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Kapitel 1 

1.1 Problemfelt 

For en hver virksomhed, der er afhængig af kunder og investorer til at holde deres forretninger 

kørende, er det nødvendig at varetage et godt ry og rygte. Et pengeinstitut, som kunder ikke har 

tillid til, er ligeledes en bank uden kunder og ligeledes med investorer. Men hvem er det egentlig 

bankerne skal gøre tilfreds, kunderne eller investorerne. I 2008 blev den danske banksektor ramt af 

en krise, en krise, der resulterede i at folketinget måtte oprette flere bankpakker til deres redning. 

Senest bankpakke 6, der til opgave udpegede seks banker, der vil give den danske stat problemer, 

hvis de kollapser. Derfor vil disse banker blive reddet af staten i sådanne tilfælde og til gengæld 

blev stillet øget krav til kapital. Danske Bank var blandt de seks banker. Og netop Danske Bank har 

lidt under den finansielle krise, med henblik på omdømme og troværdighed hos især bankkunderne.  

Man må antage at en bank primære interesse er at tjene penge, til hvem kan så diskuteres. Og netop 

det element får dem til at fremstå griske, når for eksempel indfører gebyrer i banken, hvor kunderne 

er vandt til at undslippe. Projektet sigter i mod at undersøge, hvilke beslutninger, der har indflydelse 

på den danske befolkning holdning til Danske Bank.  

Danske Bank er en efterhånden meget udskældt bank og medierne er ivrige for at skrive om deres 

dårlige image. Og netop effekten af image er interessant. Modstykket til Danske Bank dårlige 

image, kan findes i Merkur Andelskasse. Dels fordi ikke særlig mange kender til dem, dels fordi de 

er en anderledes bank. Merkur andelskasse påstår at være en bank med holdning. Hvilket i bund og 

grund er tomme ord, men på overfladen fremstår Danske bank og Merkur andelskasse, som to 

meget forskellige banker.   

Projektet er drevet af en undren hvorfor Danske Bank bliver straffet i medierne for deres dårlige 

image og vil forsøge at finde årsagerne til dette.  
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1.2 Problemformulering 
 

Ud fra det skrevne profelt er følgende problemformulering opstået. 

Hvordan har Danske Bank fået udviklet et problematisk image og hvad er betydning? 

Projektet har i sinde at bevise at Danske Bank står med nogle problemer i forhold til kunderne og 

deres opfattelse Danske Bank, har trukket Danske Bank ind i nedadgående spiral de har svært ved at 

komme ud af.  

 

 

1.3 Empirivalg og metodologiske overvejelser  

I projektet vil der overvejende blive inddraget empiriske kilder i form af avisartikler og interview 

givet til journalister - og derved bragt i medierne. Det ville være nærliggende at interviewe Danske 

Bank, men det har ikke været muligt. Valget af mediekilder er faldet på de største aviser Børsen, 

Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllandsposten og Politikken. Derudover er også medbragt 

enkelte artikler udarbejdet af Ritzaus Bureau, da mange de ovenstående aviser bringer artikler 

formuleret af netop Ritzaus Bureau. Argumentet for valget af disse, er at de alle har været aktive i 

dækningen af den finansielle krise, samt dens følger. Samtidig har de som landsdækkende aviser, 

adgang til en massiv læsergruppe og det de vælger at bringe i deres avis, når mange husstande.  

Udover det empiriske avismateriale vil der blive inddraget en del brugerundersøgelser, særlig EPSI-

Danmarks undersøgelse, som vil blive forklaret yderlige på et senere tidspunkt.  

Hensigten med empiri valgene er, at afdække hvilken stemning der er omkring Danske Bank i 

medierne. Det er underliggende antagelse, at mediernes dækning påvirker befolkningen og derved 

Danske Banks kunder. Men det medbringes ikke som en egentlig del i projektet, da projektets 

formål ikke er at påvise effekten af medierne, men nærmere effekterne Danske Bank tiltag.  

Metoden er en blanding af kvalitative og kvantitative metoder, da jeg forsøger at fange den 

generelle stemning omkring Danske Bank og samtidig ønsker Danske Banks egen opfattelse af 

situationen. 
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Kapitel 2 

2.1 Bankpakkerne  

For bedst at kunne beskrive den polemik, der eksistere omkring Danske Bank er det nødvendig kort 

at redegøre for de seks bankpakker. Danske Banks deltagelse kan betragtes som værende unik og 

samtidig tager Merkur Andelskasse - Danske Bank modsætning, afstand til en af bankpakkerne. 

Der vil særligt blive lagt vægt på Bankpakke I og Bankpakke II, da de har den primære indflydelse i 

forhold til projektet. Men de alle kun ridses kort op, da detaljerne ikke er relevante i den 

sammenhæng.  

2.2 Bankpakke I 

Krakket af Lehman Brothers ryster de finansielle markeder og bankerne har svært ved at låne penge 

af andre banker og investorer, da renterne de kræver til gengæld er afsindig høje. Samtidig havde de 

fleste danske pengeinstitutter anbragt sig selv i den uheldige situation, at deres udlån overgik deres 

indlån - hvilket gjorde dem afhængig af at kunne låne penge andre steder (Rangvid, 2011).   

Det var naturligvis ikke holdbart, hverken for bankerne eller for kunder, og Bankpakke I blev 

vedtaget den 10. oktober 2008 med den formelle betegnelse - lov om finansiel stabilitet L33. Med 

tilbagevirkende kraft til den 5. oktober 2008 (ibid.).  Bankpakken indeholdt to dele, en 

garantiordning og oprettelsen af Finansiel Stabilitet.  Loven spændte et såkaldt sikkerhedsnet ud, så 

simple kreditorer og indskydere kunne få fuld sikkerhed for deres tilgodehavende i pengeinstitutter 

frem til 30. september 2010. Sikkerhedsnettet gjaldt dog kun for de pengeinstitutter, der havde søgt 

medlemskab hos der Private Beredskab senest 13. oktober 2008, og som overhold de økonomiske 

krav for garantiordningen. Finansiel Stabilitet havde til opgave at afvikle "usunde" eller nødlidende 

banker (Finansiel Stabilitet, 2013).  

Det afsluttede regnskab for omkostninger vedrørende Bankpakke I, blev offentliggjort i februar 

2011, og der fremgik det at det samlede tab på Bankpakken, og derved udgiften for Finansiel 

Stabilitet, blev opgjort til 12 milliarder kr. Det Private Beredskab stillede kaution for 10 milliarder 

kr. og i forvejen indbetalte garantiprovisioner dækkede de resterende 2 milliarder (Finansiel 

Stabilitet, 2013).  

Men det var således en redningspakke til bankerne, så de kunne sikre likviditet.  
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2.3 Bankpakke II 

Bankpakke II også kaldet kreditpakken, lov om statsligt kapitalindskud (L 102) og lov om ændring 

af lov om finansiel stabilitet (L103), blev vedtaget 2. februar 2009, godt 4 måneder efter Bankpakke 

I blev vedtaget. De fleste kender bankpakken under navnet Bankpakke II, men efter sigende 

forsøgte pengeinstitutterne og folketinget at få navnet kreditpakken til at slå igennem i stedet 

(Rangvid, 2011). Finansiel Stabilitet insisterer da også på at kalde pakken for kreditpakken på deres 

hjemmeside i 2014. Argumentet er at pakken er til for at undgå en kreditklemme, altså en situation 

hvor pengeinstitutter må begrænse deres udlån på grund af manglende kapital. Omstændigheder der 

beskyldes for at begrænse økonomisk vækst og øge arbejdsløsheden. En anden forklaring var at 

mange pengeinstitutter bevægende sig på grænsen af solvenskravene og at bankpakken derved 

skulle rede dem fra eventuelle solvensproblemer.  I den diskussion blev der talt meget om sunde g 

usunde banker (Rangvid, 2009), og det er ikke utænkeligt at det var været med at skabe det dårlige 

renomme mange pengeinstitutter inklusiv Danske Bank blev låst fast i de følgende år.   

Bankpakke II indebærer at de penge og realkreditinstitutter i Danmark, som overholder til stillede 

krav til solvens andre økonomiske forhold, kunne ansøge om statslig kapital indskud til og med 30. 

juni 2009 (Børsen, 18-01-2009). Det skete form af hybrid kernekapital, som formelt er en blanding 

mellem aktiekapital og lånekapital. Bankpakke II stillede i alt 75 milliarder kr. til rådighed, men der 

blev "kun" lånt ud for knap 46 milliarder kr. Den hybride kernekapital kan betragtes som et lån 

uden formel udløbsdato, og renten på lånet lå mellem 9 og 12 procent og blev tildelt til den enkelte 

bank ud fra økonomiske forhold og lignende (evm, 2014). 

Langt de fleste som del i bankpakken har valgt at stå offentlig frem omkring det, men det var ikke et 

krav. Størstedelen af pengeinstitutterne har valgt at være åbne omkring, hvor meget de har lånt, 

mens mange har været knap så ivrige med at fortælle til hvilken rente de har lån hybrid 

kernekapital. Umiddelbart fik Vordingborg Bank der bedste rente på 9,2 procent på deres 32 

millioner kroner store lån, mens Danske Bank kom på andenpladsen med en rente på 9,27, procent. 

Men de lånte til gengæld flest penge, nærmere 24 milliarder til Danske Bank, samt ydereligere 2 

milliarder til realkredit Danmark med en lidt højere rente (Danske Bank, 23-03-2012).  
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2.4 Bankpakke III 

Bankpakke III, også kaldet Exitpakken eller afviklingspakken, trådte i kraft den 1. oktober 2010 og 

betød at indskydere og kreditorer ikke længere var sikre fuld dækning for deres tilgodehavende i 

nødlidende pengeinstitutter, som under Bankpakke I (Finansiel Stabilitet, 2013). Bankpakken blev 

vedtaget forholdsvis uset medierne, og har ikke den store betydning i forhold til projektet.  

 

 

2.5 Bankpakke IV 

Også kaldet konsolideringspakken indebærer alternativer til Finansiel Stabilitets rolle i forhold til 

nødlidende pengeinstitutter. Da Amagerbanken den 5. februar 2011 blev overtaget af Finansiel 

Stabilitet og Fjordbank Mors 24. juni samme år, var det med store tabt til kreditorerne, som følge af 

Bankpakke III, fordi de ikke længere var garanteret af staten. Derfor blev Bankpakke IV sat i værk i 

forsøg på at skabe mere attraktive alternativer og det blev vedtaget den 8. september 2011. Det blev 

således muligt for "sund" bank at overtage en knap så sund bank med en medgift ydet af Finansiel 

Stabilitet - uden at afviklingsselskabet skulle stå dårligere økonomisk en under den tidligere 

Bankpakke III. Et andet alternativ var derudover at når Finansiel Stabilitet overtager et 

pengeinstitut, sælger selskabet den levedygtige del under overtagelsen (Finansiel Stabilitet, 2013).  

 

2.6 Bankpakke V 

Bankpakke V også kaldet udviklingspakken blev vedtaget 5. marts 2012, i et forsøg på at forbedre 

små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering (Finansiel Stabilitet). 

Udviklingspakken kom til udtryk gennem en række initiativer, der kun kort opridses da det er uden 

relevans for projektet.   

Men ikke desto mindre indebar det: 

-styrkelse af vækst- og ekspostfinansiering med 15 milliarder kroner. 

- etableringen af et landbrugsfinansieringsinstitut (for at sikre finansiering til landmænd også) 

- finansiel stabilitet frasælger FIH Erhvervsbanks ejendomsporteføjle (Danske Bank, 2013).  
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2.7 Bankpakke VI 

Den 10. oktober 2013 blev Bankpakke VI vedtaget. Aftalen indeholder tre hovedelementer. For det 

første bliver der stillet særlige krav til systemisk vigtige finansielle institutter, såkaldte SIFIer, 

betegnelsen dækker over pengeinstitutter, der defineres som værende så store, at det kan have fatale 

konsekvenser for den danske samfundsøkonomi, hvis de går konkurs. Derfor skal de polstres mere 

end andre banker i et forsøg på at mindske risikoen for at de kommer i eventuelle problemer (evm, 

2013). Derudover skal kravene om kapital og likviditet til alle danske pengeinstitutter skærpes, så 

også de kan modstå kriser bedre i fremtiden.  

For det tredje styrkes Finanstilsynet, i form af etableringen af en bestyrelse for Finanstilsynets 

tilsynsvirksomhed (ibid.) Desuden var de pengeinstitutter, som blev udpeget af folketinget til at 

SIFIer: Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Sydbank, Nykredit, BRF kredit og DLR kredit (Børsen, 

14-10-2013). 
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Kapitel 3 

Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse af henholdsvis Danske Bank og Merkur Andelskasse. 

For at få et bedre indblik i hvordan de to banker adskiller sig udover på deres størrelse.   

3.1Merkur andelskasse  

Merkur andelskasse blev dannet i 1982, med en vision om at drive en samfundsbevidst 

bankvirksomhed (Merkur, 2013). Merkur er en andelskasse, hvilket essentielt betyder, at de er eget 

af de kunder, som vælger at købe en andel.  De reklamere selv med at for hver kroner der bliver 

købt andel i selskabet, kan de låne 6-8 kroner ud til samfundsgavnlige initiativer (ibid.).  

Andelskassens forretningsmodel er derudover koncentreret omkring traditionelle udlåns- og 

indlånsprodukter ligeledes Danske Bank (finanstilsynet 2013). 

Merkur Andelskasse valgte at støtte om Bankpakke I, hvor staten stillede garanti for alle indskud i 

perioden 2008-2010. Med det valg hæftede Merkur sig økonomisk for de banker, som måtte lukke i 

denne periode. Merkur Andelskasse tilkendegiver selv, at den beslutning har endt med at koste 

banken godt 15 millioner kroner.  

I forbindelse med Bankpakke II, valgte Merkur ikke at låne hybrid kernekapital af staten, men i 

stedet skaffe kapital gennem kunder og samarbejdspartnere, på bedre vilkår end staten dog er de 

præcise vilkår ikke er nævnt. Som en del af bankpakke II fik bankerne mulighed for at søge 

statsgaranterede lån, der løb frem til 2013. Merkur andelskasse valgte i første omgang at søge om 

dette og fik bevilget et statsgaranteret lån på 100 millioner kroner, men valgte, i følge dem selv, 

ikke at benytte sig at dette, da de i stedet skaffede likviditet fra kunderne gennem øget indlån.  

Det lykkes ikke mindre Merkur at skaffe kapital i form af 32 millioner i 2008 fra udenlandske 

samarbejdspartnere og ydereligere 24 millioner kroner i 2010, for tilslut at låne 17 millioner i 2011-

2012. Samlet set er det trods alt en sjat penge. De udenlandske samarbejdspartnere som har ydet 

kapitalindskud i Merkur andelskasse er, Triodos Bank (Holland, Storbritannien, Belgien, Spanien 

og Tyskland), Credit Cooperatif (Frankrig), Banca Etica (Italien), Cultura Bank (Norge), 

Ekobanken (Sverige) og APS Bank (Malta).    

I forbindelse med bankpakke III har påført Merkur andelskasse yderligere 2.1 millioner kroner i 

udgifter til indskydergarantifondens kasse. I form af manglende indbetaling fra banker som er 
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overgået til finansiel stabilitet. I perioden 2008-2012 påstår Merkur selv, at måtte betale op til 20 

millioner kroner til afvikling og tab af nødlidende banker.  

Bankpakke V har ingen umiddelbar indflydelse på Merkur andelskasse (Merkur).  

I februar 2013 kom finanstilsynet med en vurdering af banken og den lød blandt andet på at 

andelskassens udlån til erhverv udgjorde 70 procent af det samlede udlån, hvilket ligger 15 procent 

over gennemsnittet for andre pengeinstitutter i samme gruppe (gruppe 3). Dog ligger Merkurs tab 

under gennemnittet i 2012/2013 og det samme gør den akkumulerede nedskrivning.   

Generelt vurderede finanstilsynet af Merkur var en anelse for optimistiske i få sagen om kundernes 

fremtidige betalingsevne og samtidig var de urealistiske høje i deres vurdering af ejendomme i 

forbindelse med pantsætning (Finanstilsynet 2013). 

Som en del af Merkur Andelskasses profil udadtil fremstår andelskassen utrolig gennemsigtig. Og 

man kan på banken hjemmeside og i artikler i medierne læse Merkurs løftede pegefinger til resten 

af branchen. Blandt skal sektoren begrænse de finansielle spekulationer og øge gennemsigtighed. 

Samtidig skriver de på deres hjemmeside, at sektoren bør prioriterer kunders interesser frem for 

aktionærens fortjeneste (Merkur, 2013). 

  

8 

Figur 3.1.1Merkur i tal 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Solvens pct. 12,1 17,5 15,4 16,0 14,9 14,6 

Kernekapital 
pct. 

12,2 14,8 13,2 13,5 12,6 12,5 

       

Indlån mio. 
kr. 

770,3 879,4 1.170,5 1.386,9 1.622,9 1.808,3 

Udlån mio. 
kr. 

722,7 897,1 998,7 1.091,7 1.183,7 1.157,4 

       

Egenkapital 136,8 153,5 162,9 179,4 179,7 182,9 

       

Antal 
kunder 

11.976 13.696 15.945 17.434 19.358 21.241 
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Figur 3.1.2  

I mio.kr.  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Netto 
indtægter 
(renter/gebyr) 

45,6 53,8 67,8 79,4 89,3 102,0 

Kursregulering 0,4 0,4 2,3 2,7 0,6 6.9 
udgifter 33,3 40,1 46,8 55,6 59,8 64,2 
nedskrivninger 0,7 4,4 12,6 19,1 36,9 41,1 
Årets resultat  8,3 5,3 2,9 0,6 -10,2 -1,1 

(Baseret på årsrapporter fra Merkur hjemmeside) 

Som man kan se i figur 3.1.1. og figur 3.1.2 har Merkur Andelskasse umiddelbart fine tal, de øger 

hvert år deres kunde kreds og derved også deres indlån og udlån. Men det har alligevel resulteret i 

negative resultater for 2011 og 2012.  
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3.2 Danske Bank  

Den Danske Landmandsbank bliver etableret i 1871 og er byggestene til det der senere bliver til 

Danske Bank. Og det er solide byggesten, for Danske Bank er idag den største Bank i Danmark, 

hvor kun Nordea kan følge med på udbredelse og omsætning. Frem til 2012 opgjorde Finanstilsynet 

en liste over de største banker ud fra arbejdende kapital.  

 

Figur 3.2.1 De største banker i Danmark målt i arbejdende kapital (i millioner kroner). 

 Danske Bank Nordea Jyske Bank Nykredit Sydbank 

2007 1.237.129 
 

273.037 
 

138.628 
 

42.095 
 

86.397 
 

Placering 1 2 3 6 4 

2008 1.345.613 312.589 151.456 73.797 96.201 
Placering 1 2 3 5 4 

2009 1.402.114 329.569 170.703 98.949 96.078 

Placering 1 2 3 4 5 

2010 1.335.076 348.118 173.212 103.252 94.862 

Placering 1 2 3 4 5 

2011 1.247.902 357.635 176.968 98.249 93.787 

Placering 1 2 3 4 5 
2012 1.289.052 376.707 170.069 97.775 90.872 

Placering 1 2 3 4 5 

(Finansrådet 2012) 

Som man kan se i figur 3.2.1 er der ingen der kan nå Danske Bank og derfor er der heller ikke nogle 

banker i Danmark man kan sammenligne dem direkte med. I 1998 blev Peter Straarup til ordførende 

direktør og det er også ham der måtte stå distancen under den bankkrise, der indtog Danmark i 

begyndelsen af 2008 og frem til 2012. I februar 2012 overtog Eivind Kolding posten som 

ordførende direktør efter Peter Straarup gik på pension. Eivind Kolding medførte del ændringer i 

Danske Bank forretning, en del ændringer som fik stor mediebevågenhed.  Blandt andet reklamen 

for Danske Bank under sloganet the new normal, blev meget udskældt. Reklamen blev fremført i 

november 2012 og hurtigt fjernet igen. Selvom man selvfølgelig ikke kan slette noget der befinder 

sig på nettet. Derudover indførte Eivind Kolding gebyrer for de almindelige kunder, hvor 

konsekvenserne heraf vil bliver bearbejdet senere. Det kan tænkes at være af samme grund, at han 

blev fremført som aktionærernes mand i medierne og ikke kundernes. Eivind Kolding blev fyret i 

september 2013 - efter kun 1.5 års ansættelse og blev erstattet af Thomas Borgen med begrundelsen 

fra bestyrelsesformand Ole Andersen "Vi er nu i en fase, hvor det handler om at transformere 

banken, så den bliver endnu mere kundeorienteret. Bestyrelsen ønsker samtidig, at ledelse og 
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organisation eksekverer hurtigt på alle parametre og dermed sikrer øget konkurrenceevne og 

lønsomhed" (Børsen 16-09-2013).  

I 1990 fusionerede Danske Bank med to andre pengeinstitutter Handelsbanken og Provinsbanken og 

opkøbte senere BG Bank i 2001. Der er således mange forretninger under Danske Bank-koncernen. 

Danske Bank har 3,9 millioner kunder i hele norden, hvor af cirka 2 millioner af dem er bosiddende 

i Danmark (Danske Bank 2013).  Danske Bank har 182 filialer i Danmark og har gennemgået en 

lukning af op til 55 filialer i 2013, hvilket betyder at nogle kunder skal rejse op til 20 kilometer for 

personlig betjening i banken (Idib. Samt egne udregninger).  

Figur 3.2.2 Danske Bank i tal 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Solvens pct. 9,3 13,0 17,8 17,7 17,9 21,3 

Kernekapital 
pct. 

6,4 9,2 14,1 14,8 16,0 14,5 

       

Indlån mio. 
kr. 

798.274 800.297 803.932 800.613 795.275 788.507 

Udlån mio. 
kr. 

1.700.999 1.787.323 1.669.552 1.679.965 1.698.025 1.674.390 

       

Egenkapital 104.355 98.247 100.659 104.742 125.855 138.243 

       
(Danske Bank regnskab).  

Som man kan se i figur 3.2.3 nedenunder har Danske Bank måtte gennemgå en del nedskrivninger 

gennem de sidste fem år, deres resultater forbedres også lige så langsomt, men der er lang vej til det 

de tjente i 2007. Men til gengæld er deres solvens o egenkapital steget betydeligt.  

Figur 3.2.3 

I mio.kr.  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Netto 
indtægter 
(renter/gebyr) 

33.557 35.115 35.202 32.542 31.935 33.570 

nedskrivninger 687 12.088 25.677 13.817 13.185 12.529 

Årets resultat  14.879 1.036 1.713 3.664 1.723 4.749 
(Danske Bank regnskab). 

 



14 
 

 

Kapitel 4 

 

Følgende afsnit skal give belæg for den teoretiske del af projektet.  

4.1 Kundernes loyalitet og tilfredsstillelse  

EPSI er en forkortelse for Extended Performance Satisfaction Index. I 1990'erne begyndte man at 

researche til initiativet og i 2001 EPSI til en formel målesystem af EU-kommissionen, der drager 

paralleller mellem kunders tilfredshed og virksomheders økonomiske ydeevne (EPSI -Denmark).  

EPSI rating er i dag en international anerkendt model, der bliver anvendt i 20 i Europa. De 

indsamler, analyserer og formidler informationer om image, præferencer og opfattet kvalitet samt 

loyalitet hos kunder, medarbejdere og andre interessenter til virksomheder (ibid.).  

Sverige var de første til at skabe en metodologi for kunder tilfredshed og loyalitet 1989 gennem 

SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer), dernæst blev det system accepteret og tilpasset 

til det amerikanske marked i 1994 ACSI (American Customer Satisfaction Index). Og det er så 

gennem resultaterne for disse, at den europæiske model er bygget. Der er i den forbindelse skabt en 

helt specifik model for parametrene bag kunders tilfredshed og loyalitet (Eskildsen et al. 2004).  

 

 

 

 

       

 

 

 

Figur 1. EPSI model (EPSI-Denamark).  
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Modellen dækker både mange forskellige virksomheders kunder, specifikt beskæftiger EPSI sig 

med banker, teleselskaber, forsikringsselskaber o. lign. Den væsentligste forskel på den europæiske 

model (EPSI) og den Svenske (SCSB) og Amerikanske (ACSI) er vigtigheden af virksomhedernes 

image. SCSB og ACSI modellen har primært de samme parametre som ESPI modellen, med 

undtagelse af image (Skowron & Kristensen 2010).  

I følge modellen, som er anerkendt og bliver anvendt i 20 lande i europa (EPSI -Denmark) har 

kunders tilfredshed og følgende loyalitet stor indflydelse på virksomheders finansielle resultater. 

Modellen udelukker ikke andre faktorer og påstår heller ikke at være den absolutte årsag til 

virksomheders finansielle præstationer, men har en umiddelbar indflydelse. Det vil derfor være en 

fejl, hvis en bank for eksempel vente ryggen til sine kunder for at tilfredsstille sine aktionærer i 

stedet, da der skal være en balance. Den kasse er primært har indflydelse på flest af de andre kasser 

i modellen er image. Image har direkte indflydelse på kunders tilfredshed, deres opfattelse af 

service, produkter og hvad de skal forvente. Image må derved opfattes som værende en afgørende 

faktor i en virksomheds økonomiske bundlinje.  

Et studie fortaget i 2004, med data fra perioden 2000-2002 viser at ESPI- modellen er et stabilt 

værktøj til at måle kunders tilfredshed og loyalitet i alle industrier inddraget inklusiv banker. 

Specielt loyalitet kan påvise at have stabile resultater. Mens kunders tilfredshed ikke viser ligeledes 

stabile resultater. Forskerne bag undersøgelse påpeger variationerne i resultaterne med en stigende 

påvirkning af image på kunders tilfredshed. Samtidig viser deres undersøgelse at i banksektoren har 

service kvalitet en speciel stor indflydelse (Eskildsen et al. 2004).   

4.1.2 Image  

Følgende afsnit vil som titlen indikere præcisere hvad der menes med image i projektet, da det er en 

term der kan defineres på mange måder.  

Betydningen af image er væsentlig, da et godt image kan fremme virksomheders salg og 

kundestrøm, og samtidig tiltrække investorer. Omvendt kan et dårligt image have katastrofale følger 

for en virksomhed. Når du dumper i image, går det rigtig stærkt, men når du skal bygge op, skal du 

gange det med fem i tid. Har John Norden direktør i Mybanker for nyligt udtalt (Jyllandsposten 

26.12.2013). Graham R. Dowling definerede i 1986 image, som værende " an set of meanings by 

which an object is know and though which people describe, remember and relate to it (Dowling, 

1986: 110). Det er altså folk subjektive holdning og deres associeringer med virksomhedens navn, 

der danner grundlaget for den virksomheds image.  Det kan tolkes at være en general forstørrelse 
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der er gældende uanset, hvordan man ellers tolker image. General kan opdele den gense fortolkning 

af image i to kategorier. En med rødder i organisations litteratur og en med rødder i marketings 

litteratur. Ud fra det første princip fortolkes image, som værende hvordan virksomheden eller 

organisationens medarbejdere tror eksterne aktører opfatter deres virksomhed.  Eller hvordan 

virksomheden selv gerne vil have eksterne aktører skal tænke om deres organisation. I begge 

fortolkninger er der et gældende og det er at image er en intern struktur (Pina & Martinez, 2006).  

Den næste fortolkning er den som ligger til grund for projektet. I stedet for at fokusere internt, er 

image en ekstern struktur. Image bliver derfor defineret ud fra aktionærens opfattelse af 

virksomheden. Størstedelen af litteraturen fokuserer udelukkende på aktionærens holdning og 

udelukker medierne, kunder og den generelle befolkning (Pina & Martinez, 2006). Midlertidig er 

det ikke den holdning der ligger til grund for EPSI's arbejde eller mit. Det er den eksterne struktur, 

men aktionærerne udgør ikke en bank alene. Aktionærens opfattelse er stadig væsentlig, men en 

bank er en virksomhed der både er afhængig af deres aktionærer og kunder. Samtidig er medierne 

den platform med størst adgang til bankkunderne, så betydningen deres rolle kan ikke indskrænkes 

eller udelukkes i den sammenhæng.   

Men selv med den del på plads er image svært at måle, netop fordi det er en subjektiv opfattelse. 

Om et tiltag opfattes negativt eller positivt er afhængig af individet. Og det kan variere geografisk, 

men den kan også være variationer inden for den samme kundegruppe (Pina & Martinez, 2006). 

Et positivs image betragtes som værende væsentlig for at en virksomhed kan bevare eller opnå en 

misundeværdig markedsposition (Keisidou et al. 2013). I følge Eskildsen og Kristensen (2008) har 

specielt image og forventninger stor indflydelse på, hvor meget en kunde ønsker at gøre 

forretninger med en virksomhed. Men de har ikke begge lige stor indflydelse uafhængigt af 

virksomhedstypen. Virksomhedens størrelse har nemlig indflydelse kundernes udvikling af 

præferencer. Undersøgelse viser at kunders forventninger er tungere på vægtskåle ved mindre 

virksomheder, mens image i højere grad har indflydelse på de større virksomheders kunders lyst til 

at gøre forretninger (Eskildsen & Kristensen 2008). Derudover har specielt service kvalitet større 

indflydelse på den finansielle sektor end andre virksomheder (Eskildsen et. al. 2004).  
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Resultater fra EPSI-Danmarks analyse af banksektoren  

Følgende afsnit vil give et overblik over EPSI-Danmarks undersøgelser af den danske banksektor, 

baseret på EPSI-modellen. Dette bliver fremlagt med henblik på at benytte informationen senere.  

Undersøgelsen bliver gennemført på årsbasis både i Danmark og internationalt, i Danmark foregår 

det ved hjælp af ca. 3.000 telefoninterview baseret på stikprøver af personer bosiddende i Danmark. 

Dataindsamling forløber inden for en tidsramme af ca. 1 måned. Indekset i tabellerne er angivet i en 

skala fra 0-100, hvor man desto højere indeks, desto flere tilfredse kunder. EPSI angiver at ud deres 

model, betragtes banker eller virksomheder med et indeks på over 75, som havende en stærk 

position hos sine kunder, mens et indeks under 60 medfører kundertab (EPSI 2010, 2011, 2012, 

2013).  

EPSI-Danmark fokuserer primært på de 6 største banker i Danmark, dette inkluderer naturligvis 

Danske Bank, men det betyder desværre også, at der ikke forekommer specifikt data for Merkur 

Andelskasse.  

 

Figur 4.2.2 Kundetilfredshed privat 

Bank 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danske Bank 70,1 70,6 73,9 70,5 63,9 66,4 68,9 62,3 59,5 

Handelsbanken 78,7 78,8 79,0 79,8 76,2 76,1 75,3 78,2 76,6 

Jyske Bank  79,4 81,5 79,4 79,6 71,2 74,2 75,3 71,8 72,7 

Nordea 71,1 71,7 73,7 74,4 71,3 71,1 73,0 71,8 69,4 

Nykredit 75,7 77,5 76,9 76,4 76,6 72,3 73,7 73,4 71,5 

Sydbank 78,0 80,2 76,4 76,1 74,9 77,4 75,6 76,1 74,7 

Øvrige 80,3 81,8 82,2 79,4 73,9 76,3 78,2 74,7 74,3 

Gns. for 

industrien eksl. 

Danske Bank  

77,2 78,6 77,9 77,6 74,0 74,6 75,2 74,3 73,2 

(EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger)  
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Figur 4.2.3Kundetilfredshed Erhverv 

Bank 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danske Bank 74,1 74,4 70,7 64,0 66,1 68,5 72,5 64,6 

Handelsbanken 74,4 78,5 74,6 72,6 67,9 72,5 72,4 72,6 

Jyske Bank  77,6 77,9 75,5 67,2 67,0 68,3 65,9 70,2 

Nordea 71,7 75,1 72,4 68,8 69,3 68,9 69,2 68,7 

Nykredit - - - - - - 66,0 63,6 

Øvrige 80,6 80,6 77,3 69,3 68,3 69,4 71,6 70,3 

Gennemsnit for 

industrien 

76,1 78,0 75,0 69,5 68,1 69,8 69,0 69,1 

(EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger)  

Som man kan se i de to fremvist figurer, falder Danske Bank i 2008 for både privat og erhverv. Det 

er en tendens der forsætter i 2009, for at der i 2010 sker i positiv ændring og ligeledes i 2011. I 

2012 fortsætter tendensen for erhvervslivet, men hos de private kunder sker et stort fald i indekset 

og det fortsætter nedad frem til 2013. Her befinder Danske Banks indeks sig under 60 for private og 

under 65 for erhvervskunder. Det er alarmerende lavt og den eneste anden bank der befinder sig i en 

lignede situation er Nykredit Bank i forhold til erhvervskunder.  

 

Figur 4.2.4 Kundetilfredshed privat forskel 

 Danske Bank indeks Gns. indeks (ekls. Danske Bank) 

Forskel 2005-2006 + 0,5 + 1,4 

Forskel 2006-2007 + 3,3 - 0,7 

Forskel 2007-2008 - 3,4 - 0,3 

Forskel 2008-2009 - 6,6 - 3,6 

Forskel 2009-2010 + 2,5 + 0,6 

Forskel 2010-2011 + 2,5 + 0,6 

Forskel 2011-2012 - 6,6 - 0,9 

Forskel 2012-2013 - 2,8 - 1,1 

 (EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger)  
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Figur 4.2.5Kundetilfredshed erhverv  

 Danske Bank indeks Gns. indeks (ekls. Danske Bank) 

Forskel 2006-2007 + 0,3 + 1,9 

Forskel 2007-2008 - 3,7 - 3,0 

Forskel 2008-2009 - 6,7 - 5,5 

Forskel 2009-2010 + 2,1 - 1,4 

Forskel 2010-2011 + 2,4 + 1,7 

Forskel 2011-2012 + 4,0 - 0,8 

Forskel 2012-2013 - 7,9 + 0,1 

(EPSI 2010 og EPSI 2013 med egne udregninger)  

I figur 4.2.4 og 4.2.5 er der kortlagt ændringerne i indekset for Danske Bank og ændringerne i 

gennemsnits indekset for alle pengeinstitutter eksklusiv Danske Bank, for at hvorledes Danske 

Bank ligger forhold til resten af sektoren. Det er interessant, at med enkelte undtagelse, ses effekten, 

hvad enten den er positiv eller negativ, hos Danske Bank stærkere end resten af sektoren.   

Desværre forekommer der ingen tilgængelig data for image fra før 2010, hvilket er ærgerligt, da det 

specielt i 2008 og 2009 Danske Bank kundetilfredshed daler. Men i 2010, hvor tilfredsheden er 

steget en anelse, kommer Danske Bank ind på sidste plads, når det kommer til image og 

kundeloyalitet. Danske scorer under 64 på image indekset med over 6 point op til næste konkurrent 

Nordea på lidt over 70. Danske Bank ligger klart i bund på alle parametre.  
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Figur 4.2.6 bankernes kundeprofil Privat 2010 

 

(ESPI 2010) 

For erhvervslivet er tendensen lidt anderledes. Danske Bank ligger stadig i bunden, men ikke alene. 

Jyske Bank ligger ligeledes i bunden på image, men redder loyalitet på service kvalitet, hvor de er i 

top. Det tydeligt at Danske Bank ligger i toppen på forventninger og produkt kvalitet, men alligevel 

ender de i bunden op kundetilfredshed og loyalitet. Sammenlignet mellem privat og erhvervskunder 

dømmer de private kunder Danske Bank en anelse hårdere. Mens niveauet er knap så spredt i 

erhvervslivet. 



21 
 

Figur 4.2.7 Erhverv 2010 

 

(ESPI 2010) 

I 2011 ligger Danske Bank fortsat i bund hos de private kunder, men er steget overordnet i alle 

kategorier, selvom de halter i forhold til deres konkurrenter. Tendens er igen anderledes for 

erhvervslivet, hvor Danske bank får fine bedømmelser på forventninger, produkt og service kvalitet. 

Men scorer lavt på image, kundetilfredshed og loyalitet. Men ligger faktisk på niveau med 

konkurrenterne.  
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Figur 4.2.8 Privat 2011 

 

(ESPI 2011) 

 

Figur 4.2.9 Erhverv 2011 

 

(ESPI 2011) 

I 2012 sker der noget. Danske Banks image falder fra 67,6 til 64,5 og deres kundetilfredshed falder 

fra 68,9 til 62,3. Og kunders loyalitet falder fra 67,7 til 62. Handelsbanken og Jyske Bank falder 

ligeledes i loyalitet, hvor image for handelsbanken er steget, er Jyske Bank ligeledes Danske Bank 

faldet betydeligt.   
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Figur 4.2.10 Privat 2012 

 

 (ESPI 2012) 

Anderledes er det for erhvervslivet, hvor Danske Bank gennemgår en stigning på alle parametre. 

Mens tendensen for Handelsbanken og Jyske Bank følger med over hos erhvervskunderne.  

Figur 4.2.11 erhverv 2012 

 

(ESPI 2012) 
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I 2013 bløder Danske Bank i alle kategorier undtagen produktkvalitet, hvilket er den eneste kategori 

der bevarer sit indeks på omkring 72. Det specielt image, der får Danske Bank i bunden, med et fald 

på indekskurven på næsten 10. Hvilket er ekstrem, når EPSI selv beretter at et fald eller stigning på 

2 betragtes som værende signifikant. Forklaringen på det dårlige indeks på image, forklares gennem 

EPSi-Danmarks interviews, som kunderne opfatter banker, herunder især Danske Bank, som 

værende uansvarlige og upålidelige (EPSI 2013).  

Figur 4.2.12 privatkunder 2013 

 

(ESPI 2013) 

Danske Bank falder også markant hos erhvervskunderne, og har derved tabt det de indhentede i 

2012. Jeg vil senere undersøge hvilke faktorer der kan have indflydelse på kundernes dårlige 

indtryk af Danske Bank.   
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Figur 4.2.14 erhvervskunder 2013 

 

(ESPI 2013) 
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Kapitel 5 

5.1 Analyse 

I følgende afsnit vil Danske Bank initiativer gennem de seneste år gennemgås og analyseres. Det er 

specielt med henblik på forretningsmodeller, reklamer og udtagelser i medierne. Merkur 

Andelskasse vil løbende blive inddraget til sammenligning, da de foretager i nogle tilfælde lignede 

beslutninger, men uden åbenlyse konsekvenser. Derudover vil analysen blive inddelt i delafsnit for 

at fremme overblikket.  

5.1.2 Danske Bank 

5.1.2.1Bankpakke I 

Allerede inden Bankpakke I blev gennemført, var Danske Bank Peter Straarup på banen med 

positive ord om den igangværende proces. I et interview med Jyllands posten i slutningen af 

september 2008 siger han. Det er et godt initiativ, og det er udmærket, at Nationalbanken agerer for 

at udvide mulighederne for at give finansiering til den danske banksektor. Det er et godt skridt... 

videre siger han: Jeg kan ikke sige, at pakken løser problemerne. Men den hjælper helt sikkert med 

det (Jyllands Posten 27-09-2008). Han er således allerede ude og tale positiv omkring bankpakken. 

Videre understreger han, at Danske Bank ikke vil drage fordel og de nødlidende banker og eventuelt 

opkøbe nogle. Vi har en markedsandel på 1/3 i Danmark, og jeg har en klar opfattelse af, at ingen 

konkurrencemyndigheder vil se venligt på Danske Banks eventuelle initiativ til en sammenlægning 

med et andet pengeinstitut (ibid.). Straarup giver således udtryk for Danske Bank er optaget af hvad 

andre tænker om dem. Det er et udsagn der både kan henvende sig til det danske og det udenlandske 

marked, så Danske Bank tidligere har brændt fingere på lignende opkøb. Blandt i Irland, hvor 

Danske Bank på daværende tidspunkt havde massiv frafald af kunder og økonomiske tab. En 

situation Peter Straarup forsikrede om var en konsekvens man kunne forvente at den daværende 

situation. Ikke desto mindre går Danske Bank fra tidligere at tale om den hele danske banksektor 

generelt til at kommentere på Danske Bank egen økonomiske situation. Vi er også blevet pressede 

af, at det internationale pengemarked er frosset helt fast. Derfor har det været meget vigtigt at få 

lavet en aftale, som gør det lettere at få adgang til likviditet (Berlingske 07-10-2008).  

Væsentlig er det at bemærke, at det ikke er Danske Bank egen skyld, men derimod det 

internationale markeds. Alligevel mener Peter Straarup at redningspakken kom for sent, og i 

perioden omkring vedtagelsen af bankpakken lider Danske Bank også en del. Danske Banks 
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aktiekurs falder drastisk og Peter Straarup udtaler at Det er nok den værste periode, jeg endnu har 

oplevet, som ordførende direktør (09-10-2008). Og udtrykker en vis harme over at aktiekurser 

falder i sådanne en grad jeg kan forklare nedgangen i aktiekursen, men jeg kan ikke rationelt forstå 

det. Den er kommet for langt ned efter min egen mening. Men husk, at vores egenkapital jo ikke 

bliver mindre. Vort resultat bliver heller ikke dårligere. Nu er det mit job at sikre, at aktien får en 

højere værdi end den nuværende aktiekurs afspejler (ibid.). og understreger bankpakken gerne 

måtte være klar 14 dage tidligere. Idet bankpakken kom som et svar på krisen og ikke som et 

præventivt værktøj. Carsten Valgreen, tidligere cheføkonom i Danske Bank, mener ikke 

bankpakken får den ønskede effekt, den sikrer kunderne, men ikke bankerne. Peter Straarup er Det 

har en betydning, at man gør noget nationalt. De internationale investorer ser på, om de får 

pengene tilbage. Med den danske stat som garant er sandsynligheden for, at investorerne får 

pengene retur, garanteret. Derfor har det stor betydning, at staten står bag - du får ikke en bedre 

kreditværdighed (ibid.). Formålet med Bankpakke I var at skabe likviditet og det er også tydeligt ud 

fra ovenstående citat. Efter nøje at have læst flere interviews med Peter Straarup i denne periode og 

avisartikler der berører området (der en del), fremstår det klart at Danske Bank primære interesse 

med Bankpakke I er at sikre banken. Danske Bank er på daværende tidspunkt meget travlt 

beskæftiget med at sikre aktierne og forsikre udenlandske investorer at Danske Bank er en god 

forretning. Men samtidig i medierne sker der et skift i måden hvorpå man dækker krisen. Fra at de 

danske pengeinstitutter er blevet fanget af en international krise, til at det er bankernes egen skyld. 

Det er en situation er langsomt begynder at bringe harme hos den danske befolkning, ledet af den 

danske presse. I samme avis bringes der ofte flere artikler den berører emnet samme dag. Og det er 

et emne der fylder meget.  

Danske Bank går fra i mange år a have et milliardoverskud til i det sidste kvartal af 2008 at få et 

minus. Det lykkes Danske Bank i denne periode at tabe 5,9 milliarder kroner, og et går ikke uset 

hen. Ikke overraskende giver Peter Straarup finanskrisen skylden, og fastslår at den ikke var til at 

forudse. Desuden skyldes det store en del af deres forretninger i Irland, som tidligere nævnt brændte 

Danske Bank fingrene på den forretning. Peter Straarup erkender i det samme interview til Politiken 

at udover finanskrisen, bærer de selv en del af skylden for deres dårlige regnskab. Jeg har det fulde 

ansvar for regnskabet. Jeg er ordførende direktør, så det er min skyld. Jeg føler dog ikke, at jeg har 

det fulde ansvar for finanskrisen (Politiken 08-02-2009).  

I samme omgang erkender han at den finansielle sektor som helhed har tabt folks tillid 
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Ja, den finansielle sektor har nok tabt folks tillid, men den finansielle sektor har jo også skabt en 

finanskrise. Det må vi jo gøre vores bedste for at udbedre. Men det vil nok tage lidt tid (ibid.). 

5.1.2.2 Bankpakke II 

Da Danske Bank vælger at tage så stor del i Bankpakke II skaber det en del polemik omkring deres 

økonomisk forhold. Men allerede inden bankpakken bliver vedtaget og der er klart at Danske Bank 

vil 24 millioner kroner, slår Peter Straarup det klart at Danske Bank ikke er ved falde om.   

Det er jo ikke sådan, så Danske Bank ville dratte ud over en kant. Vi ville da klare os igennem 

2009. Men når vi tager imod pakken, så gør vi det af flere årsager. Dels ved vi ikke, hvor vi skal 

hen, og vi kender ikke omfanget af krisen. Desuden er vi interesserede i at polstre os lidt, så vi får 

en lettere gang, når vi skal hjælpe vores kunder med deres behov (Politiken 08-02-2009). 

Han forsøger i dette interview at vende det om til kundernes fordel, og at Bankpakke II ikke 

nødvendigvis er for deres egen skyld. Men det virker ikke helt om i perioden efter Danske Bank 

søger om hybrid kernekapital bringer blandt andre Børsen og Berlingske Tidende adskillige artikler 

der slår tvivl om Danske Bank økonomiske forhold. Og polemikken omkring sunde og usunde 

banker raser. I medierne er det en situation, hvor Danske Bank skiller sig aldeles dårligt ud, der 

bliver blandt andet heftigt sammenlignet med Danske Banks største konkurrenter på det danske 

marked og deres manglende ansøgning og lån. Hvilket på det tidspunkt stiller Danske Bank i dårligt 

lys. Peter Straarup kommenterer også på øgede bevågenhed Danske Bank får og føler at bankens 

negative omtale påvirker befolkningens holdning til ham selv som person (Politiken 08-02-2009).  

I forhold til diskussionen om kunderne eller aktionærerne, lagde Danske Bank op til at deltagelsen i 

Bankpakke II var for kunders vinding. Men de hårdt prøvede aktionærer fik også en præmie. Efter 

Danske Bank fik tildelt hybrid kernekapital steg deres aktie og i følge Jyllandsposten har det 

resulteret i økonomisk vinding for deres aktionærer - ikke kunderne (Jyllandsposten 12-11-2009).  

Det kan derfor argumenteres at der var mange interesser på spil under Bankpakke II.  

 

5.1.2.3 Kampagner  

Før finanskrisen og Danske Bank kom uføre kørte der fjernsynet jævnligt reklamer fra Danske Bank 

med sloganet gør det du er bedst til, det gør vi. Et slogan med stor genkendelse og uden nogle 

nogen rynkede på næsen af det. Men i følge Peter Straarup modtog Danske Bank en del kritik af 

sloganet efter finanskrisen gjorde sit indtog. Direktøren for Danske Bank i Danmark Henrik 
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Normann understreger at der er en ny kampagne på vej og giver forklaringen på hvorfor Danske 

Bank skiftede slogan Vi føler, at det er et slogan, vi skal gøre os fortjent til, og der har været nogle 

sager, der gør, at det er upassende at bruge for øjeblikket (Information 05-06-2009).  

Danske Bank forsøger sig herefter med et par ting, blandt andet at gøre der traditionelle logo gult, 

hvilket sandsynligvis ikke havde den ønskede effekt - ellers var den nok ikke skiftet ud. Men der 

hvor Danske Bank for alvor får danskernes øjne op er under den nye ordførende direktør Eivind 

Kolding the new normal. Reklamen kom frem i november 2012 og blev hurtig fjernet igen. Den 

mulige effekt heraf vil vi se nærmere på senere. Samtidig introducerer Danske Bank gebyrer eller 

abonnementer for kunder uden store indlån og udlån. En beslutning der skaber endnu mere polemik 

omkring Danske Banks fremtræden. Eivind Kolding blev i begyndelsen af hans ansættelse fremført 

i medierne som aktionærens mand - og ikke kunderne. Det kom til udtryk ved indførelsen af 

gebyrer og nedlukning af flere filialer og begrænsning for personlig betjening. Men det fik Danske 

Bank i medierne igen og en masse negativ omtale. Bestyrelses formand Ole Andersen 

kommenterende i efteråret 2013 på kampagnen the new normal  

De kunder, vi har tabt, er nok et resultat af vores kommunikation i en kombination med et nyt 

kundeprogram. Den kampgane, vi lancerede, tror jeg, vi alle er enige om – også Eivind Kolding – 

måske ikke var så heldig, som den kunne have været. I forlængelse af den implementerede vi vores 

nye kundeprogram, der var der selvfølgelig mange som valgte at flytte konto fra Danske Bank 

(Berlingske 16-09-2013).  

Hvilket bringer emnet videre til næste punkt, Danske Banks kunders masseflugt i 2013. 

 

5.1.2.4Kundernes utilfredshed 

 

Thomas Borger overtager posten efter Eivind Kolding i slutningen af 2013 i en periode, hvor 

Danske Bank igen er i vanskeligheder i medierne og hos kunderne. Danske Bank er ikke begejstret 

for at opgive hvor mange kunder de har eller taber fordel hen over årene, men indrømmer dog at de 

har mistet 94.000 kunder i 2013, hvorvidt det er på grund af deres nye kundeprogram, kampagnen 

the new normal eller noget tredje kan ikke ubestridt bevises. Men der øjensynligt en sammenhæng. 

Danske Bank forklarer selv kundeflugten, som en naturlig konsekvens af det nye kundeprogram, at 

de der ved tvinger kunder med forretninger mange steder til at samle dem et sted. Og det er den 

kundeprofil de nu har mistet, hvilket de ikke nødvendigvis er ked af (Berlingske tidende 31-10-

2013 I). Ikke desto mindre er nyindsatte Thomas Borgen ikke begejstret for trenden: 



30 
 

 
Det tal er alt for stort. Det er ikke noget, vi kan leve med over tid, og den trend må vi stoppe. Men 

jeg er også så tilpas realistisk, at jeg ved, at vi desværre fortsat vil miste nogle kunder, og så må vi 

sørge for, at vi hurtigt leverer løsninger og tjenester, som gør, at de kunder, vi har, forbliver, og at 

vi tiltrækker nye kunder (Berlingske tidende 31-10-2013 II).  

 Også aktionærerne har grund til at være utilfredse, Danske Bank nedsætter forventningerne 2015s 

afkast fra 12 til 9 procent. Der dog stadig har 12 procent i afkast som et langsigtet mål. Status på 

renten da udmeldingen kom, var 5 procent, hvilket også er et stykke vej til 9 procent. Og Danske 

Bank må nedjustere forventninger for 2013 (Berlingske tidende 31-10-2013 II). Men når Danske 

Bank nu har skilt sig med de kunder som de taber penge på, må de resterende kunder da være 

glade? Nej. En måling blandt over 1.000 personer fortaget af analyseinstituttet Wilke, konstatere at 

kun 47, 5 procent af kunderne i Danske Bank vil anbefale pengeinstituttet til en anden. Det er klar at 

i undersøgelse som denne er 1.000 personer ikke nødvendigvis nok, og fremgår ikke hvor mange af 

de adspurgt var kunde i Danske Bank, men tendensen er alligevel slående.  

figur 5.1.3 hvor mange vil anbefale deres egen  bank 

(Jyllandsposten 26-12-2013) 

En anden undersøgelse fra 2013foretaget af Loyalty Group, viser en lignende ubehagelig tendens 

for Danske Bank. De spurgte næsten 4.000 personer, og fandt frem til at mere end hver fjerde kunde 

i Danske Bank overvejede at skifte bank. Sammenlignet med gruppens bedste placering 

Arbejdernes Landsbank, samt Lån & Spar Bank, hvor kun 8 procent overvejede at skifte 

pengeinstitut. Mikkel Korntved direktør i Loyalty Group kommenterer videre resultatet: Der er tale 

om hele 20 procentpoints forskel mellem top og bund blandt landets otte største banker, når snakken falder 

på et muligt bankskifte i den nære fremtid. Dette viser med al tydelighed, hvilken betydning fokus på 

kundeloyalitet har. Hvis man omsætter det til reelle kroner og øre, kan man se, hvilken betydning det har for 

bundlinjen. Hertil kan man tillægge den lavere tilgang af nye kunder og de færre anbefalinger, som er en 

naturlig følge af illoyale kunder (Berlingske Tidende 20-10-2013). 

Danske Bank 47,5 % 

Nordea 77,5 % 

Jyske Bank 73,8 % 

Sydbank 81,7 % 

Nykredit Bank 73,6 % 
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Og igen i en ny undersøgelse foretaget af analyseinstituttet Voxmeter i slutningen af 2013 lander 

Danske Bank osgå i bunden. Chef for Personal Banking i Danmark Thomas Mitchell er ikke 

begejstret for resultatet og erkender at det ikke er ny ukendt situation Danske Bank står i, men at 

den til gengæld er blevet værre. Afstanden op til de andre banker er blevet forøget, og det skal 

selvfølgelig ændres, er hans respons og giver tiltagene under Eivind Kolding skylden for bankens 

meget dårlige renomme. Det vil sige lukning af filialer, kampagnen og de nye gebyrer og 

abonnementsbetaling.  Måden hvorpå Danske Bank skal vinde kunderne tilbage: skal blandt andet 

ske med en række konkrete tiltag som længere åbningstid, nye produkter og udskydelse af filial- og 

kasselukninger, og banken kan allerede se resultater af det nye fokus på kunderne (Rizaus Bureau 

07-01-2014). I Voxmeters undersøgelse er det muligt at få en score på 11.000, Arbejdernes 

Landsbank har ligget i toppen de seneste fem år i 2013 med en score på 7613, Nordea - det 

pengeinstitut Danske Bank bedst kan sammenligne sig med blev nummer 7 med 6270 point. Og 

Danske Bank blev sidst ud af 20 banker med 4783 point (ibid.).  

Det kan være svært at forstå, hvorfor Danske Bank bliver straffet i sådan en grad, når de ikke er 

alene. Merkur Andelskasse valgte i oktober 2013 også at indfører gebyrer - helt op til 240 kroner 

om året. Hvilket er en del dyrere end Danske Bank, og sandsynligvis skyldes det banken størrelse, 

men det sker uden det store ramaskrig. Lars Pehrson direktør i Merkur Andelskasse forklarer om 

gebyrerne: Det kommer til at virke, som om de siger: Vi skal bare tjene flere penge. Men for et lille 

pengeinstitut som os med små kunder handler det om at få enderne til at mødes. Det har vi godt 

kunnet forklare vores kunder (Politiken 31-10-2013). Merkur Andelskasse bliver gentagne gange 

beskrevet i medierne som en etisk bank, en bank med samvittighed og gennemsigtighed. Hvilket 

nok også har en indflydelse på hvordan deres kunder modtager det. Jyske Bank og Nordea er med 

på ideen og gebyrer, mens Arbejdernes Landsbank, samt Lån & Spar Bank. De to pengeinstitutter 

med den bedste score hos Voxmeter efteråret 2013 at de indførte gebyrfri bank. Arbejdernes 

Landsbank meddeler om den største fremgang i nye kunder siden 2005 efter orienteringen om 

gebyrfri bank (Politiken 29-10-2013).  

Med dette i baghoved vil nogle tidligere fremviste grafer blive fremhævet. I slutningen 2012 

kommer Danske Banks uheldige kampagne og målsætningen om at indfører flere gebyrer og 

abonnementer fremført. Efter fremgang i 2011 skrider det for Danske Bank og niveauet er 

alarmerende lavt.  
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Figur Privatkunder 2012 

 

Figur privatkunder 2013 

 

Man ser her et tydelig fald i alle parametre fra 2012 til 2013, men tendensen er gældende i 2011.  
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Sammenfatning  

Da finanskrisen tager sit indtog i 2008 i Danmark, lider nogle mere end andre. Hele den danske 

banksektor for et slag over fingrene i pressen, og især Danske Bank kommer i problemer i pressen i 

begyndelsen 2009. Det er uvist hvorvidt det skyldes Danske Banks deltagelse i Bankpakke II, 

mediernes dækning af det eller noget tredje, men problemer får de. De er midlertidigt ikke noget der 

bliver dækket offentlig den perioden 2008-2009. Der foreligger ikke data for image og service 

kvalitet med videre fra før 2010, hvilket er ærgerligt. Hvilket er de kvaliteter der ligger til grund for 

kundetilfredsindekset. Danske Bank oplever et fald i kundernes tilfredshed fra 2007-2008, hvad der 

ligger til grund for det tør jeg ikke gisne om, men det forekommer i en periode hvor mange andre 

pengeinstitutters stiger. De to største fald i indekset for privat kunder sker fra 2008-2009 og fra 

2011-2012. Fra 2008 til 2009 sker der sker der to væsentlige ting, oprettelse af henholdsvis 

Bankpakke I og Bankpakke II. Og alle pengeinstitutter falder i indeks undtagen Nykredit. Ud fra 

EPSIs model, hvor image og kundernes forventninger påvirker kundetilfreds. Er det ikke 

overraskende, at kunderne straffer bankerne. I 2010 sker der en stigning hos alle banker undtagen 

Nykredit, og marked ser ud til at vende. Videre i 2011 stiger de fleste i indeks, men Danske Bank 

langt ned på 68,9, hvor 75 betragtes som en tilfreds kundekreds. Så selvom der sker positive 

ændringer halter Danske Bank efter resten af feltet. Der kan være en hvis sammenhæng mellem 

medierne manglende dækning i perioden 2010-2011 og bankernes indeks stigning. De bankpakker 

som er kommet efter Bankpakke II har bragt vreden frem på sammen måde, som de to første. 

Kreditpakken (Bankpakke II) blev også fremført i medierne som værende en redningspakke til 

banker. Det betyder at Danske Bank indirekte ved at låne penge gennem Bankpakke II indrømmer 

at de skal reddes. Men selvom Danske Bank hænger efter resten af feltet, er de langsomt ved at 

bygge deres renomme op igen hos kunderne. Man kan se på kundeprofilen at Danske Bank 

betydeligt forbedre sit image fra 2010 til 2011, og det speciel de to vigtigste aspekter image og 

service kvalitet der stiger, der får Eskildsen for så vidt ret i væsentligheden af disse. Det store fald i 

kundetilfredshed for så vel image med videre kan jeg ikke forklarer. Umiddelbart burde det ligge til 

højrebenet at inddrage Danske Banks kampagne, samt indførte abonnementer som skyldneren. Men 

undersøgelsen blev gennemført august-september og de nævnt ændringer kom først sent 2012 - ergo 

må jeg have overset et element. Men der sker fra 2012 til 2013 et stort fald i image og det kan 

forklares ud fra kampagnen, der vakte stor ballade verden rundt. Den umiddelbare ballade omkring 

gebyrerne kan isoleret set ikke være den direkte årsag, for flere af de andre pengeinstitutter har 

ligeledes indført gebyrer eller abonnementer - uden det har påvirket deres indeks. Merkur 

Andelskasse får det til at lyde som en alle tiders idé uden journalister kigger skævt til dem. De 
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andre banker som også følger trop kommer ind som en sidebemærkning. Spørgsmålet er om Danske 

Bank får de største smæk i medierne, fordi de er første til at indføre gebyr, den største bank (læs. 

mest interessante at skrive om) eller om drama omkring Danske Bank bare sælger flere aviser. De 

andre pengeinstitutters lignede tiltag skaber uanset ikke nær så meget polemik.    

For en bank som Danske Bank vægter kundernes opfattelse af image og service kvalitet højt, når de 

vurderer en bank. Det stemmer overens med resultaterne fra 2012 til 2013, hvor der blev iværksat 

lukninger af filialer og diskuteret den kommende indførelse af gebyrer. Da det i min optik har 

indflydelse på opfattelsen af service kvalitet. Det giver derfor god mening service kvalitet falder 

omkring 4 indekspoint, ligeledes falder image med omkring 9 point. Forventninger til Danske Bank 

falder også betydeligt, hvilket også giver mening i forhold til image påvirkning af forventninger set 

ud fra EPSIs model. I perioden 2011-2012 kan jeg ikke umiddelbart forklare faldet i 

kundetilfredshed, men image stiger næsten 3 point i den periode, hvilket måske kan forklarer den 

manglede optræden i medierne. Hvilket også umiddelbart drager paralleller mellem image og 

mediedækning. I periode 2010-2011 sker der også en stigning i image, hvilket også der en periode 

uden det store drama for Danske Bank. Det er et definitions spørgsmål og de andre banker i 

Danmarks top 5 kan opfattes som store banker sammenlignet med Danske Bank- altså Nordea, 

Jyske Bank, Nykredit Bank og Sydbank. Men er noget om udtrykket size matters, idet kategorien 

øvrige banker, som dækker over et sammendrag af mindre banker, fra 2010 til 2012 holder et indeks 

på over 75 i image, hvilket betegnes som godt. De rykker sig faktisk ikke væsentlig i den periode, 

kun i 2013 kommer image på 74 cirka.  

Konklusion  

Ud fra analysen kan det konkluderes at Danske Bank har et problem med sit image, og det er der 

flere årsager til. Det kommer til udtryk i diverse undersøgelse, navnlig EPSPs kunderne bliver 

spurgt direkte til deres opfattelse af Danske Bank image. Det kommer til udtryk i medierne, hvor 

Danske Bank image-problemer jævnligt har været et emne side slutningen af 2012. Der ud over har 

Danske Bank har et frafald af kunder, først var kunderne velkommen til at skifte bank idet de, i 

følge Danske Bank, var dårlig forretning. Derefter var de ikke helt så glade for tendensen og 

meddelte selv, at de ville blive mere kundeorienterede. I følge teorien er Danske Bank ekstra 

følsom, når det kommer til image, på grund af bankens størrelse. Der var den sammenhæng, at 

ingen andre banker havde problemer med image, som Danske Bank. Men hvornår er en bank stor. 

Umiddelbart ville jeg definere Nordea som en stor bank, men ikke lige så stor som Danske Bank (i 
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hvert fald ikke i Danmark). Der er tydelige paralleller mellem udsvingene i Danske Banks image og 

de historier der bliver bragt i medierne. Men det kan ikke isoleres således, at man kan konkludere at 

det er den endegyldige årsag til Danske Banks image. Det er nok i virkeligheden en kombination af 

de beslutninger Danske Bank tager og hvordan medierne vælger at bringe nyheden. 

Gebyrpolitikken blev i medierne og befolkningen modtaget forskelligt alt efter om det var Danske 

Bank eller et andet pengeinstitut. Men udtrykker medierne befolkningens holdning eller er de med 

til skabe den. Det nok i virkeligheden så basalt, at når der bliver sagt en dårligt om dig, skal der 

siges to gode for at gøre det godt. Og derfor har Danske Bank nogle lange seje træk foran sig.          
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English resume  

 

As I started working with this project I set out to understand why Danske Bank continuously got 

negative publicity in the media and in the general public. The opinion of media and opinion of the 

public are two perspectives that cannot separated, because they influence each other. Another 

financial institution, Merkur Andelskasse, a cooperative bank was brought in for comparison. On 

the surface they both look different, but they both want to make money. Other financial intuitions 

are closer to comparison than Danske Bank and Merkur Andelskasse, but that is why it is 

interesting to bring those two together. The big question is, why Danske Bank continuously gets 

punish by their costumers for something every other financial institution seems to be doing as well.  

The timeline is set place from the beginning of the financial crisis in late 2008 to the present were 

Danske Bank seems to be in even more trouble than in 2008/2009, when the crisis was at its worst.  

To investigate the question of Danske Bank's down spiraling reputation, a lot of media has been 

investigated, and a lot of newspapers have been read. In general the method is primarily empirical, 

and besides studying the media flow, the empirical material includes interviews with people of 

interest brought in the media and various customer satisfaction reviews. 

Theories on customer satisfaction was included to bring light on the subject, Extended Performance 

Satisfaction Index has been tested by Jacob Eskildsen among others, and they have proven a 

coherence between the size of a cooperation and the effects on their image. How customers view a 

financial institution has a greater impact on a larger bank customer satisfaction, than a smaller bank.        

There is a similarity between various decisions Danske Bank makes and the customers' views on 

different customer satisfaction parameters, however they are not all conclusive. Introducing a 

banking fee has a much greater impact on Danske Bank than other similar banks, and with Merkur 

Andelskasse no one seems to notice, even when their fee is bigger than in Danske Bank.  

There are other initiatives Danske Bank makes that cannot be compared to others banks, simply 

because they are unique, and the effects of those initiatives are unknown. They cannot be isolated 

and therefore there is a factor that influence the results. One can argue that Danske Bank stands 

alone with the negative effect from the financial crisis, because they are the biggest, they are 

presented most in the media and therefore negative publicity on the financial sector affects them the 
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most. But also they have done a lot of strategic move, which have not turned out well. Conclusively 

it can be argued that customer satisfaction are influenced by Danske Bank negative image, an image 

in some ways they cannot control and other ways are influenced by choices, the media and public 

view as bad choices.  
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