse af det oplevede institutionelle pres  har en lav 

omkostning. Taget den institutionelle påvirkningen af banken fra både den regulative, normative og 

kognitive struktur i betragtning, jf. min tidligere analyse, vurderer jeg, at dette ikke vil være en 

anbefalelsesværdig strategi. Især den regulative sanktion i form af økonomisk straf har stor 

omkostning for banken, samt det tab af legitimitet, jeg vurderer kun vil blive større. I forlængelse af 

strategien trods ligger strategien manipulation. Jeg vurderer ej heller denne strategi som 

anbefalelsesværdig, da de institutionelle forventninger, der omgiver banken, hverken er 

begyndende, lokaliseret eller meget svagt kommunikeret.  

Jeg vurderer modsat, at banken er omgivet af stærk kommunikation, da de uddragede diskurser alle 

har det tilfælles, at de omtaler hvidvaskssagen som en skandale (Bilag 4,5,6,7,8,9,10,11,12 og 13). 

Da Danske Bank allerede har kommunikeret en offentlig beklagelse for hvidvakssagen som 

hændelse (jf. pressemødet d. 19. September 2019), vil banken derfor fremstå som hyklerisk, hvis 

den efterfølgende begyndte aktivt at udøve magt over indholdet af de samfundsmæssige 

forventninger, visse aktører har til banken. Det leder mig yderligere til at kommentere på strategien 
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undgåelse. Denne strategi  finder jeg heller ikke værdifuld for Danske Bank at benytte. Mit 

argument er baseret på den observation, at banken allerede, som tidligere nævnt, har kommunikeret, 

at den anerkender, at der fremadrettet ligger en opgave i at genoprette tillid i samfundet (Web 2). 

Ved en sådan information melder banken sig aktivt på banen med at forholde sig aktivt (og ikke 

passivt som strategien kræver) til sagen, således at omverdenen ikke afslører, at den internt ikke 

lever op til, hvad den kommunikerer udadtil (Oliver : 1991 : 154).  

 

Mellem de ovenstående kommenterede strategier og den anbefalede strategi imødekommenhed, står 

strategien kompromis. Oliver argumenterer for, at strategien kan bruges, hvis organisationen af sin 

institutionelle kontekst bliver mødt af modsigende og konfliktfyldte forventninger og pres fra 

eksterne stakeholdere (Oliver: 1991: 153) Da diskursanalysen viste, at der er en overordnet 

ensartethed i de eksterne forventninger, der omgiver banken, vurderer jeg på baggrund af min 

isolerede empiri, at denne strategi heller ikke anbefales. På den anden side mener jeg ikke, at denne 

strategi fuldstændig kan udelukkes, da jeg netop indledte dette speciale med argumentet om, at 

Danske Bank netop har en bred og kompleks palette af stakeholdere, den skal imødekomme (jf. 

afsnit 1.2). Men taget min afgrænsende empiri i betragtning, så kan den i dette tilfælde ikke 

anbefales. 

 

4.5. Forslag til konkrete strategiske tiltag  

Ovenstående leder mig derfor tilbage til den foreslåede strategi imødekommenhed. Her handler det 

om, at banken strategisk og bevidst engagerer sig i aktiviteter, som påvirker bankens legitimitet i 

positiv retning. Jeg præsenterer derfor tre supplerende tiltag til strategien imødekommenhed, som 

jeg anbefaler Danske Bank at følge.   

 

4.5.1. Strategisk tiltag 1: Ledelsesskift  

Det første tiltag, jeg anbefaler Danske Bank, er at indsætte en ny topledelse. I delkonklusionen 

konkluderede jeg, at den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksagen i høj 

grad handler om, at flere stakeholdere taler sig ind i diskursen omkring et ledelsessvigt og 

menneskeligt svigt samt ledelsesskift (Bilag 5, 6, 11, 12 og 13 ). I forlængelse heraf kunne jeg 

ydermere konkludere, at både samarbejdspartneren CBS og storaktionærer som eksempelvis A.P 

Møller Holding lægger eksplicit institutionelt pres på Danske Bank. Kravet udspiller sig gennem en 

direkte forventning om en ny topledelse (Bilag 11, 12, 13). Specifikt kunne jeg konkludere i 
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artiklen ”Ole Andersen presset til stop”, hvorledes den samfundsmæssige diskurs i høj grad handler 

om, at flere aktører i topledelsen – og ikke kun Thomas Borgen – skal afgå fra deres poster. Et 

sådan tiltag imødekommer den tidligere pointe om, at en “….(..)..Organization must be responsive 

to external demands and expectations in order to survive (Meyer & Rowan : 1977 : 340).  

Foruden at banken via dette tiltag direkte imødekommer det eksterne og direkte kommunikerede 

pres fra sine stakeholdere, vil det også give banken mulighed for at kommunikere gennem nye 

ansigter, som ikke direkte forbindes med hvidvasksagen. Et sådant tiltag vil også imødekomme 

diskursen omkring hvidvasksagen som et paneuropæisk problem, som Verä Jourova talte sig ind i, 

og hvor jeg tolkede det som, at hun indirekte gav udtryk for, at skandalen skyldes menneskeligt 

svigt (Bilag 6). Jeg vurderer, at dette vil bidrage til at lægge en dæmper på de diskursive angreb, da 

det vil være svært for medierne at angribe en ledelse, som netop ikke har været ansat i den periode, 

hvor der foregik hvidvask i bankens estiske filial. Modsat antager jeg, at medierne vil stille 

spørgsmål om, hvad den nye ledelse fremadrettet vil gøre, hvilket jeg strategisk anskuer som en god 

mulighed for kommunikativt at sætte fokus på de nye tiltag, banken foretager sig.  

 

4.5.2. Strategisk tiltag 2: Fokus på forebyggelse af hvidvask  

Det andet tiltag, som jeg anbefaler Danske Bank at implementere, er at påtage sig rollen som den 

organisation, der nu aktivt søger at bekæmpe hvidvask. Ikke alene påvirker den nye lov 

magtforholdet mellem danske banker og regeringen, men også den samfundsmæssige diskurs fra 

kunder, aktionærer, samarbejdspartnere mv. påvirker banken gennem både en kognitiv og normativ 

struktur. Evalueringen af den normative og kognitive struktur er, at disse påvirkninger er mere 

komplekse end den regulative. Dette skyldes, at der i disse strukturer ikke er direkte guidance 

gennem en direkte sanktion til, hvad samfundet forventer af banken, som der eksempelvis er i den 

regulative struktur. Samlet har jeg konkluderet, at der er en overvejende diskurs omkring, at banken 

mangler morale og etik i sin adfærd. En mulig måde at påvirke denne diskurs på er ved aktivt og 

strategisk at indgå i bekæmpelse og forebyggelse af hvidvask. I forlængelse af denne taktik 

anbefaler jeg, at Danske Bank indgår i tæt samarbejde med relevante medier for at sikre, at denne 

bekæmpelse af hvidvask bliver kommunikeret til den eksterne omverden. Jeg anbefaler dette, da 

formålet med denne taktik først og fremmest er at ændre bankens identitet, fra en uansvarlig bank 

der mangler morale og etik til nu at være en moralsk og ansvarlig institution. Og da mit speciale er 

bygget op omkring min antagelse, ”at mediernes magtposition antages at være den største af alle, 

hvilket bevirker at de diskurser der konstrueres af medierne, påvirker bankens legitimitet og 
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omdømme”, er det vigtigt, at banken også tager højde for dette i sin udfoldelse af strategi. Derved 

kan banken påvirke det kognitive verdensbillede, der hersker omkring Danske Bank på nuværende 

tidspunkt.  

 

4.5.3. Strategisk tiltag 3: Fokus på optimering af pris og service 

Det sidste tiltag, som jeg anbefaler banken at fokusere på, er en forbedring af bankens finansielle 

produkter og service. Jeg gør opmærksom på, at intet i min empiri viste en utilfredshed med Danske 

Banks produkter og service, men som jeg tidligere kunne konkludere fra diskursanalysens 

resultater, var der også modsatrettede diskurser at finde. En undersøgelse foretaget af 

analyseinstituttet Megafon inkluderende 1.082 respondenter viste, at bankkunder finder pris og 

service vigtigere end en banks morale og etik, når de skal vælge bank (Bilag 8). Som tidligere 

nævnt, har en sådan diskurs naturligvis positiv indflydelse på Danske Bank som institution, da 

denne bidrager til reproduktion af viden og erkendelse hos læseren. Danske Bank skal derfor se 

dette som en attraktiv mulighed for at påvirke den enkelte kunde direkte med den forhåbentlige 

effekt, at det påvirker kundernes billede af banken positivt.  

 

4.6. Diskussion af strategi  
Ovenstående analyse er foretaget med afsæt i det institutionelle perspektiv. Jeg har baseret den på 

det grundlæggende argument, at i en organisations søgen efter institutionel overlevelse, er det ikke 

nok for organisationen blot at være økonomisk rationel og effektiv – den skal også være legitim 

(Kjær: 2000 : 194). Selvom Oliver (1991) teoretisk bidrog med værdi til at tilbyde en fremadrettet 

strategi for Danske Bank, har jeg dog også erfaret visse mangler i teorien og deraf kritiske 

refleksioner. På den ene side, tilbyder Oliver (1991) fem brugbare responsstartegier, som 

organisationer i det institutionelle miljø strategisk kan implementere i søgen på at respondere på det 

institutionelle pres, som de oplever. Her går hun skridtet videre end hvad jeg finder andre 

institutionelle teoretikere som eksempelvis  Meyer & Rowan,(1977) &  Dimaggio & Powell (1991) 

gør. På den anden side opstod der i takt med min nye producerede viden et spørgsmål, som jeg ikke 

fandt, at Oliver (1991) kan svare på. Nemlig hvor meget legitimitet Danske Bank har brug for og 

hvorledes banken kan måle på hendes implementerede strategier? Jeg er klar over, at Oliver (1991) 

ikke på noget tidspunkt kommunikerer en målsætning om at gøre dette på baggrund af hendes 

forskning, men jeg erfarede gennem appliceringen af hendes teori, at spørgsmålet opstod. I og med 

at Danske Bank offentligt har kommunikeret et ønske om at genoprette tilliden i samfundet og 
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derved genvinde legitimitet, antager jeg, at begrundelsen herfor er baseret på et oplevet ”tab” i 

ressource. Jeg tror personligt, at svaret omkring legitimitet og målbarhed ikke kan findes i teorien, 

men i stedet ude i organisationerne. Dette skal forstås således, at jeg mener, at alle virksomheder 

har forskellige tab som konsekvens af legitimitetskriser. Hvor mine data viste, at Danske Bank i 

denne isolerede case mister kunder (Bilag 4,5,8), kan det for en anden virksomhed være et andet 

element, som udspiller sig som konsekvens. Og netop derfor leder det mig tilbage til mit argument 

omkring, at det ikke er i teorien, men ude i organisationerne vi skal finde svaret.  

 

Foruden en mangel i målbarhed behandler Oliver (1991) heller ikke spørgsmålet omkring, hvilke 

konsekvenser at det kan have for en organisation at forfølge legitimitet som ressource på strategisk 

vis? I overført betydning og i kontekst til Danske Bank, mener jeg, at det er vigtigt, at banken er 

opmærksom på de effekter og konsekvenser, det medfører at implementere strategien 

imødekommenhed. To forskere, som netop har beskæftiget sig med blandt andet dette spørgsmål, er 

de to organisationsforskere, Paul T. Dimaggio & Walter W. Powell. Ifølge dem er én blandt flere 

konsekvenser at søgen efter legitimitet nok kan gøre organisationen legitim, men at konsekvensen 

er, at det modsat ikke nødvendigvis gør organisationen mere effektiv (Dimaggio & Powell : 1983 : 

147). De skriver således: ”Today, however, structural change in organizations seems less and less 

driven by the competition or by the need for efficiency. Instead...(...)…bureaucratization and other 

forms of organizational change occur as the result of processes that makes organizations more 

similar without necessarily making them more efficient” (Ibid).  

I relation til Danske Bank, tolker jeg deres effektivitetsbegreb ud fra et økonomisk perspektiv, 

hvilket i praksis betyder, at den fokus som Danske Bank bruger på at implementere de tre nye 

taktikker, som banken i princippet kunne være foruden, kunne banken have brugt på at forbedre sin 

kerneforretning. Jeg gør altså opmærksom på, at det er store økonomiske summer samt 

menneskelige ressourcer, som banken investerer i at genvinde en tillid fra samfundet – som den 

førhen antages at have haft. Selvom forfølgelsen af legitimitet som ressource, ifølge Dimaggio & 

Powell, ikke nødvendigvis gør en organisation mere effektiv, så kunne jeg modsat stille 

spørgsmålet, om Danske Bank på lang sigt, ikke vil opleve endnu større konsekvenser i forhold til 

tab af effektivitet ved ikke at strategize? Det vil jeg nu søge at svare på. 

  

Foruden afhængigheden af legitimitet som ressource argumenterer det institutionelle perspektiv 

ligeledes for, at organisationer også er afhængige af menneskelige såvel som økonomiske ressourcer 
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i sin søgen efter institutionel overlevelse (Lorentzen et al., : 147 : 2004). Tages dette argument og 

overføres til Danske Bank, så kunne jeg gennem diskursanalysen blandt andet konkludere, at 

Danske Banks relationelle forhold til samarbejdspartneren CBS er blevet svækket og delvist 

stoppet. Da Danske Bank rekrutterer kandidater fra CBS til sin organisation, mener jeg, at en 

potentiel konsekvens kan være tab af fremtidig talent, som Danske Bank vil opleve, hvis banken 

vælger ikke at strategize. Derudover viste min diskursanalyse også, at mange storaktionærer har 

mistet tilliden til banken og derfor lægger pres på banken om en udskiftning af topledelsen. Det er 

ud fra den analyserede empiri ikke muligt for mig at vurdere, hvor store konsekvenser det vil have 

ikke at imødekomme disse institutionelle krav. Men meget tyder på, at banken ikke vil gå upåvirket 

gennem det, hvis ikke disse krav mødes. Min pointe med nærværende kommentarer er, at selvom 

Dimaggio & Powell argumenterer for, at organisationers søgen på legitimitet kan koste effektivitet, 

så mener jeg også, det modsatte er tilfældet ved ikke at gøre det.   

 

AFRUNDING  
Jeg vil afrunde dette speciale først med en kritisk refleksion af min undersøgelse og derefter at 

perspektivere og afslutte med en konklusion.  

 

5.1. Afsluttende kritisk refleksion af opgaven  
Med afsæt i en viden omkring hvorledes den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og 

hvidvaskskandalen er konstrueret i medierne, har formålet fra start været at fremlægge et forslag til, 

hvordan at Danske Bank fremadrettet kan strategize, så bankens legitimitet genoprettes. 

Udelukkende med fokus på analyse af den udvalgte empiri mener jeg, at dette formål er nået. Mit 

speciale bidrager derfor med ny teoretisk viden til en nutidig case. Dog har jeg gennem specialet 

gjort mig visse erfaringer som jeg gerne vil uddybe.  

 

Jeg identificerede allerede i starten af dette studie, en overordnet mangel på metodisk vejledning i 

Faircloughs diskursteori, hvorfor jeg valgte min egen metodiske fremgang. Som processen skred 

frem erfarede jeg dog størst metodisk udfordring i diskursmodellens tredje dimension: den sociale 

praksis. Udfordringen kom da det i denne dimension blev et subjektivt vurderingsspørgsmål for mig 

som analytiker at vurdere, hvorvidt den institutionelle teori, jeg har taget med i analysen, er 

tilstrækkeligt. Det har ligeledes været svært at vurdere, hvilke teorier jeg skulle inddrage og hvilke 

jeg skulle fravælge. Det stiller mig tilbage med spørgsmålet, om analysens resultater var faldet 
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anderledes ud, hvis et andet perspektiv end det institutionelle var anvendt? For ikke at tale om en 

anden analytiker til at foretage undersøgelsen?  

 

Her kan jeg kun svare måske. Jeg mener socialkonstruktivismen som metode altid vil have den 

udfordring, at man kan stille spørgsmålstegn ved sine konklusioner, da den analytiske udfoldelse og 

resultater afhænger af øjet, der ser. Da jeg har valgt at studere den samfundsmæssige diskurs 

gennem en socialkonstruktivistisk linse, kan der netop argumenteres for, at en anden analytiker med 

anden faglig baggrund end min kunne producere andre resultater. Denne refleksion hænger også 

sammen med Faircloughs argument omkring, at den, der analyserer, netop selv er en del af den 

sociale praksis  (Jørgensen & Phillips : 1999 : 31) 

 

Dette leder mig videre til at kommentere på min udvalgte empiri og processen omkring 

udvælgelsen af dette. Også her, har jeg gjort mig visse erfaringer. Særligt min udvælgelse af empiri 

ser jeg som værende farvet af den vidensbagage jeg som analytiker kommer med. Som individ er 

jeg en del af Danske Banks institutionelle kontekst, hvorfor jeg allerede har dannet mig erfaring 

omkring Danske Bank og hvidvasksagen, inden jeg påbegyndte dette speciale. Konsekvensen af, at 

jeg som individ er en del af den sociale praksis, kan potentielt være, at jeg i udvælgelsen af min 

empiri har overset visse elementer, som kunne have været givende for dette studie, men som jeg 

grundet min forforståelse ikke har valgt.  

 

På den anden side med afsæt i Faircloughs tidligere argument, samt det faktum at specialets metode 

er socialkonstruktivistisk, vil det som analytiker altid være umuligt at tage en neutral position i dette 

studie. Mit argument er blot, at min erfaring har været, at jeg efterfølgende har kigget tilbage på mit 

speciale og vurderet, om en anden metode til udvælgelse af empiri kunne have været mere relevant. 

En anden erfaring, som jeg gennem processen har gjort mig, er en refleksion omkring, hvorvidt 

mine resultater er repræsentative for al den empiri, der gennem Infomedia var muligt for mig at 

finde. Taget min undersøgelses størrelse i betragtning, mener jeg, at 10 artikler af de i alt 1626 

tilgængelige på Infomedia om emnet, gør det svært at tilbyde generaliserbarhed på mit speciale. Jeg 

argumenterer ikke for, at der skal findes en endegyldig sandhed, da jeg allerede har argumenteret, at 

dette ikke er muligt. Diskursanalyse som metode er jo netop mig som undersøgers fortolkning af 

verden (Fuglsang og Olsen : 2013: 403). Som mit studie også viste, var der visse diskurser som var 

modsatrettede, og dermed bidrog til den diskursive og hegemoniske kamp fra andre vinkler (Jf. 
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Bilag 8). Jeg ser derfor en vis begrænsning i min undersøgelse, da jeg ikke kan vide mig sikker på, 

om andre diskurser af en lignende art florerer blandt den fravalgte empiri. 

 

Selvom Fairclough har visse svagheder, mener jeg stadig, at han med sin diskursanalytiske model 

bidrager til værdi i analytiske studier omkring diskurser. Der, hvor jeg helt konkret har set en meget 

stor værdi i Fairclough, er gennem hans konkrete analytiske værktøjskasse, som han fra start giver 

til at åbne op for de udvalgte empiriske tekster. Jeg ser også hans frihed i valg af analysebegreber, 

som positiv for min undersøgelse, da der som tidligere belyst, jf. afsnit 3.3., har været visse 

begreber, som jeg ikke fandt brugbare at undersøge i dette studie. Sidst men ikke mindst har det 

også til tider været udfordrende at behandle en case som er så aktuel som Danske Bank.  

 

Da mit studie er tidsbegrænset, har det ikke taget højde for de sideløbende udviklinger der er sket 

med banken og det har ofte været fristende at inddrage perspektiver fra den ”virkelige verden”. 

Omvendt må jeg også indrømme, at det også er det, som gør denne case så interessant; den 

dynamiske udvikling som hele tiden sker. Med andre ord er tilfredsstillelsen – trods udfordringer – 

stor, ved at sidde med en så aktuel case som Danske Bank.  

 

5.2. Perspektivering 
Dette studie tjener fremadrettet som et bidrag til undersøgelser omkring, hvorledes den 

samfundsmæssige diskurs i medierne er konstrueret omkring Danske Bank og hvidvaskssagen. Det 

vil fremadrettet være interessant at undersøge, hvorledes den samfundsmæssige diskurs i medierne 

ændres over tid. Her bidrager mit studie som afsæt. Derudover har dette speciale afgrænset sig til at 

fokusere på strategizing på det danske marked. Da Danske Bank også beskæftiger sig med 

internationale aktiviteter og dermed har interessenter at tage hensyn til uden for landets grænser 

(Web 24) vil et studie med inddragelse af de udenlandske mediers diskurser ligeledes være et 

interessant studie.  

 

5.3. Konklusion  
Det overordnede formål med dette speciale har været at undersøge, hvorledes Danske Bank kan 

strategize sin vej ud af den legitimitetskrise, som på nuværende tidspunkt omgiver banken. Mit 

speciale tog afsæt i den antagelse, at krisen er opstået som konsekvens af de offentlige mediers 

afsløring om tidligere hvidvask i Danske Banks filial i Estland. Min undersøgelse tog derfor afsæt i 
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antagelsen ”at mediernes magtposition antages at være den største af alle, hvilket bevirker at de 

diskurser, der konstrueres af medierne, påvirker bankens legitimitet og omdømme, men i lige så høj 

grad også er med til at påvirke bankens adfærd og fremtidige muligheder for strategizing.”. 

Gennem en kritisk diskursanalyse af udvalgt empiri fra de fem største nyhedsmedier i Danmark, 

undersøgte jeg, hvordan den samfundsmæssige diskurs omkring Danske Bank og hvidvasksagen er 

konstrueret i medierne. Herefter anlagde jeg et institutionelt perspektiv i undersøgelsen af, 

hvorledes jeg kunne bruge disse uddragede diskurser til at forklare, hvorledes Danske Bank 

fremadrettet kan strategize, så legitimiteten genopbygges og banken sikrer institutionel overlevelse. 

Jeg kunne som delkonklusion konkludere, at Danske Bank som institution er underlagt både en 

regulativ, en normativ og en kognitiv struktur, hvilket giver både muligheder og begrænsninger for 

bankens strategizing.  

Jeg kunne på baggrund af både min diskursanalyse og min efterfølgende og afsluttende analyse 

præsentere en overordnet strategi for Danske Bank: Imødekommenhed. Denne strategi udfoldede 

jeg herefter ved at præsentere tre specifikke tiltag, som Danske Bank inden for strategien, og som 

respons på de uddragede diskurser, skal udfolde. Disse er følgende: 1) Ledelsesskift 2) 

Forebyggelse af hvidvask og 3) Fokus på pris og service. Jeg afsluttede denne undersøgelse med at 

diskutere, hvilke effekter og konsekvenser det kan have for en institution som Danske Bank, at 

genopbygge legitimiteten. Her fandt jeg, at legitimitet ikke nødvendigvis gør en organisation mere 

effektiv, men at det kan sikre institutionen institutionel overlevelse.  

Mit overordnede argument for dette speciale er, at det sproglige og samfundet hænger sammen. Ved 

at undersøge hvilken indflydelse hvidvaskssagen som social begivenhed har haft på de 

samfundsmæssige diskurser omkring Danske Bank i medierne, har jeg vist, hvordan at sprog og 

diskurs er med til at skabe vores sociale verden. Ved at analysere sproglige elementer har jeg 

hermed demonstreret, hvordan organisationer kan forholde sig til sociale ændringer i samfundet på. 

Ved en sådan analyse af Danske Banks strategizing er min hovedpointe, at sprogets betydning 

spiller en afgørende rolle for vores liv, vores betydningssystem og vores sociale relationer.  
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Bilag 1  
 
Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. Kvartal + 3. Kvartal 2018 
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Bilag 2  
 
Tabel med empirisk overblik  

 

Nyhedsmedie Overskrift Dato 

B.T. Metro  Loyale kunder forlader Danske Bank  21.09.18 

B.T Metro  Hvidvask koster kundetillid 15.01.18 

Berlinske  EU Kommissær om Danske Banks hvidvaskssagn: Største 

skandale i EU lige nu 

30.09.18 

Berlinske  Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med 

gigantbøder 

20.09.18 

Politikken  Bankkunder er ligeglade med etik  24.09.18 

Politikken 

Debat 

Danske Bank skandalen er udtryk for syg kapitalisme  21.09.18 

Jylland-Posten 

Erhverv 

Nu dages det i bananrepublikken  19.09.18 

Jyllands-Posten 

Erhverv 

CBS stopper alle fremtidige samarbejder med Danske Bank  10.10.18 

Børsen Storaktionærers tillid til Danske Bank er svækket: ”Der har været 

et massivt ledelsesmæssig svigt”  

13.02.19 

Børsen  Ole Andersen presset til stop i Danske Bank  6.11.19 
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Bilag 3 
 
Faircloughs tredimensionelle diskursmodel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   79 

Bilag 4 
 
B.T. Metro: Loyale kunder forlader Danske Bank 
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Bilag 5 
 
B.T. Metro: Hvidvask koster kundetillid  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder

Hvidvask koster kundetillid
DANMARK. En sag om hvidvask for 
milliarder af kroner gennem Danske 
Banks afdeling i Estland har ikke 
kun ført til efterforskning i flere lan-
de og massiv kritik fra politikere og 
myndigheder.

Det har også ført til et markant fald i 
kundernes tilfredshed med banken.

Det viser en undersøgelse fra analy-
seinstituttet Voxmeter, der gennem 
2018 har interviewet mere end 50.000 
bankkunder i Danmark om deres syn 
på deres primære bank.

Spørgsmålene handler blandt andet 
om, hvor tilfredse kunderne er med 
produkter, image og service. Årets 
bundskraber er Danske Bank, som med 
sine 4.712 point rutsjer ned ad listen fra 
sidste år med et fald på 1.161 point. 

»Det er markant og handler især om 
dårligt image og manglende tillid til 
bankens etiske standarder,« siger Chri-
stian Stjer, som er administrerende di-
rektør i Voxmeter.

I Danske Bank er chef for privatkun-
der Thomas Mitchell ærgerlig.

»Vi kan også selv se, at tilfredsheden 
har taget et markant dyk især hen over 

Danske Bank kunne 19. september 2018 
under præsentere konklusionerne af en 
intern undersøgelse om hvidvask for 
milliarder i bankens estiske filial.  SCANPIX

sommeren i takt med den stigende om-
tale af hvidvasksagen. Det er vi rigtig 
kede af,« siger han. 

Danske Bank har beklaget svigt i 
Estland og erkendt, at banken svigtede 
sit ansvar på alle fronter. Og nu forestår 
så et langt sejt træk med at overbevise 
kunderne om, at der er rettet op, siger 
Thomas Mitchell.

»Så noget af det, vi bruger rigtig me-
get krudt på i de danske filialer, er at 
komme ud og møde kunderne og invi-
tere til det, vi kalder for dialogmøder 
om Estland.«

Det går ifølge privatkundechefen ud 
på, at alle kunder får en invitation til at 
komme ned i den lokale filial og få svar 
på alle spørgsmål, de måtte have om 
hvidvasksagen. 

Det skal sikre, at Danske Bank ikke 
oplever så massiv kundeflugt som i 
2012-13, hvor omkring 100.000 kunder 
sagde farvel, blandt andet efter at ban-
ken indførte gebyr for almindelige løn-
konti. 

I tredje kvartal i 2018 mistede Dan-
ske Bank 2.500 kunder.

Siden er kundeafgangen taget til, op-
lyser Thomas Mitchell, som dog ikke kan 

Analyseinstituttet Voxmeter har gennem hele 
2018 spurgt knap 1.000 danskere hver uge, 
hvor tilfredse de er med deres primære bank 
på en lang række punkter inden for service, 
produkter, image og kommunikation. Svare-
ne er sammenfattet i en slags pointscore, 
som højest kan være på 11.000 point. Her er 
listen med de otte største bankers placering:

1. Arbejdernes Landsbank: 7.618 point

2. Jyske Bank: 7.088 point
3. Lån & Spar Bank: 6.667 point
4. Spar Nord Bank: 6.624 point
5. Nykredit Bank: 6.209 point
6. Sydbank: 5.751 point
7. Nordea: 4.852 point
8. Danske Bank: 4.712 point
Undersøgelsen er baseret på i alt 51.637 in-
terview med enkeltpersoner om deres pri-
mære bankforbindelse.  RITZAU

Bankkunders bedømmelse af de otte største

gå i detaljer, før banken kommer med 
årsregnskab 1. februar. Voxmeter laver 
undersøgelsen om de 20 største banker i 
Danmark. Ingen af dem får topkarakter 

- 11.0000 point - ud fra Voxmeters krite-
rier. Undersøgelsens topscorer er Arbej-
dernes Landsbank med 7.618 point. 
AF RIKKE LUND KRISTENSEN, RITZAU

TIRSDAG 15. JANUAR/ BT.DK 9

Bestil i dag på OiSTER.dk

BILLIGE MOBILABONNEMENTER

MED PRISER FRA 49
pr. måned

,-
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Bilag 6 
 
Berlinske:  
EU Kommissær om Danske Banks hvidvasksag: Største skandale i EU lige nu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 NYHEDER
BERLINGSKE 

1. SEKTION SØNDAG 30. SEPTEMBER 2018HVIDVASK

K
uglepennen i EU-kommissær Věra 
Jourovás hånd trækker en lang lige 
streg efter sig ned langs A4-papiret. 
Stregen bliver en skillelinje på en 
oversigt, hun i torsdags sammen 

med den danske erhvervsminister Rasmus 
Jarlov (K) tegnede i hånden.

»På den ene side er Danske Bank. På den 
anden side er Finanstilsynet,« siger Věra 
Jourová og dupper flere gange pegefingeren 
på den boks, hvorpå hun har skrevet »Det dan-
ske Finanstilsyn«.

Som retskommissær er Věra Jourová an-
svarlig for hvidvaskområdet i EU-Kommission, 
og hun har efter eget udsagn fulgt »chokeret« 
med i udviklingen i sagen om netop hvidvask 
i Danske Banks estiske filial.

I sidste uge viste bankens interne undersø-
gelse, at så meget som 1.500 milliarder kroner 
eller cirka 200 milliarder euro var strømmet 
igennem banken i årene fra 2007 til 2015.

Advokaterne hos Bruun & Hjejle, der står 
bag rapporten, slog fast, at »en stor del« af 
transaktionerne var mistænkelige og burde 
have fået alle alarmklokker til at ringe. Sagen, 
som Berlingske har gravet frem igennem det 
seneste halvandet år, ser ud til at være blandt 
historiens største.

»Den interne undersøgelse i Danske Bank 
har allerede givet os nogle svar. Institutioner-

EU-kommissær om Danske 
Banks hvidvasksag:  
Største skandale i EU lige nu

Danske Bank-
sagen er et 
problem for hele 
EU, fordi der 
ikke er grænser i 
vores finansielle 
systemer – 
de hænger 
sammen.
Věra Jourová,  
EUs retskommissær

»200 milliarder euro. Det er et 
større beløb, end jeg har fantasi 
til at forestille mig,« mener Věra 
Jourová om den omfattende 
hvidvasksag. 200 milliarder 
euro var det beløb, der 
strømmede gennem Danske 
Banks estiske filial fra 2007 til 
2015. Foto: Stephanie Lecocq/
EPA/Ritzau Scanpix

Den omfattende hvidvask i Danske Bank-sagen er »chokerende«. Det mener EUs 
retskommissær, Věra Jourová, der har pudset de europæiske bankmyndigheder på 
Finanstilsynet for at få klarhed over, om tilsynet har sovet i timen. 

ne svigtede, mennesker svigtede, nogen luk-
kede øjnene,« siger Jourová.

Den tjekkiske kvinde med det knaldsorte 
hår og de lyseblå øjne tøver ikke med at kalde 
sagen for »den største skandale, vi har i EU 
lige nu.«

»Det siger jeg blandt andet på grund af skan-
dalens omfang. 200 milliarder euro. Det er et 
større beløb, end jeg har fantasi til at forestil-
le mig,« siger Věra Jourová.

Hun kalder sagen for et »paneuropæisk pro-
blem«:

»Danske Bank-sagen er ikke kun et problem 
for Danmark eller Estland. Den er et problem 
for hele EU, fordi der ikke er grænser i vores 
finansielle systemer – de hænger sammen.«

Lovgivningen er bestemt ikke ny
EU opdaterer konstant sine hvidvaskregler, 
og så sent som i sommer blev det femte hvid-
vaskdirektiv vedtaget. Også i årene fra 2007 
til 2015, hvor penge fra blandt andet Rusland 
og diktaturet i Aserbajdsjan fossede uhindret 
gennem Danske Bank, var der strikse regler, 
der burde have forhindret milliardskandalen 
i at finde sted, understreger Jourová.

»Der er og var klare forpligtelser for ban-
kerne, for politiet og for finanstilsynene. Så 
selv om lovgivningen eksisterede, selv om den 
var implementeret korrekt, ser det ud som om, 

at der er sket svigt i disse institutioner,« siger 
Věra Jourová.

Derfor sendte EU-Kommissionen i mandags 
et brev til Den Europæiske Banktilsynsmyn-
dighed, EBA, og bad om en undersøgelse af 
myndighedernes ageren i hvidvasksagen.

I brevet, som Berlingske har adgang til, bli-
ver EBA blandt andet bedt om, at »gøre fuld 
brug af beføjelserne til at undersøge dette mu-
lige brud på eller mangel på implementering 
af unionens lovgivning hos estiske såvel som 
danske tilsynsmyndigheder.« Det understre-
ges, at sagen har »uopsættelig« karakter.

»Jeg håber, at vi har svarene inden for et år. 
Det er vigtigt at få klarhed over, hvorvidt der 
var tale om et isoleret tilfælde, eller om det er 
et systemisk problem. Hvis det er et systemisk 
problem, så skal vi kigge på lovgivningen og 
implementeringen af lovgivningen. Er det et 
isoleret tilfælde, så handler det om isolerede 
institutioner og individer, der har svigtet. Og 
sådan tror jeg, det forholder sig her,« siger 
Jourová.

Det danske finanstilsyn går »åbent ind i en 
evaluering og vil se på, hvad der kan læres af 
denne sag,« skriver tilsynsdirektør Jesper Berg 
i en e-mail til Berlingske:

»Finanstilsynet er naturligvis parat til at 
samarbejde fuldt ud med EBA såvel som med 
andre europæiske institutioner om denne sag 
og parat til at redegøre for vores arbejde i re-
lation til hvidvasktilsynet,« siger han.

Sagerne hober sig op
For nylig kunne Financial Times oplyse, at EBA 
kun har 1,8 årsværk – altså end ikke to fuld-
tidsansatte – til hvidvaskhåndtering. Jourová 
vil have antallet af ansatte op på ti. Men dette 
skal først til forhandling.

Argumenterne er dog lige ved hånden, for 
EU har et hvidvaskproblem. Et stort et af slag-
sen.

Det hollandske storbank ING betalte i be-
gyndelsen af september 5,8 milliarder kroner 
i et forlig med myndighederne om netop hvid-
vask. Myndighederne på Malta lukkede i for-
året en af landets banker, Pilatus Bank, som 
følge af mistanke om hvidvask og sanktions-
brud. Og Letlands tredjestørste bank, ABLV, 
måtte i foråret dreje nøglen om, efter at ame-
rikanske myndigheder havde fastslået, at ban-
ken havde »institutionaliseret« hvidvask og 
begået storstilede overtrædelser af Nordkorea-
sanktioner.

»Det fortæller mig, at vi har undervurderet 
problemet,« erkender Jourová i kølvandet på 
de mange hvidvasksager.

Tirsdag mødes kommissær Jourová med 
EUs finansministre i Luxembourg, hvor hun 
blandt andet vil tage en snak med den estiske 
finansminister. Her forventes hun desuden at 
fremlægge en ny lovpakke med yderligere for-
slag til at forhindre hvidvask.

Eva Jung er Berlingskes korrespondent i  
Bruxelles

Af Eva Jung  evju@berlingske.dk
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Bilag 7 
 
Berlinske:  
Erhvervsminister Rasmus Jarlov vil straffe hvidvask med gigantbøder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 BUSINESS
BERLINGSKE 

2. SEKTION TORSDAG 20. SEPTEMBER 2018HVIDVASK

HvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvaskHvidvask
 I DANSKE 

BANK

Allerede i 2007 blev Danske Bank ad-
varet i klare vendinger om mulig 
hvidvask i Danske Banks estiske fi -
lial, mens banken ligeledes misin-
formerede det danske fi nanstilsyn.

Det fremgår af Danske Banks egen 
undersøgelse af sagen.

I juni 2007 modtog det danske fi -
nanstilsyn et brev, hvori den russi-
ske centralbank udtrykte bekymring 
for såkaldte non-resident kunder i 
Sampo Bank Estland, som Danske 
Bank købte samme år. I brevet lyder 
det, at kunder i Sampo Bank deltog  
i »fi nansielle transaktioner af tvivl-
som oprindelse« for »milliarder af 
rubler månedligt«.

»De nævnte transaktioner kan væ-
re rettet mod skatte- og toldunddra-

Rusland advarede  i 2007  
om »kriminel aktivitet« 

Danske Bank blev advaret 
om mulig hvidvask i bankens 
estiske fi lial langt tidligere, 
end det hidtil har været 
kendt. Banken reagerede 
dog ikke tilstrækkeligt, kon-
kluderes det i undersøgelse.

Af Henrik Jensen  hejs@berlingske.dk, 
Søren Martin Olsen  sren@berlingske.dk

gelse ved import af varer,« skrev den 
russiske centralbank i brevet og rid-
sede endnu en advarsel op:

»Eller de kan forbindes med kri-
minel aktivitet i sin reneste form, 
herunder hvidvaskning af penge.«

Dermed forpassede Danske Bank 
»denne første klare mulighed« for at 
reagere på hvidvasksagen, som det 
konkluderes i bankens egen under-
søgelse.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, 
direktør for revisorjura.dk og ekspert 
i hvidvask, viser det, at der var store 
problemer i Danske Bank.

»Det er et klart signal om, at der 
var store problemer på det tidspunkt. 
Samtidig gav de et fuldstændigt for-
kert svar til det danske fi nanstilsyn. 
Banken burde have reageret klarere 
dengang,« siger han.

Det danske fi nanstilsyn videre-
sendte brevet fra den russiske cen-
tralbank til direktionen i Danske 
Bank og udbad sig direktionens kom-
mentarer.

Ifølge undersøgelsen var brevet 
på dagsordenen på møder afh oldt 7. 

august 2007 i både Danske Banks di-
rektion og bestyrelse. Ved disse mø-
der blev det oplyst, at sagen ville bli-
ve undersøgt internt. Danske Bank 
henviste til en inspektionsrapport 
fra det estiske fi nanstilsyn og anfør-
te ifølge rapporten »fejlagtigt«, at det 
estiske fi nanstilsyn konkluderede, 
at banken overholdt reglerne.

Det blev også oplyst, at Danske 
Bank-koncernens koncept for hvid-
vaskforebyggelse var implementeret 
i det estiske datterselskab, og at rap-
porteringslinjer var blevet etableret.

»Meget alvorligt«
I en pressemeddelelse kaldte Jesper 
Berg, direktør i Finanstilsynet, ons-
dag eftermiddag sagen for »meget 
alvorlig« og forklarede, at tilsynet 
vil gennemgå bankens undersøgelse 
grundigt.

»Som det fremgår af vores afgø-
relse fra maj, har Finanstilsynet fl e-
re gange fulgt op på de oplysninger, 
der er modtaget om hvidvaskfore-
byggelse i den estiske fi lial fra de esti-
ske myndigheder. Banken har i dis-

se tilfælde givet Finanstilsynet be-
tryggende forklaringer, der efterføl-
gende har vist sig misvisende,« sag-
de Jesper Berg.

Det kom ligeledes frem i under-
søgelsen, at Danske Bank også i 2012 
og 2013 gav »ukorrekte« oplysninger 
til det danske fi nanstilsyn. Samtidig 
kom det frem, at banken havde for-
sømt at verifi cere, om oplysningerne, 
som man modtog fra den estiske fi l-
lial, var korrekte.

Onsdag morgen trak Danske 
Banks topchef, Thomas Borgen, sig 
fra posten som en direkte konse-
kvens af sagen og beklagede forlø-
bet.

»Det er åbenlyst, at Danske Bank 
ikke har levet op til sit ansvar i sagen 
om mulig hvidvask i Estland. Det be-
klager jeg dybt. Selv om den ekster-
ne advokatundersøgelse konklude-
rer, at jeg har levet op til mine juri-
diske forpligtelser, mener jeg, det 
rigtige for alle parter er, at jeg fratræ-
der,« sagde Thomas Borgen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov præsenterede i går en politisk 
aftale på hvidvaskområdet. Foto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix

I et lille tætpakket lokale kunne 
erhvervsminister  Rasmus Jarlov (K) 
i går eftermiddag præsentere en ny 
politisk aftale, der med gigantiske 
bøder som redskab slår hårdt ned på 
hvidvask i danske banker.

Flankeret af fem ordførere fra hen-
holdsvis Venstre, Liberal Alliance, 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre 
og SF løftede erhvervsminister 
Rasmus  Jarlov sløret for, at banker-
ne kan se frem til en ottedobling af 
bødestraff en for at medvirke til hvid-
vask.

»Det bliver formentlig det højeste 

Erhvervsminister 
Rasmus Jarlov vil 
straff e hvidvask 
med gigantbøder

Danske banker vil blive 
pålagt kæmpe bøder for at 
medvirke til hvidvask. En 
bødestraf for hvidvask, der i 
dag vil koste en dansk bank 
tre milliarder kroner, vil 
fremover stige til op mod 30 
milliarder kroner. Det har et 
fl ertal i Folketinget besluttet 
i kølvandet på Danske Bank-
skandalen. 

Af Søren Martin Olsen  sren@berlingske.dk

bødeniveau i Europa,« sagde Rasmus 
Jarlov under præsentationen af de 
skærpede tiltag.

Hvis en dansk storbank har en for-
tjeneste på 1,5 milliarder kroner på 
hvidvask, udløser det i dag en bøde 
på tre-fi re milliarder kroner. Frem-
over vil den bøde lyde på 24-30 mil-
liarder kroner. Jarlov understregede, 
at man ikke vil tillade, at banker går 
konkurs på grund af hvidvaskbøder. 
Omvendt påpegede han, at Danske 
Bank ville være i stand til at betale 
en bøde af den størrelse, hvis loven 
havde været gældende i dag.

Hvidvaskaftalen blev præsenteret 
samme dag, som Danske Bank præ-
senterede sine interne undersøgelse 
af hvidvask i bankens estiske fi lial. 
Her fremgik det, at banken ikke har 
været i stand til fastlægge det præ-
cise omfang af mistænkelige trans-
aktioner foretaget af non-resident 
kunder i Estland i perioden fra 2007 
til 2015, men at banken har besluttet 
at donere bruttoindtægterne på kun-
derne fra 2007-2015 svarende til et 
estimeret beløb på 1,5 milliarder kro-
ner til en uafh ængig fond.

Da Danmarks største bank, Danske 
Bank, overtog den fi nske bank Sam-
po Bank i 2007, havde Danske Bank 
en reel mulighed for at fastslå, at 
non-resident porteføljen indebar 
mistænkelig aktivitet, som ikke var 
blevet opdaget ved foretagelse af 
hvidvaskforebyggende procedurer 
i Sampo Bank i Estland.

Det konkluderer Danske Bank i 
sin egen undersøgelse af hvidvask i 
bankens estiske fi lial.

Netop i 2007 var Nordens i dag 
mægtigste fi nansmand – Björn Wahl-
roos – bestyrelsesformand i Sampo 
Bank. I samme periode var han top-
chef i Sampo-koncernen. I dag sid-
der han som bestyrelsesformand for 
Nordens største bank, Nordea.

Allerede for 11 år siden udsendte 
det estiske fi nanstilsyn en kritisk in-
spektionsrapport. På nogenlunde 
samme tidspunkt modtog Danske 
Bank på koncernniveau konkret in-
formation fra den russiske central-
bank via Finanstilsynet. Denne in-
formation påpegede mulig »tax and 
custom payments evasion« (skatte- 
og toldbetalingsunddragelse) og »cri-
minal activity in its pure form, in-
cluding money laundering« (reel kri-
minel aktivitet inklusive hvidvask-
ning) anslået til »billions of rubles 
monthly« (milliarder af rubler hver 
måned).

Danske Bank forpassede imidler-
tid denne første klare mulighed.

Hos Sampo understreger Mirko 
Hurmerinta fra selskabets kommu-
nikationsafdeling, at Sampo ikke har 
været en del af Danske Banks under-
søgelser.

»Og vi har ikke bemærket nogen 
kriminel aktivitet i vores ejerperio-
de,« skriver Mirko Hurmerinta i en 
e-mail.

Han tilføjer, at Björn Wahlroos ik-
ke ønsker at kommentere den kon-
krete sag.

Nor e
form n  
træ  

n -
g

Af Søren Martin Olsen  
sren@berlingske.dk, 
Henrik Jensen  
hejs@berlingske.dk

Allerede i 2007 havde 
Danske Bank en reel 
mulighed for at fastslå, at 
non-resident porteføljen 
indebar mistænkelig 
aktivitet. Sagen trækker 
tråde til Nordeas besty-
relsesformand, 
Björn Wahlroos.

Advokatundersøgelsen afslørede 
også, at det danske fi nanstilsyn al-
lerede i 2007 modtog et brev, hvori 
den russiske centralbank udtrykte 
bekymring for såkaldte non-resident 
kunder i Sampo Bank Estland, som 
Danske Bank købte samme år. Ras-
mus Jarlov ønskede ikke af fælde 
dom over Finanstilsynets ageren i 
sagen, men han lagde ikke skjul på, 
at han undrede sig over forløbet.

»Jeg har selvfølgelig også undret 

mig over en oplysning som denne, 
men jeg tror, at det er bedst, at det 
er Finanstilsynet, der svarer på kri-
tikken,« lød det fra erhvervsmini-
steren.

Han lagde dog ikke op til, at Fi-
nanstilsynets rolle skal granskes i 
forbindelse med Danske Bank-sagen.

»Der er ikke noget for mig, der in-
dikerer, at vi ikke skulle kunne stole 
på Finanstilsynet,« mente Rasmus 
Jarlov.
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Undersøgelsen
Megafon har for Politiken og TV2
spurgt 1.082 danskere om deres forhold
til deres bank.

3 procent har skiftet bank inden for de
seneste 12 måneder pga. utilfredshed
med bankens etik.

10 procent har ikke skiftet bank inden
for de seneste 12 måneder, men 
overvejer at gøre det pga. utilfredshed
med bankens etik.

11 procent har ikke skiftet bank inden 
for de seneste 12 måneder, men har 
overvejet at gøre det af andre årsager
end utilfredshed med bankens etik.

4 procent skiftet bank inden for 
de seneste 12 måneder, men det skyldes
ikke utilfredshed med bankens etik

73 procent har ikke skiftet eller 
overvejet at skifte bank de seneste 
12 måneder. 

lial, hvor det kom frem, at der fra uden-
landske kunder er strømmet 1.500 milli-
arder kroner gennem filialen mellem
2007 og 2015 – en stor del af beløbet for-
modes at være hvidvask.

Bent Meier Sørensen, der er professor
på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
ved CBS, tror dog ikke, at hvidvasksagen
kommer til at koste Danske Bank synder-
lig mange kunder.

Etik er ikke vigtigt for kunderne
For vores tillid til bankerne er i forvejen
lav. Han peger på, at flere banker har haft
skandaler, og at det kan give kunderne
fornemmelsen af, at det ikke hjælper at
skifte bank. 

»Bankerne har fundet ud af, at der er
højt til loftet på den måde, at de kan tilla-
de sig meget, uden at kunderne forsvin-
der«, siger Bent Meier Sørensen.

Magnus Pomykala er ikke selv kunde i
Danske Bank, men mange af hans venner

var det. Han blev så forarget over senest
hvidvaskskandalen, at nu synes han, de
skulle at få gjort noget ved den utilfreds-
hed, de på det seneste har talt meget om. 

»En bank er rimelig vigtig – den er en
stor del af ens privatøkonomi, og det bety-
der meget, at man har sine penge et sted,
hvor man kan stå inde for det, de laver«, si-
ger Magnus Pomykala. 

Den nye undersøgelse, Megafon har
gennemført for Politiken, viser dog, at
netop bankens etik
og moral faktisk ik-
ke er noget, der er
lige så afgørende
for mange danske
bankkunder, som
det er for de tre un-
ge fyre bag Skift
Danske Bank-da-
gen. 

Undersøgelsen
viser, at pris, servi-
ce og så lidt besvær
som muligt er det,
danskerne vægter
højest, når det
kommer til valget
af bank. 14 procent
peger på bankens etik og moral som det
vigtigste. 

Magnus Pomykala og Johan Bech Jes-
persen har ikke bekymret sig om deres

banks etik og moral, før skandalesagerne
begyndte at florere i medierne.

Bent Meier Sørensen fra CBS forklarer,
at der er sket en udvikling i den måde, vi
forholder os til vores bank på. En gang
kendte man sin rådgiver og følte, at bank-
en var på ens side.

Banken er fjern
»I dag er vores bank blevet noget abstrakt
og fjernt. Vi gemmer os bag vores skærm

på mobilen; der
kan vi se, at vi bru-
ger nogle beløb, og
næste måned kom-
mer der nye beløb.
Det er ikke for at ta-
le ned til folk, for
jeg gør det selv.
Men sådan er vores
forhold til banken,
vi forbinder det ik-
ke længere med til-
lid«, siger Bent Mei-
er Sørensen. 

Johan Bech Jes-
persen forstår ikke
rigtig bankverde-
nen, og han føler

heller aldrig, han er blevet introduceret
til den. 

»Oftest handler min privatøkonomi
om, at jeg er løbet tør for penge«, siger Jo-

han Bech Jespersen med et grin: »Banken
er et kæmpe maskineri, man ikke rigtig
har noget indblik i«, siger Magnus Pomy-
kala. Som et eksempel på, at han ikke har
haft nogen forståelse for, hvordan bank-
verdenen fungerede, forklarer han, at
han tidligere har haft følelsen af, at hvis
han skyldte banken penge, så kunne han
ikke skifte bank. 

»Jeg har ikke haft en følelse af, at jeg
rent faktisk er kunde, der betaler banken
for en ydelse, og at jeg derfor kan stille
nogle krav til, hvad jeg gerne vil have til-
bage af min bank som forbruger«, siger
Magnus Pomykala.

Skift Danske Bank-dag løb af stablen
den første søndag i september. På Face-
book var interessen relativt stor. 143 hav-
de tilkendegivet, at de ville deltage til ar-
rangementet – 857 havde erklæret sig in-
teresserede. Arrangørerne anslår, at 30-40
rent faktisk mødte op for at skifte bank.

Danske Bank selv fortæller, at de i år har
haft en nettotilbagegang på 1.100 kunder
med en NemKonto. Chef for Danske
Banks privatkunder Thomas Mitchell kal-
der det i en mail »relativt beskedent«. 

»Jeg vil ikke spå om, hvordan Estland-
sagen vil påvirke kundeudviklingen
fremover. Men jeg håber naturligvis ikke,
at det får store konsekvenser«, skriver
han.
dorthe.lonstrup@pol.dk

OPRØR. Johan Bech Jespersen 
arrangerede sammen med to venner
’Skift Danske Bank-dag’, fordi de er 
utilfredse med bankens etik og moral 
– og ville sætte handling bag holdning. 
Foto: Emma Sejersen

S idst Johan Bech Jespersen besøgte
sin bank, var i juni, fordi han havde
mistet sin pung. Før det kan han ik-

ke huske, hvornår han sidst har været in-
de og trække et nummer i en Danske
Bank-filial. 

»Danske Bank har været noget, jeg har
arvet uden at forholde mig til det. Jeg har
haft en forestilling om, at det ikke var no-
get, jeg havde nogen magt over. I min
hverdag mærker jeg ikke, at jeg er Danske
Bank-kunde, og jeg forholder mig ikke til
det på samme måde, som jeg forholder
mig til alt andet, jeg bruger mine penge
på«, siger Johan Bech Jespersen. 

Men historier om finansiering af israel-
ske bosættelser på Vestbredden og senest
hvidvaskskandalen fik ham til at interes-
sere sig for, hvad der egentlig foregik i
den bankverden, han synes, er så fjern.
Sammen med sine to venner Peter Høj-
lund Andersen og Magnus Pomykala har
Johan Bech Jespersen arrangeret ’Skift
Danske Bank-dag’. En begivenhed arran-
geret via Facebook, hvor andre med sam-
me utilfredshed kunne møde op i Mel-
lemfolkeligt Samvirkes lokaler på Nørre-
bro og komme i gang med at skifte bank. 

»Jeg synes, Danske Bank handler så for-
kert, og jeg er med til at køre maskinen
rundt, så længe jeg er kunde«, siger 26-åri-
ge Johan Bech Jespersen. Han er nu selv i
gang med at skifte til Folkesparekassen. 

Flere overvejer skifte
Det er utilfredshed med Danske Banks
etik og moral, der fik de tre venner til at
oprette begivenheden. En ny undersøgel-
se, Megafon har lavet for Politiken og TV 2,
viser, at 26-årige Johan Bech Jespersen
langtfra er den eneste kunde i banken,
der er utilfreds. 

Af de 1. 082 adspurgte i undersøgelsen
svarer over halvdelen, at de er helt enige
eller overvejende enige i udsagnet ’jeg er
tilfreds med min banks etik og moral’. For
andelen af Danske Bank-kunder, der sva-
rer i undersøgelsen, er det lidt over hver
femte, der erklærer sig helt enig eller
overvejende enig i udsagnet. 

Af de 1.082 adspurgte i undersøgelsen
er 281 kunder i Danske Bank. Heraf har 23
procent overvejet at skifte bank inden for
det seneste år på grund af utilfredshed
med bankens etik. For den samlede be-
folkning gælder det for 10 procent. Der er
dog statistisk usikkerhed, da undersøgel-
sen kun omfatter 1.082 respondenter, og
andelen af Danske Bank-kunder således
er lille, ligesom undersøgelsen blev gen-
nemført, inden banken fremlagde sin un-
dersøgelse af forholdene i dens estiske fi-

Johan Bech Jespersen har
sammen med to venner 
arrangeret Skift Danske
Bank-dag. Han vil ikke 
længere være kunde i en
bank, hvis etik han ikke
kan stå inde for. Han er 
ikke den eneste kunde, 
der er utilfreds med 
bankernes etik og moral,
viser ny undersøgelse.

Snart forhenværende Danske Bank-kunde: 
Jeg er med til at køre maskinen rundt, så længe jeg er kunde

Oftest handler
min 
privatøkonomi
om, at jeg er løbet
tør for penge
Johan Bech Jespersen, 
studerende

MARIE LAGONI OG DORTHE LØNSTRUP

Bankkunder
er ligeglade
med etik S om forbrugere er der én ting, vi

tænker på først: os selv. Det gælder
også, når vi skal vælge bank. 

De fleste er ligeglade med bankens etik
og moral; i stedet er det prisen på penge-
instituttets produkter og den service, vi
kan få for pengene, der afgør valget. Det
viser en undersøgelse med 1.082 respon-
denter foretaget af analyseinstituttet Me-
gafon for Politiken og TV 2 i dagene op til,
at Danske Bank fremlagde resultatet af
bankens egen undersøgelse af hvidvask-
skandalen i sin estiske filial.

»Mennesket er et dyr, og vi vil gerne tje-
ne vores egne interesser«, siger professor i
forbrugeradfærd på CBS Torben Hansen.
Ifølge ham er det den helt korte forkla-
ring på, at bankens etik og moral langtfra
vægter højest for de danske bankkunder.

4 af 5 svarer, at pris, service eller så lidt

besvær som muligt er det vigtigste para-
meter for deres valg af bank. 14 procent
svarer, at etik og moral er det vigtigste. 

»Jo tættere det kommer på forbruge-
ren, jo mere går den enkelte op i det. Jo
mere det vedrører abstrakte ting som ek-
sempelvis samfundshensyn, jo mindre
betyder det for den enkelte forbruger«, si-
ger Torben Hansen.

Godt nært forhold afgørende
Derfor er et godt forhold til bankrådgive-
ren vigtigere for de fleste forbrugere, end
hvad der eksem-
pelvis sker i en
fjern filial i Balti-
kum. 

God service kan
man forholde sig
til, hvorimod an-
dre dele af den fi-
nansielle sektor
kan være svære at
gennemskue for
den almindelige
dansker, forklarer
Steen Vallentin, der
er lektor i virksom-
heders sociale ansvar ved CBS. Hvidvask
påvirker ikke bankkunden direkte, og
hvis det gør, har man ingen chance for at
gennemskue hvordan, siger han.

I onsdags fremlagde Danske Bank sin
interne undersøgelse af, hvad der er fore-
gået i bankens estiske filial fra 2007 til
2015. Her kom det frem, at der fra uden-
landske kunder er strømmet 1.500 milli-
arder kroner gennem den estiske filial i
perioden – en stor del af beløbet formo-
des at være hvidvask. 

Til trods for at Danske Bank lige nu står
midt i en af de største skandaler i dansk
bankhistorie, er det ikke ensbetydende
med, at der vil være massiv kundeflugt fra
banken. 

»Uanset hvor al-
vorligt det er, så er
det ikke noget, der
vedrører den en-
kelte forbruger i
Danske Bank. Men
man synes ikke
godt om det, så
hvis man er util-
freds i forvejen,
kan det være en an-
ledning til at finde
en ny bank. Skan-
dalen kan ikke i sig
selv få mange til at

skifte«, siger Torben Hansen. 
Ifølge megafonundersøgelsen erklærer

over halvdelen af de 1.082 adspurgte sig
helt eller overvejende enige i, at de er til-

fredse med deres banks etik og moral. For
de adspurgte, der er kunder i Danske
Bank – det er 281 af de adspurgte – gælder
det for 22 procent. Samtidig svarer 23 pro-
cent af bankens kunder, at de det seneste
år har overvejet at skifte bank på grund af
utilfredshed med bankens etik. Det gæl-
der kun for 10 procent af alle de adspurg-
te.

»Det indikerer, at Danske Bank er i en
følsom situation og har et kæmpearbejde
foran sig for at genvinde den tillid, der er
gået fløjten«, siger Steen Vallentin.

»Beskeden tilbagegang«
Ifølge banken selv har den i år haft en 'be-
skeden' nettotilbagegang på 1.100 kunder
med en NemKonto. Resultatet af undersø-
gelsen kommer ikke bag på chef for Dan-
ske Banks privatkunder Thomas Mitchell,
skriver han i en mail til Politiken:

»Vi er klar over, at vi har en kæmpe op-
gave foran os for at gøre os fortjent til at
genvinde tilliden. De ting, der foregik i
Estland-filialen, er så langt fra den bank,
vi ønsker at være. Det, jeg som chef for pri-
vatkunder i Danmark kan gøre sammen
med mine medarbejdere, er, at vi hver
dag gør vores allerbedste for at give gode
kundeoplevelser«.
marie.lagoni@pol.dk

dorthe.lonstrup@pol.dk

For langt de fleste af os er det pris og service,
der afgør, hvilken bank vi vælger, viser ny 
undersøgelse. Heller ikke Danske Banks møgsag 
er nok til at få kunderne til at skifte, siger ekspert.

MARIE LAGONI

DORTHE LØNSTRUP

Skandalen 
kan ikke i sig 
selv få mange 
til at skifte
Torben Hansen, professor, CBS
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HVIDVASK I milliardklassen. En ledelse,
der i bedste fald sov i timen. Det lyder
som en film. Det er desværre virkelighe-
den. Og det stopper ikke her. Skandalen
afslører tre af den syge kapitalismes
symptomer.

1: Too big to fail, too big to jail 
Hvor en lang række ansatte længere nede
i systemet er blevet holdt ansvarlige for
hvidvaskskandalen, friholdt Danske
Bank sin egen topledelse for juridisk an-
svar. Det er ikke alene absurd, for det kan
kun retssystemet gøre; det skader også
tilliden til hele banksektoren. For hvor-
dan kan vi have tillid til de store danske
banker, når Danske Bank nu kan frikende
sig selv for juridisk ansvar efter det, iagt-
tagere kalder den største hvidvaskskan-
dale i Europa nogensinde? Lighed for lo-
ven bør gælde – men åbenbart ikke for
den rigeste ene procent.

2: En fest for de få 
Nu forhenværende direktør Thomas Bor-
gen, der som bekendt overså hvidvask i
milliardklassen, tager sandsynligvis en
millionbonus med sig. Mænd som Tho-
mas 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 pen-
sion. Når man som helt almindelig løn-
modtager misligholder sine forpligtel-
ser, ryger man ud med det samme og ik-
ke efter lang tids nøl som i Borgens tilfæl-
de. Man bliver øjeblikkelig stillet til an-
svar. Og nej, der er ingen bonusser, men
derimod et kraftigt forringet dagpenge-
system og et socialt sikkerhedsnet med
mange huller. Fair? Det tror jeg ikke, de
fleste danskere synes. 

3: Manglende samfundsansvar 
Gør det, du er bedst til, lød en reklame for
Danske Banke for nogle år siden. Her må
man sige, at samfundsansvar ikke har væ-
ret Danske Banks spidskompetence –
nærmest tværtimod.

Og her er vi netop inde ved kernen af
problemet. For når hvidvaskskandalen
har kunnet finde sted i Danske Bank i en
periode, hvor bankerne ellers har lovet
bod og bedring, ser vi desværre nu, at
dømmekraften hos ledelsen i en så stor

bank som Danske Bank er lige så tvivl-
som som for 10 år siden.

Danske Bank overlevede for 10 år si-
den, fordi man igangsatte en politisk
redningsaktion, hvor danskerne tog ri-
sikoen. Siden har banken takket dan-
skerne ved enorme stigninger i gebyrer
og bidragssatser og enorme overskud,
der blev udbetalt til aktionærer. Var op-
stramningen efter finanskrisen blot
spil for galleriet? Det ser sådan ud. Rap-
porten fra Danske Bank må derfor være
et komma, ikke et punktum. Skandalen
er et lysende eksempel på, hvorfor fi-
nanskapitalen stadig er syg. 

Hvad gør vi så? 
Vi må i gang med at rydde op. Hur-

tigst muligt. I hvidvasklovgivningen.
Banklovgivningen. Muligheden for at
give absurde bonusser. Ja, i hele finans-
sektoren. 

Skandalen i Danske Bank bør være
den brændende platform, der bringer
os videre.

danske bank

PIA OLSEN DYHR, 
FORMAND FOR SF 

Hvor en række ansatte
længere nede i systemet er
blevet holdt ansvarlige for
hvidvaskskandalen,
friholder Danske Bank sin
egen topledelse for juridisk
ansvar. Det er absurd! 

Danske Bank-skandalen er
udtryk for en syg kapitalisme 

Arkivtegning:
Roald Als 

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

Læserbreve, højst 100 ord, debatindlæg, højst 400 ord, og Kroniker, ca. 2.100 ord, 
indsendes via vores hjemmeside: politiken.dk/debatindlaeg
Indlæg til nettet skal også sendes via denne adresse. 

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte tekster og til også
at bringe teksterne på politiken.dk/debat. Vi bringer kun tekster alene sendt til Politiken.
Opstår der problemer, kan du ringe til os på 33 47 12 00 eller 70 15 01 01.

KL HAR FOR nylig påvist, at antallet af
børn og unge med en psykiatrisk diagno-
se er fordoblet i løbet af få år. 

Fra 2010 til 2017 er andelen af børn, der
har fået en psykiatrisk diagnose, inden
de fylder 15 år, steget fra 4 til 9 procent.
Reelt er der tale om mere end 9 procent,
da undersøgelsen kun omfatter diagno-
ser stillet af hospitalsansatte speciallæ-
ger, men ikke dem, der er stillet af prakti-
serende børne- og ungdomspsykiatere. 

Overlæge i børne- og ungdomspsykia-
tri Jesper Petersen fremhæver i artiklen
fra KL, at stigningen må ses som udtryk
for, at der har været et udækket behov.
Professor i børne- og ungdomspsykiatri
Per Hove Thomsen understreger andet-
steds, at stigningen må forstås som en
succeshistorie. Vores Kronik udfordrer
succesen:

Vi ved, at spørgsmålet om psykiatri op-
står, når afmagt og usikkerhed, i forhold
til hvad der kan skabe tilstrækkelig ud-
vikling, fylder. 

Henvisning til børne- og ungdomspsy-
kiatrien sker, når børn mistrives alvorligt
og ikke udvikler sig, som vi håber. Derfor
er det en forsimpling og en adskillelse 
af noget, der hænger sammen, når det
kommer til at se ud, som om børne- og
ungdomspsykiatri blot handler om hen-
viste børn. 

Det er derimod oplevelserne af afmagt,
forkerthed, smerte og fastlåsthed, der fø-
rer ind i psykiatrien. Udredning handler

således ikke blot om at beskrive barnet,
men har et udvidet perspektiv: Hvordan
kan vi tage vare på de sammenhænge,
der kan føre ind i anderledes trivsel og
udvikling for de pågældende børn? Også
i kraft af at omgivelserne forstår deres
rolle og muligheder på nye måder. 

Den indsats, vi peger på, handler om at
forblive nysgerrige i forhold til sammen-
hængene og dermed mulighederne for
at skabe tilstrækkelige ændringer. 

Denne måde at forstå psykiatri på for-
pligter også på et samfundsmæssigt

plan. Opgaven handler om at reducere
oplevelsen af afmagt, forkerthed og
fastlåsthed. 

Det handler om hverdagen i familier-
ne, i skoler og institutioner. Der er i en
årrække sket stramninger og nedskærin-
ger i kommunerne, som gør, at flere børn
end tidligere lever i spændingsfeltet mel-
lem det, skoler og institutioner kan tilby-
de, og det, forældrene forventer af udvik-
lingsstøtte til deres barn. 

Børn vokser op i en tid, hvor samarbej-
det mellem de forskellige arenaer i bør-

nenes liv er vigtigere end nogensinde,
men alligevel bliver det ofte frustratio-
nen over børnenes mistrivsel, der fylder.
Det er vanskelighederne med at forstå 
og skabe bevægelse på tværs, der i sidste
ende fører børnene ind i psykiatrien. 

INDSATSEN BURDE således fokusere på 
at afhjælpe afmagten ved bredt at styrke
ressourcerne og kvaliteten i daginstituti-
oner og skoler, etablere tid til et nødven-
digt udvidet samarbejde og ikke mindst
skabe processer, der gør det muligt at for-
stå børnenes invitationer, bl.a. i kraft af
en udvidet indsats over for de belastede
og udsatte familier i de primærkommu-
nale tilbud. 

Alt sammen for at styrke handlekraf-
ten til at skabe trivsel og udvikling for
alle børn og muligheder for afgørende
nyorientering i mødet med de børn, som
ellers ville blive henvist til psykiatrien. 

Vi lever i en individualiserende præsta-
tionskultur: Aldrig før er så mange børn
blevet beskrevet og vurderet. 

Fra børnehave og opefter bliver børne-
ne testet. Mange lever godt med dette,
men en voksende gruppe får en omfat-
tende viden om det, de ikke kan, ikke er
og ikke formår. Og det presser forældre
og de voksne i skoler og institutioner, 
at også de bliver målt på børnenes formå-
en. 

Præstationspresset bidrager til, at børn
falder ud, og det bliver ofte forestillinger-

ne om børnenes
begrænsninger og
vanskeligheder,
der står tilbage.

Det er paradok-
salt, når forvent-
ningerne til børn
og unge om at bli-
ve dygtige og præ-
stere finder sted
samtidig med fort-
satte stramninger
og nedskæringer i
skole- og uddan-

nelsessektoren og i hjælpen til social ud-
sathed og mistrivsel.

Der har i en årrække været fokus på in-
klusion, men det er, som om det afgøren-
de paradigme både før og efter inklusio-
nen reduceres til et fokus på, om børne-
ne formår eller ikke formår at leve op til
det, der forventes. Og hvis de ikke gør,
dukker spørgsmålet om evt. henvisning
til psykiatrien op igen. 

Men børns trivsel og udvikling er ikke
blot en pædagogisk opgave for skoler og
institutioner eller en opgave for familier-
ne alene. Det er en forpligtelse, der hand-
ler om, hvordan vi som samfund behand-
ler de mest udsatte. 

Det er en fællesskabsopgave, der drejer
sig om at bygge alliancer op på tværs af
de arenaer, hvor børnene vokser op, såle-
des at der i fællesskaber kan opbygges er-
faringer, der overskrider det, der skabte 

Det er ikke børnene, der er problemet
SØREN HERTZ 
JØRN NIELSEN

Når der i løbet af få år sker
fordobling af antallet af
børn, der får en psykiatrisk
diagnose, er der for alvor
grund til at stoppe op. 

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater,
og Jørn Nielsen er psykolog 

kroniken
21. september 2018

Vi må fokusere
på, hvordan vi
undgår, at så
mange børn
mistrives 
og udvikler 
psykiatriske
symptomer

BØRNELIV. Der er for mange børn, der er stressede og mistrives. Det må vi rette op
på. Her ses en time med en inklusionspædagog på Sundbyøster Skole. Foto: Lars Just

JEG ER MEGET ulykkelig over, at DR som
konsekvens af regeringens medieforlig
har besluttet at lukke de tre radiokanaler
for alternativ musikformidling P8 Jazz, P7
Mix og P6 Beat. Det er den helt forkerte
vej at gå. 

Disse kanaler var en vigtig mulighed
for at lære ny musik at kende, for at få ud-
fordret sine ører og blive inspireret til at
undersøge musikkens muligheder uden
for den ensformige strøm af main-
streammusik, der kun udgør en forsvin-
dende lille del af musikkens umådelige
landskab. 

Der ligger en uendelig række af værdi-
fulde bevidsthedstilstande og venter for
den, der har nysgerrigheden og tålmo-
digheden til at lære ny musik at kende.
Den musikhistorie, der konstant er i ud-
vikling, er et vidunderligt og overrasken-
de landskab, som vi kan bruge hele livet
på at udforske uden nogensinde at blive
færdige. 

Denne kilde til mening og lykke kræ-
ver dog en vis nysgerrighed og viljefast-
hed. Det kræver en personlig investering,
fordi man bliver nødt til at åbne ørerne
for nye lyde, som i starten virker fremme-
de og uforståelige. Det er naturligt for os
at foretrække det velkendte i mange til-
fælde, men således går vi også glip af en

stor del af musik-
kens potentiale. 

Derfor ser jeg
det som en vigtig
samfundsmæssig
opgave at træffe
foranstaltninger,
der sikrer, at det le-
vende musikalske
landskab ikke dør
hen og ikke bliver

glemt. Det frie marked er en reel trussel
for den musik, der kræver en vis person-
lig investering, dvs. som ikke umiddel-
bart er iørefaldende. Hvis vi ikke husker
at passe på denne musik ved at sikre kul-
tur- og mediestøtte til de udøvende musi-
kere, til musikformidlere og til det publi-
kum, som holder af at høre musikken,
men ikke i sig selv er nok til at understøt-
te den, så risikerer vi, at fremtidige gene-
rationers mulighed for at udforske dette
landskab forringes kraftigt.

kultur 

MATHIAS HEISE, 
MUSIKER

Lukningen af P8 Jazz,
P7 Mix og P6 Beat er 
en dårlig idé. 

Den forkerte
vej at gå

Disse kanaler
var en vigtig
mulighed for at
lære ny musik
at kende
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blanding af inkompetence og bestikkelse
udbetalt over 12 mia. kr. til svindlere. Politi-
et brød borgernes grundlovssikrede ret til at
demonstrere mod den kommunistiske gi-
gant Kina. Og de ledende betjentene er sig-
tet for at lyve om det i retten bagefter. Hele
forløbet i den såkaldte Tibet-sag er en ba-
nanrepublik værdig.

Skandalerne slår igennem i alle målinger.
Tilliden til vores politikere, der i sidste ende
er ansvarlige for den offentlige sektor, er
nærmest kollapset siden finanskrisen. I
2007 havde omkring 70 pct. af danskere
stor tillid til de folkevalgte. I 2015 var tallet
dykket til 37 pct.

Tilliden til embedsapparatet dykker også.
Over halvdelen af danskerne har nu »be-
grænset tillid« til embedsfolket i ministeri-
erne, viser en måling foretaget af netmediet
Altinget. Kun hver tredje dansker nærer
»stor tillid« til embedsværket, hvilket er et
fald på seks procentpoint på to år. 

Mistilliden til politiet er steget hvert år siden
2013. Det er nu knap hver femte borger, der
ikke længere stoler på politiet.

Det ville være en forsimpling at reducere
mistilliden til én faktor. Naturligvis spiller
mange ting ind. Men tillidskløften vokser,
mens vi ser en række graverende sager, der
smager af magtmisbrug, inkompetence eller
slet og ret en rådden kultur.

Onsdag er det toppen af dansk erhvervs-
liv, Danske Bank, der skal stå skoleret for at
bryde borgernes tillid. Bestyrelsesformand
Ole Andersen skal forklare omverdenen,
hvorfor man i årevis lod op imod 200 mia.
kr. sive igennem sin estiske filial fra russiske
kriminelle og folk med tilknytning til regi-
met i Aserbajdsjan.

Det forekommer åbenlyst, at bankens di-
rektør, Thomas Borgen, må gå af. Den briti-
ske erhvervsavis Financial Times, Berlingske
og Finanstilsynets afgørelse fra maj har slået
fast, at Borgen var ganske velinformeret om
den velsmurte estiske pengemaskine helt til-
bage i 2013 og 2014.

At bestyrelsesformanden overhovedet har
holdt hånden over sin direktør så længe, si-

Der hænger en plakat i vinduet i Borgerservi-
ce på Vester Voldgade i indre København.

Jeg har længe studset over budskabet, når
jeg cykler forbi hver morgen. Borgerne har
krav på, at kommunen møder dem med »til-
lid«, står der på plakaten. Tillid er en »ret«.
En borgerrettighed, som vi alle er født med,
må man forstå.

Men har vi virkelig alle sammen ret til til-
lid? Det er uden tvivl sympatisk, at de kom-
munale bureaukrater møder borgerne med
tillid som udgangspunkt. Det modsatte –
mistillid – er en skidt start på en ligeværdig,
serviceorienteret samtale.

Omvendt er tillid næppe noget, alle har
ret til. Tværtimod.

Tillid gør man sig fortjent til. Det kræver
hårdt arbejde at blive opfattet som en god
samfundsborger, flittig kollega og en loyal
kammerat. Tillid er ingen naturgiven ret.
Hverken for kontanthjælpsmodtagere, top-
chefer, ministre, journalister eller embeds-
mænd.

Og tillid er en ganske skrøbelig størrelse.
Der er alt mulig grund til at fejre, at en

høj grad af gensidig tillid altid har været en
kerneværdi i det danske samfund. Tilliden
sørger for, at vi slipper for at overregulere og
bruge millioner af kroner på unødige juridi-
ske ansvarsfraskrivelser. 

Vi stoler på hinandens ord. Vi stoler på, at
folk overholder deres aftaler, stopper for
rødt, og at alle har en vis grad af retskaffen-
hed og ordentlighed.

Desværre hober rækken af møgsager, der rok-
ker ved vores tillid til hinanden, sig op. Sær-
ligt vores store samfundsinstitutioner er un-
der pres: Skattemyndighederne har i en

ger desværre meget om en forretningskul-
tur, hvor man har mistet idéen om, hvad
der er rigtigt og forkert. Danskerne har for-
tjent et langt bedre moralsk kompas fra
samfundets absolutte magtelite.

Herfra skal der lyde en bøn: Vi står i en hi-
storisk tillidskrise mellem borgerne og sam-
fundets top. Hvis vi skal undgå, at Danske
Banks hvidvasksag graver kløften dybere, så
bliver myndighederne nødt til grundigt at
undersøge, om der kan placeres et straffe-
retsligt ansvar. Danskernes tillid til samfun-
dets institutioner svinder ind, hvis magt-
fulde mennesker kan slippe afsted med et
rap over nallerne for det, som ligner en stri-
be grove lovovertrædelser.

Det er i krisetider, at både erhvervslivet,
myndighederne og politikerne skal vise, at
de vitterligt har fortjent vores tillid.

At bestyrelses-
formanden overhoved
har holdt hånden over
sin direktør så længe,
siger desværre meget
om en forretnings-
kultur, hvor man har
mistet idéen om, hvad
der er rigtigt og
forkert. 
Magnus Barsøe, debatredaktør

Nu dages det i bananrepublikken
HVIDVASK: Tillidskløften mellem borgerne og parnasset vokser. Hvis vi skal genoprette
tilliden mellem samfundets top og den menige borger, så kræver det, at man lytter på
direktionsgangen, og at myndighederne følger skandalen i Danske Bank til dørs.

MAGNUS BARSØE
debatredaktør, Finans

magnus.barsoe@finans.dk

Danske Bank vil på et pressemøde i dag offentliggøre konklusionerne i den interne advokatundersøgelse,
som banken selv har sat i værk af hvidvask af penge i bankens filial i Estland. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau
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Hvidvaskskandalen i Danske
Bank er nu kommet et skridt
tættere på at koste en lavere
kreditværdighed. Banken

har nemlig fået et hak i tuden
af det canadiske kreditvurde-
ringsbureau DBRS, som har
sænket sin udsigt fra ”stabilt”
til ”negativt” som følge af
skandalen. DBRS er ét af fire
ratingbureauer, som Den Eu-
ropæiske Centralbank benyt-
ter sig af i sit arbejde.

»DBRS har taget højde for
det udvidede omfang af
myndighedernes under-
søgelser i Danske Bank og

bankens estiske filial. De før-
ste undersøgelser blev ledet
af de estiske og danske myn-
digheder, men det amerikan-
ske justitsministerium er nu
involveret sammen med flere
andre myndigheder. Finans-
tilsynet har for nylig med-
delt, at banken skal polstre
sig mere, og det er fortsat
uklart, i hvilket omfang ban-
kens indtjening, finansiering
og i sidste ende kapital kan

blive negativt påvirket af
mulige bøder og skade på
bankens omdømme,« skriver
DBRS.

Tidligere advarsel
DBRS advarede efter offent-
liggørelsen af Danske Banks
interne hvidvaskundersøgel-
se om, at en nedgradering af
bankens udsigt kunne kom-
me på tale. Denne advarsel
har altså nu materialiseret

sig. Den interne undersøgel-
se viste, at næsten 1.500 mia.
kr. er strømmet igennem af-
delingen for de såkaldte non-
resident kunder i filialen i
Estland i en periode fra 2007
til 2015.

»Samlet er det forventnin-
gen, at en betydelig andel af
betalingerne er mistænkeli-
ge,« lød det i rapporten. Iføl-
ge Jyllands-Postens oplys-
ninger er der formodet hvid-

vask for mindst 745 mia. kr.
Den seneste ændring i ra-

tingbureauets syn på Danske
Bank kom i juli i år, hvor ud-
sigten blev nedgraderet fra
”positivt” til ”stabilt”. I øje-
blikket har Danske Bank
ratingen ”A” hos DBRS.

Det store kreditvurderings-
bureau Moody’s har allerede
sænket sin rating for Danske
Banks kreditvurdering til
”negativt” fra ”stabilt”.

Danske Bank får et hak i tuden af ratingbureau
N Hvidvaskskandalen har
nu fået ratingbureauet
DBRS til at ændre sin ud-
sigt for Danske Bank.

ALEXANDER BITSCH
alexander.bitsch@finans.dk

»Direktionen på CBS har
på baggrund af sagen om
hvidvaskning i Danske Bank
besluttet at bremse for nye
samarbejder med banken.
Der bliver for nuværende
ikke indgået nye samarbejder
mellem CBS og Danske Bank.
Det er besluttet efter sagen
om hvidvask for muligvis
langt over en billion danske
kroner via bankens estiske
filial,« skriver direktionen på
CBS’s intranet.

Beslutningen kommer ef-
ter, at direktionen har fået
konkrete forespørgsler om,
hvordan den stiller sig til
samarbejdet med Danske
Bank, efter at bankens egen
undersøgelse har »afsløret
massive ledelsessvigt«, som
det hedder på CBS’s intranet.

»Vi har brugt de seneste
dage på at få et overblik over
vores samarbejder med Dan-
ske Bank og vores handle-

D anske Bank har så
plettet et navn, at
Copenhagen Busi-
ness School, CBS,

ikke vil etablere nye samar-
bejder med banken.

Det har CBS besluttet som
en konsekvens af Danske
Banks hvidvasksag.

Banken finansierer forsk-
ningsprojekter på CBS og er
bank for uddannelsesinstitu-
tionen. Dertil kommer, at
Danske Banks bestyrelsesfor-
mand, Ole Andersen, er
adjungeret professor på han-
delshøjskolen. Han må nu
lide den tort, at CBS’ direk-
tion ikke finder hans bank
værdig til nye samarbejder.

muligheder,« konstaterer
CBS’s direktion, som samti-
dig fastslår, at CBS ønsker at
promovere og udvikle an-
svarlighed og ansvarlig ledel-
se hos de studerende.

Ikke et forbillede
»Det er en meget alvorlig sag
om hvidvask af enorme sum-
mer og ledelsessvigt i den for-
bindelse, som er kommet
frem i lyset. Der er ingen tvivl
om, at Danske Banks tople-
delse har svigtet sit ledelses-
ansvar, sine medarbejdere og
det danske samfund. Det er
også åbenlyst, at topledel-
sens ageren ikke er et forbil-
lede for vores studerende,«
siger rektor Per Holten-An-
dersen i meddelelsen på
intranettet.

»Vi har derfor besluttet, at
CBS ikke vil indgå nye sam-
arbejder med Danske Bank,
før der udpeges en ny top-

ledelse, og denne har vist, at
den gennem en kritisk dialog
med omverdenen vil søge at
genskabe den tabte tillid til
banken,« fortsætter han.

De nuværende samarbej-
der med Danske Bank vil
fortsætte. CBS er nemlig som
offentlig institution »nødt til
at overholde sine nuværende
kontraktlige forpligtelser,«
som det fremgår af meddelel-
sen på intranettet.

»Det er naturgivent, at CBS
kandidater får job bredt i
virksomheder, og at CBS’ for-
skere og vi som institution
samarbejder bredt med er-
hvervslivet. Vi stiller eksem-
pelvis gerne vores viden om
CSR, internationale hvid-
vaskregler og god ledelse til
rådighed for Danske Bank, og
vi vil gerne trække læring ud
af banken også i en krisetid.
Men der er absolut ingen
tvivl om, at vi vil være særligt

opmærksomme på vores
samarbejdsrelationer, og
hvilken retning Dansk Banks
topledelse bevæger sig de
kommende måneder,« siger
Per Holten-Andersen i med-
delelsen. 

Det har ikke været muligt
at få en kommentar fra Dan-
ske Banks bestyrelses-
formand, men pressechef
Kenni Leth skriver i en email:

»Det er vi naturligvis kede
af, da vi igennem mange år
har haft et godt og omfatten-
de samarbejde med CBS. Vi er
naturligvis klar til at tage en
dialog med CBS’ ledelse om
sagen og de ændringer, der
allerede er gennemført for at
sikre, at noget sådan ikke kan
ske igen. Vi tager skarpt af-
stand fra hvidvask og økono-
misk kriminalitet, og sagen
afspejler ikke den bank, vi
ønsker at være.«

CBS’ SAMARBEJDER
MED DANSKE BANK

Samarbejder, hvor Danske Bank
er involveret, løber op i ca. 23,5
mio. kr. – heraf er ca. 10 mio. kr.
finansieret af Danske Bank eller
Danske Banks Fond.

M Forskningsprojektet Nordic 
Finance and the Good Society 
Samlet finansiering er 8,69 mio.
kr. Danske Banks andel er 3 mio.
kr. Projektet løber fra 2015 til
31. december 2018. 

M  Forskningsprojektet Compli-
ance and Risk Management
Samlet finansiering er 2,25 mio.
kr. Danske Banks andel er
750.000 kr. Projekt løber fra 1.
januar 2018 til 30. juni 2023.

M Erhvervs-ph.d. ”Making Sen-
se of Organizational Changes”
Samlet finansiering er 2 mio. kr.
Danske Banks andel er 1,035
mio. kr. Projektet løber fra 1.
december 2016 til 31. november
2019.

M Forskningsprojektet Situated
Accounting and Sustainable,
Community Managed Develop-
ment
Samlet finansiering er 130.376
kr., og Danske Banks andel er
130.376 kr. Projektet løber fra 1.
juni 2017 til 31. december 2018. 

M Forskningsprojektet An 
Analysis of Share Repurchase
by Listed Firms
Samlet finansiering er 233.000
kr., og Danske Banks Fond andel
var 100.000 kr. Projektet løb
fra 15. oktober 2016 til 15.
december 2017.

M Forskningsprojektet Corpora-
te Impact Initiative ifm. med
CBS Impact Day
Samlet finansiering er 200.000
kr., og Danske Banks andel var
50.000 kr. Projektet løb fra
2016 til 31. december 2017.

M Professorat i Digitalisering
Samlet finansiering er 10 mio.
kr. Danske Banks andel er 5 mio.
kr. Projektet løber fra 1. august
2018. 

Derudover:
M Adjungeret professor
Bestyrelsesformand i Danske
Bank, Ole Andersen, er adjunge-
ret professor på CBS. Han blev
udnævnt i 2015 og udløber i
2020. En adjungeret professor
er en ulønnet titel, hvortil der
hverken knytter sig undervis-
nings- eller forskningsforplig-
telse. 

M Corporate Partnership
Danske Bank har et Corporate
Partnership med CBS fra 1. janu-
ar 2018 til 31. december 2018.  

M Bankforbindelse
Danske Bank er CBS’ bank

Danske Banks bestyrelses-
formand, Ole Andersen, er adjun-
geret professor på CBS, som ikke

længere vil etablere nye sam-
arbejder med hans bank. 

Foto: Stine Bidstrup

CBS stopper alle fremtidige
samarbejder med Danske Bank
HVIDVASK: Danske Banks topledelses ageren er ikke forbillede for de studerende på
Copenhagen Business School, som nu indstiller fremtidigt samarbejde med banken.

KRISTOFFER BRAHM
CLAUS IVERSEN
JETTE AAGAARD
kristoffer.brahm@finans.dk
claus.iversen@finans.dk
jette.aagaard@finans.dk
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Bilag 12 
 
Børsen:  
Storaktionærers tillid til Danske Bank svækket: ”Der har været et massivt 
ledelsessvigt” 
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Bilag 13  
 
Børsen: Ole Andersen presset til stop i Danske Bank  
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Online kilder  
Alle kilder er sidst besøgt 10/05/19  

 

Web 1: Kilde til oplysning om hvidvask i Danske Bank  

https://www.berlingske.dk/virksomheder/hvidvaskede-milliarder-fossede-gennem-danske-banker 

 

Web 2: Kilde til Danske Banks konklusioner på undersøgelse 

https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/press-releases/2018/pm19092018 

 

Web 3: Kilde til invitation til Danske Banks pressemøde i Tivoli Congres Center.  

https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/press-releases/2018/pm14092018 

 

Web 4: Kilde til Danske Banks administrerende direktør fratræder sin stilling  

https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/company-

announcements/2018/sm19092018a 

 

Web 5: Kilde til  Danske Banks stakeholder policy  

https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2016/1/stakeholder-policy.pdf 

 

Web 6: Kilde til Bruun & Hjejle rapport 

https://danskebank.com/-/media/danske-bank-com/file-cloud/2018/9/rapport-om-non-resident-

portefoeljen-i-danske-banks-estiske-filial-.-la=da.pdf 

 

Web 7: Kilde omkring Berlinskes dækning af sagen  

https://borsen.dk/nyheder/ritzau/artikel/3/2344999/fakta_danske_bank_blev_advaret_om_hvidvask
_gang_pa_gang.html 
 

Web 8: Kilde til betydning af ordet morale 

http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/mo
ral 
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Web 9:  Kilde til betydning af ordet koste  

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=koste 
 

Web 10: Kilde til betydning af ordet svigt 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=svigte 
 

Web 11: Kilde til betydning for ordet skandale 
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=skandale 
 
 
Web 12: Betydning af ordet paneuropæisk problem  
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=paneurop%C3%A6isk 
 
 
Web 13: Kilde til ordet uopsættelig 
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=uops%C3%A6ttelig 
 
 
 
Web 14: Kilde til betydning af ordet straffe 

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=straffe 

 

Web 15 Kilde til betydning af ordene etik og moral 

http://sociologiskforum.dk/posts/moral-og-etik-en-begrebsafklaring/626 

 

Web 16: Kilde til betydning af at være syg 

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=syg 
 

Web 17: Kilde til betydning af ordet kapitalisme 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Samfund/kapitalisme 

 

Web 18: Kilde til betydning af ordet symptom 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=symptom 
 

Web 19: Kilde til betydning af ordet absurd  

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=absurde 

 

Web 20: Kilde til betydning af ordet samfundsansvar 
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https://www.csrkompasset.dk/hvad-er-csr 

 

Web 21: Kilde til betydning af ordet parnas 

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=parnasset 
 

Web 22: Kilde til betydning af ordet pres 

https://sproget.dk/lookup?SearchableText=pres 
 
 
Web 23: Kilde til betydning af ordet forbillede 
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/forbillede 
 
 
Web 24: Kilde til Danske Banks aktiviteter i udlandet  
https://danskebank.com/da/om-os 
 

 


