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Resümee. Wenn die Stille lärmt 

Eine Analyse über die Krisenkommunikation von KPMG in Hinblick auf ihre Pressearbeit 

während der IT Factory-Krise 

 

Als das IT-Unternehmen IT Factory am 1. Dezember 2008 Insolvenz wegen Betrug des 

geschäftsführenden Direktors einreichen muss, steht KPMG, die die Bilanz von IT Factory mit 

einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen hat, der Herausforderung gegenüber, 

das bisher gute Image durch Krisenkommunikation zu schützen. Der Fall stößt auf das 

Interesse der Presse, die die Verantwortung u.a. bei den Wirtschaftsprüfern sieht. 

Die vorliegende Diplomarbeit geht auf die Krisenkommunikation KPMGs ein während einer der 

größten Betrugsfälle Dänemarks und beschäftigt sich mit folgender Problemstellung: 

 

Wie hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG während der IT Factory-Krise in Richtung 

Presse kommuniziert? 

 

Durch eine hermeneutische Forschungsmethode verfolgt Die Diplomarbeit den Zweck die Krise 

und die Krisenkommunikation zu verstehen und analysieren. Die Analyseresultate ergeben sich 

auf Basis des Modells für Krisenkommunikation, der rhetorischen Arena, die eine theoretische 

Plattform der empirischen Analyse bildet und sowohl den Kontext als auch die Texte der 

Krisenkommunikation miteinbezieht. Dieser theoretische Rahmen wird durch die Theorie SCCT 

von Coombs ausgebreitet. 

Die Basis für den Kontext bildet eine Auswahl von repräsentativen Presseartikeln von 

Dezember 2008, während die Kommunikation KPMGs, bestehend aus drei 

Pressenmitteilungen, den Analysegegenstand für die Textanalyse bildet. 

 

Die Krise wird aus einem sozialkonstruktivistischen Ansatz als der Konstruktion von vielen 

Akteuren, insbesondere der Presse, dem Treuhänder und den Bilanzexperten, betrachtet, die 



 

die Tatsache, dass KPMG den Betrug nicht entdeckt hatte, als kritisch für KPMG einstufen und 

durch ihren Diskurs dem Ereignis eine Krisenbezeichnung anheften. 

Aus der Analyse geht hervor, dass KPMG sich bei der Strategiewahl im Dilemma befand 

zwischen einerseits einer Strategie, die die Öffentlichkeitsarbeit berücksichtigt und daher einer 

Kommunikation, dass der eigene Fehler erkannt wurde, um sich anschließend zu entschuldigen 

und somit das eigene Image bestmöglich zu schützen und anderseits einer Strategie, die eher 

die rechtlichen Belange berücksichtigt und daher zu kommunizieren, dass auf eigener Seite 

keine Fehler passiert sind und auch keine Verantwortung zu übernehmen sei, um dadurch in 

einem gerichtlichen Verfahren eine bessere Ausgangssituation zu haben.  

Die Analyse weist weiterhin auf, dass KPMG das Spiel der Presse nicht mitspielt: Sie gehen 

einerseits durch die Pressemitteilungen sowohl sprachlich als auch inhaltlich nicht auf 

Bedürfnisse der Presse ein und zeigen andererseits durch die Strategie alles zu verneinen und 

keine klaren Aussagen zu treffen kein Entgegenkommen. Aus der Analyse geht außerdem 

hervor, dass die Presse eine wesentliche Rolle in der Krise KPMGs spielte und deren 

Hauptkonstrukteur ist.  Ebenfalls zeigt sich die Krise in der intensiven Kritik der Presse an der 

fachlichen Kompetenz und dem allgemeinen Umgang mit der Krise durch KPMG. 

Laut der Theorie, SCCT, von Coombs hätte KPMG als mögliche Strategien der 

Krisenkommunikation, sich entweder der Einschätzung der Krise durch Presse anpassen 

können und erkennen, dass KPMG den Betrug hätte entdecken müssen, oder aber eigene 

Fehler verneinen, wie sie es tat, allerdings dann mit einer viel entgegenkommender 

Kommunikation inklusive Interviews, Erklärungen zu eigenen Handlungen und generelle 

Aussagen über diese Art von Betrug, um zu vermeiden die konkrete Sache direkt 

kommentieren zu müssen. 
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Der er da ingen tvivl om, at hvis man tager den presseomtale, 
der har været der de seneste uger, så er det da noget, der har 

berørt os meget, og som er stærkt generende for en 
virksomhed som vores, som jo i høj grad sælger tillid til de 

påtegninger med videre vi har. 

Senior Partner i KPMG, Jesper Koefoed,  
om IT Factory-krisens konsekvenser for KPMG1  

 

1. Indledning 

Den 1. december 2008 indkalder IT Factorys bestyrelsesformand Asger Jensby til pressemøde. 

Her offentliggør han, at it-virksomheden er erklæret konkurs, efter at den administrerende 

direktør Stein Bagger har bedraget for over en halv mia.kr. Dette bliver startskuddet til en 

erhvervskrise af flere dimensioner. 

 

IT Factory-krisen rummer et væld af aktører, som er impliceret i et væld af 

kommunikationsprocesser. Derfor er det ikke nogen underdrivelse at kalde IT Factory-krisen en 

kompleks krise: ’Moderkrisen’ om IT Factory afføder således adskillige nye kriser, hvor ikke 

alene gigantiske summer, men også utallige aktører og diskurser er i spil. Krisens kompleksitet 

afspejler sig i pressens dækning af sagen i december måned, som overstiger dækningen af 

Tsunamien i 2004 med over dobbelt så mange omtaler i 12 landsdækkende og regionale 

dagblade2 (Bagger, 2009). 

Således levede IT Factory-krisen mere end op til nyhedskriterierne og var dermed som skabt til 

pressen. En del af krisen minder mest af alt om en krimi med en konstant tilstrømning af 

spektakulære karakterer og begivenheder, som komplicerer historien: En storsvindlende 

direktør, der forsvinder i Dubai, rockere, en hemmelig partner som overfaldes, dokumentfalsk, 

bedrageri, et cykelhold, en snydt kendis, et hemmeligt kontor, udenlandske bankkonti, 

                                                             

 

1 Interview 22. december 2008 til radioprogrammet ’Business’ på P1. 
2 Fra 1.-30. december får IT Factory-sagen 1478 omtaler i 12 landsdækkende og regionale dagblade, 
mens Tsunamien omtales 730 gange fra katastrofedagen og 30 dage frem. 
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diamanter og elskerinder. Denne farverige del af sagen gik i pressen særligt på Stein Baggers 

person, forsvinden og årsager til bedrageriet. Ved siden af stod det larmende spørgsmål: 

Hvordan kunne det komme så vidt, uden at nogen opdagede noget? 

I denne sammenhæng kom aktører, som man forventede en høj grad af professionalisme af, 

hurtigt i pressens søgelys. Der blev stillet spørgsmål ved, hvorvidt IT Factorys 

bestyrelsesformand Asger Jensby havde forsømt sin pligt til at kontrollere direktionen, og 

hvorvidt Danske Bank, som stod med et tab på 350 mio. kr. i udlån og leasingafdrag, havde 

kontrolleret, om Asger Jensbys underskrift var ægte (Steinvei et. al., 2008c: 6). Samtidig var IT 

Factory i 2008 blevet kåret til Danmarks bedste it-virksomhed hele tre gange af henholdsvis 

Dagbladet Børsen, Computerworld og Ernst & Young. Alle aktører baserede deres handlinger 

på IT Factorys flotte regnskaber og blanke revisionspåtegninger fra revisoren (Rasmussen, 

2008: 10; Horsager, 2008: 6; Ernst & Young, 2008). 

Således stod IT Factorys eksterne revisor KPMG nu i en vanskelig situation; for hvordan 

forklarer man som revisor, at ens klient har bedraget for over en halv mia. kr., uden at man har 

opdaget noget? Dette speciale handler om KPMGs krisekommunikation til pressen under IT 

Factory-krisen. 

 

 

1.1. Problemfelt 

Efter bedrageriets offentliggørelse var manges øjne rettet mod KPMG i forbindelse med en 

ansvarsplacering. Kurator på konkursboet efter IT Factory, Boris Frederiksen, udtalte, at det var 

’naturligt at kigge på KPMGs rolle i og med, at firmaet har blåstemplet årsregnskaber, hvoraf 

store dele har vist sig at være den rene luft«’ (Erhardtsen, 2008a: 8). Samtidig tog pressen 

tråden op og anklagede KPMG for at have sovet i timen (Steinvei et. al., 2008a: 4). 

Med sådan en anklage stod KPMG over for en udfordring i forhold til deres gode image 

(Rostgaard, 2009: 64). I kriser et det netop imaget, som står i centrum, og et af 

krisekommunikationens centrale mål er således at beskytte virksomhedens image (Johansen et 

al., 2007: 235). Et godt image er nemlig en essentiel ressource for virksomheden, da det blandt 

andet kan tiltrække kunder, investeringer og kompetente medarbejdere (Coombs, 2007: 8). 
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I denne sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at KPMG går 73 pladser tilbage i Berlingske 

Nyhedsmagasins årlige imagemåling fem måneder efter krisens begyndelse (Otkær, 2009: 100; 

Rostgaard, 2008: 64). Derfor finder jeg det interessant at se nærmere på, hvordan KPMG 

håndterede krisen og kommunikerede til pressen for at komme helskindet gennem krisen. 

Dette leder mig frem til nedenstående problemformulering. 

 

 

1.2. Problemformulering 

Hvordan kommunikerede revisionsvirksomheden KPMG i relation til den danske presse under 

IT Factory-krisen? 

 

For at kunne besvare ovennævnte problemformulering melder der sig en række 

underspørgsmål: 

1. Hvori bestod KPMGs krise? 

2. Hvilken rolle spiller pressen i KPMGs krise og for KPMGs krisekommunikation? 

3. Hvordan kom KPMGs krisekommunikation til udtryk? 

4. Hvordan kunne KPMG have kommunikeret anderledes i forhold til pressen? 

 

Disse fire underspørgsmål vil være styrende for strukturen i specialets teoriafsnit og analyse. 

Problemformuleringen vil blive besvaret med udgangspunkt i dels en teoretisk gennemgang af 

de områder, der relaterer sig til ovennævnte spørgsmål, dels en teoretisk baseret caseanalyse 

af KPMGs krise og krisekommunikation. 
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1.3. Specialets formål, relevans og motivation 

Specialets formål er at analysere og skabe en forståelse omkring KPMGs krisekommunikation 

og krise i forhold til pressens kommunikation om KPMG i dækningen af sagen om IT Factory. 

Således vil specialet ikke undersøge eventuelle forskelle i pressens dækning af KPMG. Formålet 

er ikke at grave efter fejl og mangler, men at undersøge processen og evaluere, hvordan 

KPMGs krisekommunikation fungerede, og hvori krisen bestod. Denne viden vurderer jeg til at 

have praktisk relevans for såvel KPMG som revisionsbranchen, idet det ikke er usædvanligt 

eller usandsynligt, at en revisor anklages for faglig forsømmelse (Erhardtsen et. al., 2008d: 12). 

Min motivation for at undersøge KPMGs krisekommunikation under IT Factory-krisen grunder i 

krisens ekstreme kompleksitet og radikalitet på flere parametre. Særligt den enorme 

medieinteresse for sagen skærpede min nysgerrighed. Ud fra pressens omtale var det mit 

umiddelbare indtryk, at KPMG forholdt sig passiv i kommunikationen til pressen, hvilket 

undrede mig, da tavshed ofte frarådes inden for krisekommunikationsteorien (Coombs, 2007: 

129). Således udsprang min interesse ligeledes af en teoretisk undren. 
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2. Metode 

Dette kapitel beskriver de metodiske overvejelser jeg har gjort mig i forhold til besvarelsen af 

specialets problemformulering. Indledningsvis argumenteres for specialets 

videnskabsteoretiske ståsted, som danner udgangspunkt for resten af specialets metodevalg. 

Dernæst redegøres og argumenteres for de valg, som er knyttet til specialets 

undersøgelsesdesign, analysestrategi, valg af teori, afgrænsning samt dataindsamling. 

Efterfølgende diskuterer og argumenterer jeg for validiteten af specialets konklusioner. 

Kapitlet rundes af med en beskrivelse af specialets struktur. I nærværende kapitel samt 

teorikapitlerne forholder jeg mig kritisk til mine metodiske, empiriske samt teoretiske valg. 

 

 

2.1. Specialets videnskabelige metode 

2.1.1. Konstruktivismen 

I dette speciale erkender jeg mig til det konstruktivistiske paradigme som specialets 

overordnede, videnskabsteoretiske udgangspunkt; nærmere betegnet den 

erkendelsesteoretiske konstruktivisme, jf. Finn Collins (2003: 24) opdeling af paradigmet.  

Ifølge den erkendelsesteoretiske konstruktivisme er vores viden om virkeligheden en 

konstruktion og ikke bare en afspejling af virkeligheden. I denne sammenhæng skelner Collin 

mellem viden om den fysiske virkelighed og viden om den sociale virkelighed (ibid.: 23). 

Sidstnævnte tilgang udgør specialets videnskabsteoretiske fundament. Jeg mener således, at 

der findes en fysisk virkelighed (KPMG), som jeg kan undersøge. Den viden, jeg har og skaber 

gennem mit speciale, er dog en konstruktion, som ikke nødvendigvis repræsenterer den 

’virkelige’ virkelighed, da denne viden er min fortolkning af fænomenet (KPMGs krise og 

krisekommunikation). Således mener jeg ikke, at der findes en endegyldig, objektiv sandhed, 

som man kan nå frem til, hvorfor jeg i stedet vil tilnærme mig en forståelse af den komplekse 

virkelighed gennem fortolkning. 
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Eftersom specialets vidensproduktion hviler på min subjektive fortolkning, er det nødvendigt 

at se nærmere på, hvordan jeg opnår en valid fortolkning. Derfor vil jeg følgende beskæftige 

mig med hermeneutikken og argumentere for dens relevans og anvendelse i specialet. 

 

2.1.2. Hermeneutikken 

Hermeneutikken handler om forståelse og fortolkning af den menneskelige del af 

virkeligheden (Langergaard et al., 2006: 131), hvorfor jeg vurderer denne tilgang egnet i 

nærværende speciale, som netop har til formål at beskrive og forstå et menneskeskabt 

fænomen. Hermeneutikken fordrer, at fortolkningen foregår metodisk, og at erkendelsen 

skrider frem som en vekselvirkning mellem del og helhed’ (ibid.: 128). I forhold til en forståelse 

af specialets problemstilling har jeg anvendt den udvalgte teori og empiri dialektisk gennem 

processen, således min nyvundne forståelse danner en ny forforståelse, som fører videre til en 

ny forståelse og så videre. 

Forforståelse betegner den forståelse, som fortolkeren har om en sag, inden hun går ind i en 

forståelsesproces (Fredslund, 2005: 77). Da denne kan påvirke forskningsprocessen, er det ved 

hermeneutisk forskning væsentligt, at forskeren bevidstgør og ekspliciterer sin egen 

forforståelse (ibid.: 83). 

 

Min forforståelse 

Min forforståelse grunder primært i teorien, da jeg ikke selv har arbejdet med 

krisekommunikation i erhvervslivet i praksis. Inden jeg gik i gang med specialet, havde jeg 

gennem mit studie i kommunikation på CBS således en teoretisk forforståelse af, at 

krisekommunikation ikke anbefalede kriseramte organisationer at være tavse (jf. afsnit 1.3). 

Denne horisont har jeg udbredt gennem litteraturstudier. Samtidig havde jeg også en empirisk 

forforståelse om revisionsvirksomheden KPMG, som værende en konservativ og forholdsvis 

lukket virksomhed. Min udbredelse af denne horisont kom naturligt i arbejdet med KPMG som 

case. Nedenfor ekspliciterer jeg min teoretiske referenceramme samt metodiske tilgang. 
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2.2. Undersøgelsesdesign 

Specialets problemformulering afslører undersøgelsens deskriptive formål samt 

undersøgelsesdesign i form af et single casestudie. Robert Yin definerer et casestudie som, ’an 

empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context […]’ 

(Yin, 2003: 13). Casestudiet egnet til at besvare beskrivende spørgsmål, som indledes med 

spørgeordene ’hvordan’ og ’hvorfor’, da sådanne spørgsmål arbejder med operationelle 

sammenhænge, som er nødvendige at undersøge over tid (Yin, 2003: 6). 

Mens et single casestudie på den ene side giver mulighed for en mere dybdegående analyse, 

kan det på den anden side kritiseres for at være et snævert grundlag i forhold til at drage 

valide konklusioner, samtidig med at muligheden for at generalisere er væsentlig ringere end 

ved multiple casestudier (ibid.: 53). Specialets formål er dog ikke er at generalisere, men 

derimod at skabe forståelse omkring et virkeligt fænomen (jf. afsnit 1.3). 

 

 

2.3. Analysestrategi 

Specialets problemformulering besvares gennem et dialektisk samspil mellem induktiv og 

deduktiv metode. Den deduktive metode drager slutninger om enkelte hændelser med 

udgangspunkt i generelle principper, mens den induktive metode slutter sig til et princip eller 

en generel lovmæssighed med udgangspunkt i en enkelt hændelse (Andersen, 2005: 32-33).  

I forhold til induktion tager specialets problemformulering udgangspunkt i en empirisk undren 

omkring KPMGs tavshed. Dette sker på baggrund af en teoretisk viden, som ikke anbefaler 

virksomheder at være tavse under en krise, hvilket repræsenterer den deduktive metode. I 

forhold til deduktion analyserer jeg empirien ud fra teoretiske problemstillinger, så teorien 

dermed er styrende for analysens fokus og opbygning. Denne teoretisk styrede opbygning er 

samtidig foretaget med hensyn til empirien og indikerer dermed induktion. Den dialektiske 

analysestrategi er dels valgt ud fra problemformuleringens formål om at beskrive en del af 

virkeligheden, dels ud fra et ønske om at skabe en teoretisk forståelse og indsigt, som kan 

danne grundlag for den empiriske analyses opbygning.  
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2.4. Valg af teori 

Med udgangspunkt i hermeneutikken anvender jeg til besvarelse af min problemformulering 

teori om kriser og krisekommunikation, da disse begreber udgør specialets omdrejningspunkt. 

 

2.4.1. Kriser 

I bestræbelsen på at opnå indsigt i krisebegrebets mangfoldighed tager jeg udgangspunkt i et 

processuelt kriseperspektiv ud fra Forgues og Roux-Duforts (1998) og en socialkonstruktivistisk 

tilgang til krisen på baggrund af Hearit og Courtright (2003). De teoretiske pointer anvendes 

dels som argument for specialets krisetilgang, dels i analysen til at identificere KPMGs krise. I 

forhold til krisetyper er specialet baseret på Coombs’ artstypologi. 

 

2.4.2. Krisekommunikation 

Til at analysere KPMGs krisekommunikation har jeg valgt Winni Johansen og Finn Frandsens 

(2007) model for krisekommunikation, den retoriske arena. Modellen danner ramme for 

specialets empiriske analyse og er valgt ud fra dens brede ramme, som giver mulighed for at 

indfange krisens kompleksitet, idet modellen inddrager krisekommunikationens kontekst samt 

en række parametre, der influerer krisekommunikationens udformning. 

Mens modellens brede tilgang på den ene side udbreder forståelseshorisonten, lader den på 

den anden side mere konkrete krisekommunikationsstrategier samt deres udtryksform tilbage 

at ønske. Derfor inddrager jeg Timothy W. Coombs’ (2007) kriseresponsstrategier fra 

krisekommunikationsteorien SCCT, Situational Crisis Communication Theory. 
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2.5. Afgrænsning 

2.5.1. Periodisk afgrænsning 

Analysens periode afgrænses til fasen under krisen fra 1. december 2008, hvor krisen bryder 

ud til 31. december 2008, hvor antallet af kritiske artikler om KPMGs rolle i sagen om IT 

Factory falder. Afgrænsningen grunder i, at KPMG udsender tre pressemeddelelser i december 

måned, hvorefter der går over tre måneder til næste pressemeddelelse. I forhold til den 

empiriske slutdato den 31. december 2008 er krisen således ikke ovre på dette tidspunkt, men 

pressedækningen falder drastisk de efterfølgende måneder i forhold til december måned, hvor 

krisen er på sit højeste. 

 

2.5.2. Empirisk afgrænsning 

Som det fremgår af problemformuleringen, afgrænser specialets empiri sig ud over data fra 

KPMG til data fra pressen, hvorfor KPMGs kommunikation til andre interessenter som fx 

medarbejdere og partnere fravælges. Dette fravalg stemmer umiddelbart ikke overens med 

specialets hermeneutiske tilgang og udvalgte analysemodel ’den retoriske arena’, som lægger 

op til at inddrage alle krisens aktører i en analyse af konteksten for en virksomheds 

krisekommunikation (Johansen et al., 2007: 275). Af hensyn til specialets omfang, dybde og 

ikke mindst problemformulering, begrænses kontekstanalysen dog til at omfatte pressen som 

aktør i kommunikationen om KPMGs krise, eftersom denne aktør vurderes til at spille en 

central rolle i krisen, som fremlagt i problemfeltet. Pressen repræsenteres af dagbladene 

Berlingske Tidende, Dagbladet Børsen og Morgenavisen Jyllands-Posten. 

Empirien afgrænses endvidere fra et filmet radiointerview til radioprogrammet ’Business’ på 

P1 med seniorpartner i KPMG, Jesper Koefoed, den 22. december 2008. Interviewet kunne 

være interessant at inddrage, idet KPMG her for første gang i krisen udtalte sig i et 

længerevarende interview (21:16min.). Af hensyn til specialets omfang og dybde vælger jeg 

dog ikke at inddrage interviewet i specialets empiri. 
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2.6. Dataindsamling 

I dette afsnit redegør og argumenterer jeg for specialets dataindsamling og anvendelse i 

forhold til specialets problemstilling. Data definerer jeg efter Andersen (2005:25) som ’det 

materiale, der gøres til genstand for videnskabelig analyse.’ 

Grundlaget for specialets analyse baseres på materiale, som ikke er produceret på min 

foranledning, men uafhængigt af mig. Dermed er den indsamlede data sekundær og kvalitativ 

(Andersen, 2005: 151). Denne form for dataindsamlingsteknik er valgt ud fra 

problemstillingens deskriptive formål for på den måde at belyse det empiriske felt gennem 

krisekommunikationen i dens oprindelige form.  

 

2.6.1. Kilder til tekstanalysen 

Kilder til tekstanalysen tager form af tre pressemeddelelser udsendt af KPMG (bilag 1, 2 og 3), 

som sammen med korte udtalelser primært udgjorde KPMGs kommunikation til pressen i 

analysens periode. Eftersom pressemeddelelserne var KPMGs eneste eksterne, skriftlige 

kommunikation til pressen under IT Factory-krisen, er de oplagte og selvskrevne som 

analyseobjekt til forestående undersøgelse af KPMGs krisekommunikation.  

 

2.6.2. Kilder til casebeskrivelsen 

Casebeskrivelsen er udfærdiget på baggrund af artikler fra KPMGs hjemmeside (KPMG.dk), 

Revisorloven samt tekster fra FSR’s1 hjemmeside. Beskrivelsen skal tjene til at skabe en 

forståelse af virksomheden KPMG samt revisionsbranchen og vigtige begreber, som knytter sig 

hertil. Specialets case beskrives i næste kapitel, da en grundig casebeskrivelse er essentiel i et 

single casestudie (Yin, 2003: 46). 

 

                                                             

 

1 Foreningen af Statsautoriserede Revisorer 
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2.6.3. Kilder til kontekstanalysen 

Artikler fra henholdsvis Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten udgør analysegenstanden i 

analysen af krisekommunikationens kontekst, da specialets problemstilling går på KPMGs 

krisekommunikation i forhold til pressen. 

Dagbladene er udvalgt blandt landsdækkende aviser på baggrund af stofområde og læsertal1 

ud fra det, jeg vurderer som erhvervsorienterede, seriøse og troværdige dagblade, da KPMGs 

potentielle og reelle kundegruppe udgøres af erhvervslivet frem for privatpersoner (Kunder i 

KPMG, 2009). Dermed antager jeg, at erhvervslivet er den primære målgruppe for KPMGs  

krisekommunikation til pressen, hvilket endvidere begrunder fravalget af mindre 

erhvervsorienterede dagblade. Specialets formål er ikke at undersøge forskelle i pressens 

dækning (jf. afsnit 1.4), hvorfor de tre dagblade overvejende betragtes som én aktør i 

analysen. 

 

Artiklerne er fremkommet ved en afgrænset søgning i de tre dagblade på artikeldatabasen 

Infomedia på søgeordene ’KPMG’ og ’IT Factory’ i tidsrummet 1. til 31. december 2008. Dette 

resulterede i et tekstkorpus på 59 omtaler. Disse omtaler blev sorteret ud fra et kriterium om 

relevans for specialets problemformulering. Da denne sortering er subjektiv, vil jeg i henhold til 

min hermeneutiske tilgang (jf. afsnit 2.1.2) følgende eksplicitere processen.  

I den første grovsortering blev artikler, der ikke direkte omhandlede KPMG, valgt fra. Dette 

resulterede i et tekstkorpus på 36 artikler (bilag 4). Heraf udledte jeg syv, overordnede temaer, 

som omhandlede KPMG. Disse blev opstillet i et temaskema, der illustrerer, hvornår temaerne 

optræder i artiklerne (jf. figur 7.3). Denne kategorisering inddrages i kontekstanalysen til at 

skabe overblik over temaernes spændvidde i pressens dækning. På baggrund af tematiseringen 

foretog jeg den anden sortering. Ud fra en vurdering af artiklernes repræsentativitet for de 

                                                             

 

1 Læsertal for 2. halvår af 2008: Berlingske: 348.000, Børsen: 226.00 Jyllands-Posten: 507.000. 
Sidstnævnte dagblad har flest læsere i målingen (Læsertal). 
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respektive temaer udvalgte jeg efterfølgende 18 artikler, som anvendes konkret i 

kontekstanalysen. 

 

 

2.7. Specialets validitet, reliabilitet og generaliserbarhed 

2.7.1. Reliabilitet og generaliserbarhed 

I hermeneutisk fortolkning bliver kravet om reliabilitet meningsløst, da forskerens forforståelse 

spiller ind i forskningsprocessen og derfor altid vil være en del heraf. Reliabilitet bør i stedet 

forstås i betydningen pålidelighed (Fredslund, 2005: 95). Jeg vurderer specialets konklusioner 

for pålidelige, eftersom de bygger på seriøse, teoretiske kilder samt sekundære, kvalitative 

data, hvis tilblivelse ikke er påvirket af mig. Dog er min udvælgelse og fortolkning subjektiv. 

Dette imødekommer jeg gennem min ekspliciterede forforståelse samt metodiske tilgang, som 

giver læseren mulighed for at følge mine overvejelser i processen. 

I forhold til konklusionernes generaliserbarhed kan man ifølge hermeneutikken ikke forstå et 

fænomen uafhængigt af dets kontekst, hvorfor man i stedet skal diskutere fortolkningernes 

omsættelighed i andre situationer (ibid.:97). I denne sammenhæng vurderer jeg på den ene 

side grundlaget for generalisering som værende spinkelt, eftersom specialet er et casestudie af 

kun én virksomheds krisekommunikation. På den anden side vil jeg ikke udelukke en 

nytteegenskab for revisionsbranchen, således specialets konklusioner vil kunne anvendes af 

revisorer anklaget for samme forseelse som KPMG. Endvidere vurderer jeg min metode som 

værende generaliserbar i forhold til andre situationer. 

 

2.7.2. Validitet 

Validitet er et afgørende krav ved hermeneutisk fortolkning, da forskeren er en del heraf. 

Således er det altafgørende, at læseren ved, hvordan forskeren er nået frem til sin forståelse 

og fortolkning, hvorfor den metodiske fremgangsmåde skal ekspliciteres (Fredslund, 2005: 96). 

Dette er foregået i nærværende afsnit. 
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I forhold til resultaternes validitet kan man hæfte sig ved, at de indgående tekstanalyser kun 

tager udgangspunkt i tre pressemeddelelser (bilag 1, 2 og 3). Eftersom dette reelt udgjorde 

størstedelen af KPMGs krisekommunikation til pressen i analysens periode, vurderer jeg dog 

disse data til at være et godt udtryk for, hvordan KPMG kommunikerede i forhold til pressen. 

Samtidig mener jeg, at artiklerne konkret udtrykker, hvordan pressen kommunikerede om 

KPMG under krisen, hvilket illustrerer krisens kontekst. Dermed vurderer jeg validiteten af 

specialets konklusioner til at være høje. 

 

 

2.8. Specialets indhold og struktur 

For overskuelighedens skyld vil jeg her redegøre for specialets indhold og struktur. I kapitel tre 

redegør jeg for krisebegrebet og min egen krisetilgang. I forlængelse heraf redegør jeg for 

Coombs’ krisetypologi og problematiserer herefter typologiseringen af kriser ud fra en 

socialkonstruktivistisk tilgang. Hensigten med dette kapitel er at få en indsigt i krisebegrebet, 

som kan danne en forståelsesramme for analysen af KPMGs krise. 

Med afsæt krisebegrebet beskæftiger jeg mig i kapitel fire med krisekommunikationen ud fra 

Johansen og Frandsens definition og redegør efterfølgende for forfatternes model for 

krisekommunikation, den retoriske arena. I denne sammenhæng argumenterer jeg for 

modellens relevans for specialet og problematiserer modellen ud fra dens styrker og 

svagheder, hvilket fører til et behov for en præcisering af kriseledernes strategier. Dette 

opfyldes af Timothy W. Coombs responsstrategier, pressens roller samt kriseledernes 

sprogbrug. 

 

Som en overgang til analysen beskriver jeg i kapitel fem specialets case; herunder 

virksomheden KPMG og IT Factory samt relevante begreber, som knytter sig til 

revisionsbranchen. Formålet med dette kapitel er at aftegne konturerne af den overordnede 

kontekstuelle ramme, som specialets analysetekster udspringer af. 
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Med afsæt i casebeskrivelsen besvarer jeg i kapitel seks problemformuleringens tre 

underspørgsmål ud fra den opstillede teoriramme gennem en analyse af 

krisekommunikationens kontekst og tekst. I kontekstanalysen besvarer jeg 

problemformuleringens første og andet underspørgsmål gennem en analyse af krisens 

væsentligste aktører i pressen samt pressens kommunikation. Ud fra analysen af krisens 

kontekstuelle ramme besvarer jeg problemformuleringens tredje underspørgsmål gennem en 

tekstanalyse af KPMGs tre pressemeddelelser, hvor jeg undersøger KPMGs 

krisekommunikation. 

På baggrund af besvarelserne af de tre første underspørgsmål runder jeg i kapitel syv analysen 

af ved at besvare problemformuleringens fjerde og sidste underspørgsmål gennem en 

vurdering af KPMGs kommunikation og diskussion af, hvordan revisionsvirksomheden kunne 

have kommunikeret anderledes. I kapitel otte rekapitulerer jeg afslutningsvist analysens 

resultater. 

På næste side visualiseres specialets struktur i figur 2.1. 

 

 

 

 

  



15 
 

Figur 2.1. Specialets struktur 
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3. Kriser og krisetypologier i et refleksivt perspektiv 

I analysen af KPMGs krisekommunikation er det i overensstemmelse med specialets 

hermeneutiske metode vigtigt at opnå indsigt i og forståelse for krisebegrebet, da det er en 

krise, der kommunikeres om og ud fra. Har man først sagt krisekommunikation, må man 

således også sige krise. Derfor beskæftiger jeg mig i dette kapitel indledningsvist med 

krisebegrebet og ekspliciterer på baggrund heraf specialets tilgang til krisen, så læseren er 

bekendt med de præmisser, som ligger til grund for analysen af KPMGs krise og 

krisekommunikation. Efterfølgende redegør jeg for en udvalgt typologi og problematiserer 

afsluttende typologisering ud fra specialets socialkonstruktivistiske ståsted. 

 

 

3.1. Krisebegrebets mangfoldighed 

Krisebegrebets mangfoldighed kommer til udtryk gennem adskillige perspektiver i 

krisekommunikationslitteraturen; fx i krisens ontologi (Pauchant et al.: 1992) og aksiologi 

(Ulmer et al.: 2007). I dette afsnit ser jeg nærmere på to tilgange som henholdsvis beror på en 

proces- og begivenhedsorienteret tilgang samt en substantialistisk og en socialkonstruktivistisk 

tilgang til krisen. 

 

3.1.1. Krisen som en proces eller begivenhed 

Som navnet afslører, betragter det procesorienterede perspektiv kriser som en proces og 

inddrager ud over vante og uvante interessenter i årsagen til krisen også faserne før, under og 

efter krisen (Forgues et al., 1998: 5). Dermed ses krisen som dynamisk og et forløb, hvor der er 

mulighed for at foregribe og forhindre i fasen før krisen; fx ved at identificere mulige 

advarselstegn, hvorfor krisen i visse tilfælde kan forudsiges. Det processuelle perspektiv 

forklarer kriser ud fra den systemiske tilgang (ibid.: 7). Årsagerne til en krise kan dermed ikke 

forklares ud fra et lineært kausalitetsprincip, hvor a forårsager b, men ud fra en cirkulær 

forståelse, hvor mange begivenheder udløser krisen, og hvor mange aktører er med til at skabe 

den. Den systemiske tilgang ser ikke kun på krisens negative udfald, men også på de positive 



17 
 

aspekter i krisen: ’Rather than considering these outcomes as purely negative, the process view 

tend also to uncover the positive aspect of crises.’ (ibid.: 7).  

Overfor opfattelsen af krisen som en proces står opfattelsen af krisen som en begivenhed. 

Dette perspektiv ser primært krisens konsekvenser som negative (ibid.: 7). Krisen udgøres af 

en isoleret begivenhed og perspektivet har dermed fokus på den udløsende begivenhed: ’The 

event approach focuses on the notions of incidents or accidents as the unit of analysis.’ (ibid.: 

4-5). 

 

3.1.2. Krisen som en social konstruktion eller objektivt fænomen 

I tråd med opfattelsen af krisen som en begivenhed ser den substantialistiske tilgang kriser 

som et objektivt fænomen, der altid kan defineres og identificeres ved de samme træk og 

efterfølgende håndteres ud fra de samme strategier; fx at man skal være åben og handle 

hurtigt (Johansen et al., 2007: 104). Herover står den socialkonstruktivistiske tilgang, der ser 

kriser som en social konstruktion, hvor krisen i høj grad er skabt gennem aktiviteter inden for 

kriseledelse og krisekommunikation, idet disse er resultater af fortolkninger. Således hævder 

tilgangen, at man ikke handler ud fra objektive årsager, men ud fra subjektive; hvordan man 

selv opfatter og fortolker krisen. Fx kan der for det første være uenighed om, hvilken slags 

krise organisationen befinder sig i, og for det andet om organisationen overhovedet er i krise 

(ibid.: 104-105).  

I artiklen ’A social constructionist approach to crisis management: allegations of sudden 

acceleration in the Audi 5000’ (2003: 83) anlægger Keith Michael Hearit og Jeffrey Courtright 

et socialkonstruktivistisk perspektiv på krisekommunikation og definerer en krise som 

følgende: 

 

[…] a crisis is a name placed on a generally predictable series of events that occurs when 
an organization’s values are under assault by an external agent or there is a perception 
that an organization has committed some wrongdoing. The assessment of an event as a 
crisis is jointly constructed by the participation of multiple actors in the social exchange, 
be they organizations, media, special interest groups, or consumers--all of whom offer 
discourse as the instrument by which they participate. 
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Selvom krisen her defineres som en terminologisk konstruktion, der skabes af en række 

aktører, benægter Hearit og Courtright ikke en krises reelle eksistens, idet de fx anser det for 

virkelighed, når en eksplosion finder sted. Den måde hvorpå eksplosionen omtales, undersøges 

og tillægges mening er dog en terminologisk konstruktion (ibid.: 87). 

 

 

3.2. Specialets tilgang til krisebegrebet 

I henhold til ovenstående mener jeg, at der er flere årsager til en krise, og at nogle kriser kan 

forudses ud fra advarselstegn, hvorfor man kan forberede sig på og lære af dem. Således er mit 

kriseperspektiv processuelt (jf. afsnit 3.1.1), selvom jeg i dette speciale primært beskæftiger 

mig med fasen under krisen. I denne forbindelse mener jeg, at man kan betragte specialet som 

en del af en evalueringsproces i forhold til KPMGs krisekommunikation til pressen. 

Som konsekvens af min konstruktivistiske tilgang vil jeg i det følgende desuden betragte kriser 

som en social konstruktion med udgangspunkt i Hearit og Courtrights definition (jf. afsnit 

3.1.2). Således ser jeg kriser som fortolkede fænomener, der kan udløses af virkelige 

hændelser. I forhold til fortolkning af krisen anser jeg interessenterne for at have en vigtig 

position. Dette bringer mig til interessentbegrebet, som følgende uddybes. 

 

 

3.3. Interessentgrupper 

Coombs definerer interessenter som ’any persons or groups that have an interest, right, claim, 

or ownership in an organization.’ (Coombs, 2007: 25). Dermed fremsættes interessenter til at 

have stor betydning for virksomheden. Interessenterne opdeles i primære og sekundære 

interessenter. Primære interessenter betegnes som de personer eller grupper, hvis handlinger 

kan være skadelige eller fordelagtige for organisationen; fx medarbejdere, investorer, kunder, 

leverandører eller regeringen (ibid.: 25-26). For så vidt kan de betegnes til at udgøre 

virksomhedens eksistensgrundlag, idet fx medarbejdere enten kan strejke eller producere, 

mens kunder fx enten kan købe eller undlade at købe. De sekundære interessenter defineres 
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som de personer eller grupper, der kan påvirke eller blive påvirket af organisationen, fx 

pressen1, aktivister eller konkurrenter (ibid.). Således kan pressens fortolkning påvirke andre 

interessenters fortolkninger (ibid.: 156), hvilket bringer mig til krisetypologierne, som afspejler 

forskellige opfattelser af krisen. 

 

 

3.4. Krisetypologier 

Formålet med dette afsnit er at få indsigt i typologiseringen af erhvervskriser, da jeg i analysen 

af KPMGs krisekommunikation ser krisetypologiseringen som særlig egnet i forhold til at skabe 

en forståelse for krisen og de rammer, krisetypen sætter for fortolkningen af og 

kommunikationen om krisen. 

I nærværende afsnit beskriver jeg først typologiernes formål og funktion samt en udvalgt 

typologi. Dernæst problematiserer jeg typologiseringen ud fra specialets konstruktivistiske 

ståsted og argumenter for typologiens anvendelse i analysen. Afsluttende fremhæver jeg 

dobbeltkrisen som en mulig afledning af alle krisetyper. 

 

3.4.1. Krisetypologiernes formål og funktion  

Krisetypologier inddeler kriser i typer på baggrund af fælles træk. Formålet med typologisering 

er ifølge Coombs, at virksomheder kan anvende kategoriseringerne i forbindelse med 

planlægning af kriseledelse og kriserespons. I stedet for at udvikle en kriseplan for hver eneste 

tænkelig krise, kan virksomheden dermed nøjes med at udvikle planer for grupper af kriser, 

idet det antages, at kriser indenfor samme gruppe udvikler sig nogenlunde ens og kræver 

nogenlunde samme respons (Coombs, 2007: 65). Således mener Coombs, at den kriseramte 

bør vælge sin responsstrategi ud fra krisetypen (ibid.: 141).  

                                                             

 

1 I henhold til Merkelsen (2007: 38) definerer jeg pressen som alle de journalistiske og 
nyhedsformidlende massemedier; herunder aviser, magasiner, radio og tv. 
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Der findes mange kriterier at typologisere krisen efter; fx efter art, intensitet, krisens årsager 

eller konsekvenser (Johansen et al., 2007: 83). Coombs typologiserer efter krisens art i sin 

masterliste, hvor han opstiller ti krisetyper, som illustreret i figur 3.1. 

 

Figur 3.1. Krisetyper og kriseansvar 

GRUPPE KRISETYPE KRISEANSVAR 

 

Vitim cluster 

Natural disasters 

 
Very little attribution of crisis 

responsibility 

Workplace violence 

Rumors 

Malevolence 

 

Accidental crisis 

cluster 

Challenges 

Low attribution of crisis 
responsibility 

Technical-error accidents 

Technical-error product harm 

 

Preventable crisis 

cluster 

Human-error product harm 

Strong attribution of crisis 
responsibility 

Human-error accidents 

Organizational misdeeds 

Kilde: Coombs (2007). Egen tilvirkning 

 

Coombs angiver ikke nogle deciderede træk ved krisetyperne, men beskriver deres situation 

(bilag 5). Han inddeler endvidere krisetyperne i tre grupper efter graden af ansvar, som 

interessenterne tillægger virksomheden for krisen, og som udgør en tilsvarende trussel mod 

virksomhedens omdømme (Coombs, 2007: 142) (jf. figur 3.1). Denne kobling bygger Coombs 

på empiriske undersøgelser, hvor han har påvist en sammenhæng mellem krisetype og det 

kriseansvar, som interessenterne tillægger virksomheden (ibid.: 141). Som figur 3.1 illustrerer, 

varierer graden af ansvar således efter krisetypen (ibid.), så der fx er langt fra krisetypen 

naturkatastrofe, hvor mange liv går tabt, til organisationelle ugerninger som fx bedrageri, der 

hver især medfører en henholdsvis lav og høj grad af kriseansvar (ibid.: 142). Coombs’ kobling 

mellem krisetyper og kriseansvar er en del af hans teori SCCT, som uddybes i afsnit 4.4.2. 
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3.4.2. Typologiernes problematik i et processuelt og socialkonstruktivistisk perspektiv 

I forhold til en konkret anvendelse af typologisering vil jeg fremhæve to problematikker: Den 

første problematik kritiserer typologierne for ikke at indfange krisens dynamik: 

 

Typologies are obviously an attempt to capture the complexity of crises through their 
triggering events. In essence typologies of crises are typologies of triggering events but 
do not uncover the dynamics and the processes of crises. (Forgues et al., 1998: 8).  

 

Med udgangspunkt i det processuelle perspektiv kritiserer Forgues og Roux-Dufort dermed 

typologier for at fokusere på den udløsende begivenhed og for ikke at tage højde for, at krisen 

kan gå fra at være én type til at være en anden type.  

Den anden problematik vedrører specialets socialkonstruktivistiske tilgang til krisebegrebet, 

som gør, at det kan synes paradoksalt at inddrage typologisering i analysen af KPMGs 

krisekommunikation. Dette skyldes, at typologier afspejler et substantialistisk kriseperspektiv, 

fordi typologien forsøger at definere og identificere krisen ud fra fælles træk, hvilket vidner om 

et syn på krisen som et objektivt fænomen. Dette harmonerer umiddelbart ikke med den 

socialkonstruktivistiske tilgang, der ser krisen som et fortolket og dermed konstrueret 

fænomen. Således kan en krise fortolkes på mange forskellige måder, hvorfor to forskellige 

interessentgrupper måske ikke ser den samme krisetype (Johansen et al., 2007: 245). Både på 

trods og i kraft af denne problematik finder jeg typologisering væsentlig i specialets analyse, da 

en typologi dermed kan skabe overblik over krisens komplekse virkelighed gennem en 

klarlægning af interessenternes forskellige perceptioner af krisen. Ud over ovennævnte 

præskriptive formål (jf. afsnit 3.4.1) ser jeg således en vis retrospektiv nytteværdi i 

typologierne. 
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3.4.3. Dobbeltkrisen - en latent afledning af alle krisetyper 

I redegørelsen af krisetypologier skal her inddrages en sidste krisetype, nemlig dobbeltkrisen:  

 

En dobbeltkrise er en krise, hvor den oprindelige krise overlejres af en 
”kommunikationskrise”, for så hvidt virksomheden ikke magter at lede de 
kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den 
oprindelige krise. (Johansen et al., 2007: 79).  

 

Dobbeltkrisen illustrerer et paradoks, idet krisekommunikation bliver en integreret del af selve 

krisen (ibid.: 21). Dobbeltkrisen kan således ikke stå alene, idet den er en afledning af den 

oprindelige krise. Johansen og Frandsen uddyber ikke, hvad en kommunikationskrise 

indebærer, eller hvem der skal mene, at virksomheden er i en kommunikationskrise. I min 

anvendelse af dobbeltkrisen er det virksomhedens interessenter, fx kunder eller pressen, som 

vurderer organisationens krisekommunikation til at være dårlig kommunikation. 

 

 

3.5. Sammenfatning 

Jeg har i dette kapitel fremført forskellige opfattelser af krisebegrebet og krisetypologier. Heraf 

fremgår det, at krisen er et mangfoldigt begreb, som det kan være vanskeligt at finde en 

entydig definition på. Jeg mener, at krisen er en social konstruktion og ser således kriser som 

fortolkede fænomener, hvor jeg anser interessenterne for at have en vigtig position.  

Hvad angår krisetyper er jeg ikke blind for den problematik typologisering medfører, når den 

kobles med et socialkonstruktivistisk krisesyn. Samtidig finder jeg det dog nødvendigt og 

brugbart i en retrospektiv analyse af krisekommunikation, fordi typologien forenkler 

virkeligheden og skaber et bedre overblik over krisens kompleksitet, idet den kan afsløre 

interessentgruppernes forskellige perceptioner af krisen og illustrere, hvordan krisen 

indeholder en række træk, som gør, at den adskiller sig fra andre kriser.  

I det følgende kapitel redegør jeg for kommunikationen i krisen. 



23 
 

4. Krisekommunikation i et refleksivt perspektiv 

Dette kapitel udgør anden og sidste del af specialets teoriramme for den empiriske analyse af 

KPMGs krise og krisekommunikation. Analysens skelet udgøres af Johansen og Frandsens 

model for krisekommunikation, den retoriske arena. I kapitlet lægger jeg ud med at behandle 

den definition af krisekommunikation, som modellen hviler på, og redegør herefter for 

modellens formål, funktion, relevans og problematik i forhold til specialet. Dette fører til en 

præcisering af en række strategier for virksomhedens og pressens krisekommunikation, som 

jeg præsenterer afsluttende i kapitlet. 

 

 

4.1. Definition af krisekommunikation 

Eftersom krisekommunikationen er specialets omdrejningspunkt og analyseobjekt, skal 

begrebet naturligvis undersøges nærmere. De to danske kriseforskere, Winni Johansen og Finn 

Frandsen (2007: 281), definerer i deres bog ’Krisekommunikation’ selvsamme begreb som 

følgende: 

 

Krisekommunikation er en kompleks og dynamisk konfiguration af 
kommunikationsprocesser - før, under og efter en begivenhed, en situation eller et 
forløb, der af organisationen og/eller en eller flere af dens interessenter fortolkes som en 
krise - hvor forskellige aktører, kontekster og diskurser (manifesteret i bestemte genrer 
og tekster) står i relation til hinanden. 

 

Definitionen afslører en bred opfattelse af krisekommunikation (ibid.: 16), idet ikke alene alle 

krisens faser, men også alle krisens rum og aktører samt deres diskurser inddrages. 

Krisekommunikationen begrænses således ikke kun til kommunikationen i fasen under krisen, 

men inddrager endvidere kommunikation før og efter krisen i såvel det offentlige, 

halvoffentlige som det private rum og opfattes som både afsenderes og modtageres 

kommunikation i forhold til selve krisen. Dermed er det ikke kun krisekommunikation, når en 

virksomhed forsvarer sig i en krise, men også når pressen anklager virksomheden i en artikel, 

når kunder boykotter virksomheden og så videre (ibid.:276). Krisekommunikation er således 
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alle de implicerede aktørers kommunikation om krisen, hvorfor det også må omfatte den 

kriseramtes kommunikation og dermed kriseledelse, hvilket afslører et perspektiv på 

krisekommunikation som et overbegreb til kriseledelse. 

 

At krisekommunikation omfatter alle de impliceredes diskurser, kan på den en side synes en 

anelse kontroversielt, da krisekommunikation traditionelt begrænses til at betegne den 

kriseramtes kommunikation (Coombs, 2007; Benoit, 1995). På den anden side afspejler 

definitionen et socialkonstruktivistisk krisesyn, hvor krisens betydninger konstrueres af 

forskellige aktører gennem deres kommunikation om krisen, hvilket stemmer overens med 

specialets videnskabsteoretiske ståsted og kriseperspektiv (jf. afsnit 3.2). Af denne grund vil 

Johansen og Frandsens definition følgende være gældende for specialet. Desuden tjener 

definitionen som grundlag for den retoriske arena, som specialets analyse foretages ud fra. 

Modellen skal følgende beskrives. 

 

 

4.2. Den retoriske arena 

De to danske forskere, Winni Johansen og Finn Frandsen (2007), opstiller i deres bog 

’Krisekommunikation’ en ny model for krisekommunikation, den retoriske arena (jf. figur 4.1). I 

bestræbelsen på at opnå en forståelse for krisekommunikationen fremhæver forfatterne 

betydningen af at se på såvel selve krisekommunikationens udtryk som den kontekst, der 

omgiver den (ibid.:252) og forbinder herigennem den tekstorienterede og den 

kontekstorienterede tradition inden for kriseforskning (ibid.: 200-202). Denne forståelse 

udmunder i en todeling af den retoriske arena, så modellen består af en kontekstmodel og en 

tekstmodel, hvis formål og funktion følgende skal uddybes. 
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Figur 4.1. Den retoriske arena 

Kilde: Johansen & Frandsen (2007). Egen tilvirkning 

 

4.2.1. Modellens formål og funktion  

Kontekstmodellen 

Kontekstmodellens formål er at indfange krisens dynamik og kompleksitet for at få en bedre 

forståelse af den kontekst, som krisekommunikationen finder sted i og bærer præg af 

(Johansen et al., 2007: 252). Krisens dynamik og kompleksitet er et resultat af de mange 

aktører, der deltager i adskillige kommunikationsprocesser på kryds og tværs (jf. afsnit 4.1). 

1. KONTEKST 
 Ydre og indre kontekst 

 Aktørernes sociale praksis 
 Krisetypen 

2. MEDIE 
Trykte medier 
Elektroniske medier 
Nye medier 
 

3. GENRE 
Pressemeddelelser 

Artikler 
etc. 

4. TEKST 
Semiotiske ressourcer 
Retoriske taktikker 
 

 
KRISEKOMMUNIKATION 

AFSENDER 
Interesse 

Fortolkning 
Strategi 

Kommunikativ adfærd 

MODTAGER  
Interesse 
Fortolkning 
Strategi 
Kommunikativ 

KONTEKSTMODELLEN 

TEKSTMODELLEN 

Aktør 

Aktør 

A 

A 

A 

A A 
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Kontekstmodellen omfatter samtlige af krisens aktører, faser og rum og inddrager dermed 

faserne før, under og efter krisen samt de private, halvoffentlige og offentlige rum. Modellen 

beskæftiger sig med krisen på et makroplan gennem det, Johansen og Frandsen kalder en 

retorisk arena, der beskrives, som det der sker, når en begivenhed fortolkes som en krise af 

organisationen selv og/eller dens interessenter. Her åbnes den retoriske arena, inden for 

hvilken de implicerede aktører handler og kommunikerer (ibid.: 275). Dermed fremstilles 

krisekommunikation som alle implicerede aktørers kommunikation (jf. afsnit 4.1). Denne 

såkaldte multivokale tilgang udmunder i en masse ’stemmer’ i den retoriske arena, som indgår 

i forskellige relationer til hinanden, hvor aktørerne kommunikerer til, med, mod, forbi eller om 

hinanden (ibid.: 276-277). 

 

Tekstmodellen 

Tekstmodellen, som er indlejret i kontekstmodellen, bevæger sig ned på krisens mikroplan og 

har til formål at indfange, hvordan de mange aktørers kommunikation konkret kommer til 

udtryk og hvilken krisekommunikation, der er tale om (Johansen et al., 2007: 280). I denne 

sammenhæng beskriver Johansen og Frandsen fire egenskaber, som afsendere og modtagere 

handler efter: Interesse, fortolkning, strategi og kommunikativ adfærd (ibid.: 283). Med 

henvisning til tidligere inddeling af interessenter i primære og sekundære grupper går 

Johansen og Frandsen her et skridt videre, idet disse fire egenskaber giver mulighed for et 

yderligere skel mellem de forskellige interessentgrupper, som netop kan have forskellige 

interesser og dermed tolke krisen forskelligt (ibid.: 245). Udover de fire egenskaber inddrager 

tekstmodellen en række parametre; kontekst, medie, genre og tekst, som ifølge forfatterne 

altid vil forme krisekommunikationen (ibid.: 252). Kontekstparameteret omfatter blandt andet 

krisens type, som udfylder den ramme, hvor inden for krisen fortolkes og i forhold til hvilken, 

der kommunikeres og handles (ibid.: 290). Tekstparameteret angiver to overordnede 

kategorier i form af semiotiske ressourcer og retoriske taktikker, som henholdsvis betegner 

ord, billeder og handling samt den eller de måder, som disse anvendes på i selve 

kommunikationsprocessen; fx verbale strategier (ibid.: 299). Dermed beskriver tekstmodellen 

krisekommunikation ud fra nogle overordnede kategorier, hvilket både kan betragtes som en 

styrke og en svaghed, hvilket følgende skal uddybes. 
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4.2.2. Modellens problematik og relevans 

De overordnede kategorier kan på den ene side have deres begrænsninger, idet de verbale 

strategiers konkrete udtryk ikke ekspliciteres. Ved analytisk anvendelse er det således uklart 

for brugeren, hvordan de forskellige kriseresponsstrategier identificeres. På den anden side 

betragter jeg qua mit socialkonstruktivistiske ståsted grundlæggende alle kriser som unikke, 

hvilket besværliggør fastlagte kategorier for strategierne. En anden styrke, som ligger i 

modellens bredde, er inddragelsen af krisens mange aspekter. Dette muliggør en bedre 

forståelse for krisen, frem for en isoleret betragtning af krisekommunikationens tekst, som 

ikke sættes i relation til de omkringliggende faktorer, der influerer kommunikationen og krisen. 

Hvor den vinder i bredden, mister den dog i dybden, idet modellen hurtigt kan omfatte en stor 

mængde data, hvis samtlige af krisens faser, rum, aktører og deres kommunikation skal 

inddrages. Dette kan resultere i en særdeles omfangsrig og nærmest umulig analyse, som giver 

ringe mulighed for at gå i dybden, hvorfor jeg afgrænser specialets analyse til at omfatte KPMG 

og pressens krisekommunikation i det offentlige rum i fasen under krisen (jf. afsnit 2.5.2). 

 

At modellen ikke giver nogle færdige løsninger gennem sin deskriptive form og åbne rammer, 

ser jeg dog overvejende som en styrke i forhold til specialets anvendelse af modellen i en 

retrospektiv analyse, hvor formålet er at skabe en forståelse af krisen samt KPMGs 

kommunikation. I denne sammenhæng er det dog problematisk, at Johansen og Frandsen ikke 

eksemplificerer modellens deskriptive anvendelse særlig konkret. Ligeledes ekspliciterer 

forfatterne ikke modellens formål som deskriptivt eller præskriptivt, men angiver dog bogens 

primære målgruppe som forskere, undervisere eller studerende (Johansen et al., 2007: 27). 

Modellens relevans for specialet gør sig særligt gældende i inddragelsen af andre aktørers 

kommunikation i forhold til krisen, der harmonerer med min opfattelse af krisen som en social 

konstruktion. Da jeg betragter krisen som konstrueret af flere aktørgrupper, kan jeg ikke 

betragte KPMGs krisekommunikation isoleret, men må se på andre relevante aktørers 

kommunikation og dermed hvilke semiotiske ressourcer og retoriske taktikker de anvender. 

Dette bringer mig til følgende tre afsnit, hvor jeg med udgangspunkt i specialets 

problemformulering præciserer en række strategier for virksomhedens og pressens 

krisekommunikation, som vil indgå i den empiriske analyse. 
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4.3. Virksomhedens kriseresponsstrategier 

I dette afsnit ser jeg nærmere på, hvilke kriseresponsstrategier den kriseramte kan benytte sig 

af ud fra Timothy W. Coombs’ (2007) teori SCCT, Situational Crisis Communication Theory. 

Teorien adskiller sig fra den retoriske arena ved at være en præskriptiv teori inden for 

kriseledelse og krisekommunikation, som dermed henvender sig til praktikeren. Med andre ord 

er omdrejningspunktet den kriseramte virksomhed, og hvordan denne kan genoprette sit 

omdømme. 

 

4.3.1. Situational Crisis Communication Theory; formål og funktion 

SCCT anviser, hvordan den kriseramte bør vælge sin kriserespons ud fra en vurdering af krisens 

trussel mod virksomhedens omdømme. Denne trussel klarlægges gennem to trin (jf. figur 4.2). 

I det første trin identificeres krisetypen, da hver krisetype ifølge Coombs’ undersøgelser 

rummer en række forudsigelige attributioner i forhold til interessenternes tillæggelse af 

kriseansvar (jf. afsnit 3.4.1). Her påpeger Coombs (2007: 142) muligheden for uenighed 

omkring krisetypen mellem virksomheden og dens interessenter, hvor virksomheden i så fald 

bør overveje at adoptere interessenternes kriseramme. 

I det andet trin tages virksomhedens tidligere krisehistorie og omdømme i betragtning, da 

tidligere kriser og et dårligt omdømme kan forøge krisens trussel mod virksomhedens 

omdømme (ibid.: 141-142). Gennem disse to trin klarlægges krisens trussel mod 

virksomhedens omdømme, hvorudfra strategien for virksomhedens krisekommunikation 

vælges ud fra et sæt retningslinjer (bilag 6). I denne sammenhæng fremsætter Coombs, at jo 

større en trussel krisen udøver mod virksomhedens omdømme, desto mere imødekommende 

bør virksomhedens strategi være (ibid.: 143). Figur 4.2 illustrerer min forståelse af SCCT’s 

fremgangsmåde for valg af strategi. 
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Figur 4.2. Valg af kriseresponsstrategi 

 
Kilde: Coombs (2007). Egen tilvirkning 

 

4.3.2. Kriseresponsstrategier 

’Crisis response strategies represent the actual responses an organization uses to address a 

crisis.’ Sådan beskriver Coombs (2007: 138) kriseresponsstrategier, der både omfatter verbale 

og nonverbale reaktioner (ibid.). Som et led i SCCT opstiller han ti af de mest udbredte 

kriseresponsstrategier, som han organiserer efter, om hensigten med strategien er at ændre 

opfattelsen af krisen eller at ændre opfattelsen af organisationen i krise (ibid.: 139). Han 

inddeler strategierne i fire grupper, som hver omfatter en række responsstrategier (bilag 7).  

Den første gruppe omfatter benægtelsestrategierne, som søger at fjerne enhver forbindelse 

mellem krisen og virksomheden og omfatter strategierne ’angreb på anklager’, ’benægtelse’ 

og ’syndebuk’. Den anden gruppe udgøres af formindskelsesstrategierne, der forsøger at 

reducere krisens negative følger og omfatter ’bortforklaring’ og ’retfærdiggørelse’, mens den 

tredje gruppe betegner genopbygningsstrategier og omfatter ’kompensation’ og 

’undskyldning’. Den fjerde og sidste gruppe repræsenterer forstærkelsesstrategierne, og har 

fokus på organisationen og fungerer derfor som supplement til de andre grupper. Den 

omfatter strategierne ’afstivning’, ’indsmigring’ og ’flytning af skyld’ (Coombs, 2007: 139-141). 

Coombs betragter strategierne som et kontinuum for den grad af ansvar, som virksomheden 

påtager sig for krisen (ibid.: 141). 

 

Ud over de nævnte strategier understreger Coombs betydningen af et hurtigt svar. Da krisen 

kan ses som et brud på interessenternes forventninger til virksomheden (ibid.: 3), skaber 

krisen en række spørgsmål og dermed et informationstomrum, som ifølge Coombs (2007: 129) 

hurtigt vil blive fyldt ud af pressen på baggrund af den ene eller anden kilde. Hvis 
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virksomheden ikke selv besvarer pressens spørgsmål, vil pressen således få sine svar fra andre 

grupper, som måske er misinformeret eller ude på at skade virksomheden. Hvis virksomheden 

ikke vil udtale sig til pressen, opgiver den dermed kontrollen og tillader andre at definere 

virkeligheden (ibid). 

 

4.3.3. En kritisk refleksion over SCCT i et socialkonstruktivistisk perspektiv 

Selvom sammenhængen mellem krisetype og kriseansvar er empirisk funderet, kan koblingen 

synes noget mekanisk ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, da krisens betydning og typologi 

i dette perspektiv er forskellig fra individ til individ, hvorfor der må eksistere en række 

forskellige fortolkninger af krisen og tillæggelser af kriseansvar. Som tidligere nævnt, 

attribuerer interessentgrupper forskelligt ud fra fx interesser og fortolkninger (jf. afsnit 3.4.2 

og 4.2.1), hvilket understreger betydningen af at differentiere mellem interessentgrupperne. 

Samtidig illustrerer dette kritikpunkt et latent krydspres mellem interessenternes 

modstridende interesser og forventninger, som tegner sig for virksomheden under en krise. At 

interesserne og forventningerne er modstridende betyder, at virksomheden tvinges til at 

vælge en løsning, som ikke nødvendigvis tilfredsstiller alle interessenter.  

I næste afsnit ser jeg nærmere på pressen som interessent og redegør kort for hvilke 

strategier, der kendetegner pressens krisekommunikation. 

 

 

4.4. Pressens retoriske strategier 

Pressen udfylder særligt to tæt knyttede roller, som influerer dens krisekommunikation. For 

det første kan pressen betragtes som en agendasætter, der influerer offentlighedens 

dagsorden gennem udvælgelse og fremstilling af emner (McCombs, 2004: 1). Med andre ord 

framer pressen emnet, idet visse aktører, sagsforhold og lignende medtages, mens andre 

udelades (ibid.: 70). Dette leder videre til pressens anden centrale rolle som gatekeeper, idet 

journalisterne afgør, hvilke informationer som inddrages i dækningen, og hvilke som udelades 

(Merkelsen, 2007: 240). 
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Ifølge Hearit og Courtright er de aktører, som forstår at frame en problemstilling, så den er 

interessant for pressen, sandsynligvis også de aktører, som har eller får størst magt og 

indflydelse under kriseforløbet (Hearit et al., 2003: 90). Dette leder mig videre til næste afsnit, 

som redegør for betydningen af aktørernes sprogbrug i den retoriske arena. 

 

 

4.5. Kriseledernes sprogbrug i krisen 

Ifølge de amerikanske forskere Keith Michael Hearit og Jeffrey Courtright (2003: 88) er sproget 

centralt i en socialkonstruktivistisk tilgang til krisekommunikation: 

 

[…] a social constructionist approach implies that the language proffered by crisis 
managers is a critical object for exploration, for definitions are not neutral but strategic: 
They create reality. 

 

Således implicerer en socialkonstruktivistisk vinkel på krisekommunikation, at man studerer 

kriseledernes sprogbrug. Eftersom Hearit og Courtright ser krisen som konstrueret gennem 

flere aktørers diskurser (jf. afsnit 3.1.4), forstår jeg her kriselederne som de aktører, der 

deltager i konstruktionen af krisen; fx pressen eller kunder, og ikke kun de, som er krisens 

omdrejningspunkt. De to forskere uddyber sprogets betydning: 

 

Certainly, words have a denotative meaning that is neutral; but to affix that name to a 
person, object, or event, makes a strategic claim about the world. […] Naming is a 
persuasive act largely determined by the attitude toward the object of the one who 
labels. (Hearit et al., 2003: 88). 

 

I citatet tillægges sproget en konstituerende egenskab, da ord bliver strategiske, når de hæftes 

til en bestemt person, genstand eller begivenhed. Dét at navngive bliver således et argument, 

idet aktørerne herigennem forsøger at definere situationen og navnet til krisen. Disse 

dystende navngivelser kalder Hearit og Courtright (2003: 88) for protodefinitioner, der således 
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repræsenterer aktørernes fortolkninger af krisen, som konkurrerer mod hinanden. Den 

definition som accepteres vil influere den måde, hvorpå krisen løses. 

 

Med udgangspunkt i Hearit og Courtrights teori vil jeg i analysen se nærmere på kriseledernes, 

pressens og KPMGs, sprogbrug. Her vil det overordnede parameter være sprogbrugen og 

ordvalget. I analysen af pressens kommunikation er metaforer, udtryk og adjektiver i fokus, 

mens jeg i analysen af KPMGs kommunikation særligt trækker på semantiske roller, stil, 

syntaks og talehandlinger. 

 

 

4.6. Sammenfatning 

Dette kapitel tog udgangspunkt i Johansen og Frandsens teori, den retoriske arena. Modellen 

illustrerede krisekommunikation som kommunikationen fra alle krisens implicerede aktører, 

hvilket afspejlede et syn på krisen som en social konstruktion. Modellen udspecificerede dog 

ikke krisekommunikationens strategier. Her inddrog jeg for det første Coombs’ 

responsstrategier ud fra SCCT, for det andet pressens rolle som agendasetter og gatekeeper og 

for det tredje en række sproglige kategorier inspireret af Hearit og Courtrights 

socialkonstruktivistiske tilgang til krisekommunikation. 

Dermed sluttede kapitlet teorirammen for specialets analyse, og anvendes i besvarelsen af 

specialets problemformulering vedrørende KPMGs krise og krisekommunikation. 
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5. Casebeskrivelse  

Dette kapitel markerer overgangen fra specialets teoretiske del til analytiske del. Med 

udgangspunkt i den hermeneutiske metode aftegner kapitlet den overordnede kontekstuelle 

ramme, som analyseteksterne udspringer af (jf. afsnit 2.1.2). Således beskriver jeg 

virksomhederne KPMG og IT Factory, hændelsesforløbet i sagen om IT Factory samt 

revisionsbranchen og centrale begreber her inden for, som knytter sig til KPMGs situation. 

 

 

5.1. Virksomheden KPMG 

KPMG er et internationalt revisions- og rådgivningsfirma, som er repræsenteret i 144 lande. På 

verdensplan har KPMG 137.000 medarbejdere og en totalomsætning på 22.690 mia. US dollars 

for 2008 (Årsrapport, 2008: 5). Globalt er KPMG blandt de fire største i revisionsbranchen (Den 

Store Danske, 2009a). 

Efter Deloitte og PriceWaterhouseCoopers som henholdsvis nummer et og to er KPMG i 

Danmark landets tredjestørste revisionsselskab med en markedsandel på 9% af private 

virksomheder med 10-499 ansatte. I 2008 havde virksomheden en omsætning på 1.605 mio. 

kr. (KPMG kunder, 2009), hvoraf IT Factory udgjorde 0,02% (Rostgaard, 2009: 64). KPMG har 

hovedsæde i København og er et partnerselskab, som ejes af 143 partnere. Virksomhedens 

hovedområder er revision, skat og rådgivning. I Danmark beskæftiger KPMG 1.600 

medarbejdere og har kontorer i 25 byer. Kundekredsen omfatter mere end 10.000 kunder 

(KPMG kunder, 2009) og strækker sig fra store børsnoterede firmaer som Mærsk, Danske 

Bank, ISS og Carlsberg over offentlige organisationer til mindre og mellemstore virksomheder 

(KPMG i tal, 2009). KPMG var revisor for IT Factory i regnskabsårene 2005-2007 (bilag 1).  
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5.2. Virksomheden IT Factory 

IT Factory stiftes ud af et konkursbo i 2003 af Stein Bagger og investeringsselskabet JMI Invest 

(Toft et al., 2008: 17). De følgende år oplever it-virksomheden, som sælger software, en enorm 

vækst og når således en nettoomsætning på 140 mio. kr. i regnskabsåret 2006 som stiger til 

840 mio. kr. i 2007 (Benson, 2008b: 13). I sit sidste leveår, 2008, modtager IT Factory adskillige 

priser: I september kårer både Børsen og Computerworld således IT Factory til Danmarks 

dygtigste it-virksomhed. 27. november, samme aften den administrerende direktør Stein 

Bagger forsvinder i Dubai, modtager IT Factory sin sidste pris af revisionsfirmaet Ernst & Young 

(ibid.). 

 

 

5.3. Krisens hændelsesforløb i analyseperioden 

Afsløringen af Stein Baggers bedrageri indledes den 27. november 2008, da 

bestyrelsesformanden Asger Jensby modtager et opkald fra Stein Baggers hidtil ukendte 

partner, Allan Vestergaard, som påstår, at han dagen efter skal overtage IT Factory. Dette får 

Jensby til at tage til IT Factorys hovedkontor og tilkalde KPMGs svindelhold, Forensic-team, 

som dog ikke finder noget mistænkeligt (Stougaard et al., 2008a: 4). Den 30. november 2008 

opdager Jensby Stein Baggers hemmelige kontor. Her er dokumenter, som afslører 

bedrageriet. Dagen efter, den 1. december, indgiver Jensby en konkursbegæring for IT Factory 

og melder Stein Bagger til Bagmandspolitiet for bedrageri for mindst 500 mio. kr. Samme dag 

offentliggør Jensby bedrageriet på et pressemøde (Ritzau, 2009). 

Herefter melder mange kreditorer sig; blandt andre Danske Bank, som står til at miste 350 

mio. kr., Nordea, SEB, Sydbank og IBM (Lassen, 2008: 9). Kurator på konkursboet, Boris 

Frederiksen, ansætter revisionsselskabet Grant Thornton til at undersøge KPMGs og 

bestyrelsens rolle i sagen. 

Den 6. december 2008 melder Stein Bagger sig selv til politiet i Californien og fremstilles i 

grundlovsforhør den 16. december 2008, hvor han tilstår bedrageriet (Ritzau, 2009). Fire 

måneder senere, den første april, anlægger kurator erstatningssag mod KPMG for faglige fejl 

og mod IT Factorys bestyrelse for svigt og manglende tilsyn (Orientering, 2009). 
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5.3.1. Leasingkarrusellen 

Groft sagt består bedrageriet i, at et skuffeselskab, som Stein Bagger står bag, sælger udstyr, 

som ikke eksisterer, til IT Factory. Stein Bagger får en faktura for det opdigtede udstyr. Med 

denne faktura tager han kontakt til et leasingfirma, som han får til at betale for udstyret. 

Således får skuffeselskabet penge i kassen. Disse penge bruger Stein Bagger til at købe 

software af IT Factory, så IT Factorys omsætning stiger. Derudover bruges pengene også til at 

betale de månedlige leasingafdrag til leasingfirmaerne. Leasingafdragene kan dog ikke 

bogføres i IT Factorys regnskaber, da den falske leasingaftale så afsløres, fordi produkterne 

aldrig blev leveret til IT Factory (Benson et al., 2008c: 6). Da leasingkontrakterne var på under 

tre måneder, skulle de ikke bogføres som gæld i regnskaberne, hvorfor de ikke fremgik af 

regnskaberne (Steinvei et al., 2008b: 7). 

 

 

5.4. Revisionsbranchen 

5.4.1. Offentlighedens tillidsrepræsentant 

For at tilgodese regnskabsbrugeres, kapitalmarkedets og samfundets behov for pålidelig 

økonomisk information er en række selskaber underlagt krav om lovpligtig revision. Revisorens 

hovedopgave er således at revidere de årsregnskaber, som virksomhedernes ledelse skal 

aflægge. Formålet med revisionen er, at revisoren gennem sine undersøgelser og sin udtalelse 

tilfører regnskabet troværdighed (Den Store Danske, 2009b). Dermed knytter tillidsbegrebet 

sig betydeligt til revisionen og revisorens rolle. Ifølge loven om statsautoriserede og 

registrerede revisorer (LSR: §2, kommentar 7) fungerer revisoren som offentlighedens 

tillidsrepræsentant ved udførelse af sine opgaver: 

 

At revisor er »offentlighedens tillidsrepræsentant« vil sige, at revisor […] skal varetage 
hensynet til virksomhedens omverden såsom myndigheder, medarbejdere, kreditorer og 
investorer, som kan have modstående interesser i forhold til virksomhedens ledelse. 
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Dette gøres blandt andet i en revisionspåtegning, som er en erklæring, der indgår som en del 

af regnskabet. Af revisionspåtegningen fremgår det, hvorvidt regnskabet er aflagt ifølge 

lovgivningen, og hvorvidt regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske 

stilling og resultat (Den Store Danske, 2009b). 

 

5.4.2. Tavshedspligt 

Formålet med tavshedspligten er, at revisorens klient trygt skal kunne give oplysninger og stille 

skriftligt materiale til rådighed for revisionen uden at disse informationer videregives til andre 

(LSR: Kommentar 187a). Revisorkommissionen1 beskriver tavshedspligten som følgende: 

 

[…] et meget vigtigt element i udøvelsen af revisorerhvervet, idet tavshedspligten er en 
forudsætning for tillidsforholdet mellem revisor og klient, herunder at revisor kan få alle 
nødvendige oplysninger hos klienten i forbindelse med revisionsopgaven (ibid.). 

 

Med ovenstående casebeskrivelse in mente analyserer jeg i næste kapitel KPMGs krise og 

krisekommunikation ud fra specialets teoriramme. 

  

                                                             

 

1 Bistår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved administrationen af og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer. 
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6. Analyse af krisekommunikationens kontekst og tekst 

Formålet med dette kapitel er gennem den opstillede teori og metode at analysere, hvordan 

KPMG kommunikerede i forhold til pressen under IT Factory-krisen. Jeg foretager analysen 

med afsæt i den retoriske arena, som deler kapitlet i to dele, der udgøres af en 

kontekstanalyse og en tekstanalyse. I kontekstanalysen besvarer jeg problemformuleringens 

første og andet underspørgsmål og undersøger således, hvilken krise KPMG befinder sig i, samt 

hvilken rolle pressen spiller i KPMGs krise og for KPMGs krisekommunikation. På baggrund 

heraf besvarer jeg problemformuleringens tredje underspørgsmål gennem en tekstanalyse af 

KPMGs tre pressemeddelelser, hvor jeg undersøger KPMGs sprogbrug og responsstrategier. 

 

 

6.1. Kontekstanalyse 

I bestræbelsen på at opnå en indsigt i og forståelse for KPMGs krisekommunikation er det i 

overensstemmelse med specialets socialkonstruktivistiske tilgang væsentligt at se på den 

kontekst, som krisekommunikationen udspiller sig i og bærer præg af og dermed de aktører og 

den kommunikation, som omgiver KPMG i krisen (jf. afsnit 3.1.5). Formålet med følgende 

kontekstanalyse er derfor at klarlægge den kontekst, som omgiver KPMGs krisekommunikation 

i det offentlige rum ved at undersøge, hvordan de trykte medier, følgende repræsenteret af 

Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten, agerer og kommunikerer som aktør inden for KPMG-

krisens retoriske arena. 

Jeg indleder analysen med et resumé af KPMGs kriseforløb i pressen (tekstboks 6.1) og stiller 

herefter skarpt på KPMG-krisens retoriske arena. I forlængelse heraf identificerer jeg KPMG-

krisens væsentligste aktører, som repræsenteres i de trykte medier. Dette leder til et fokus på 

pressens kommunikation, hvor jeg identificerer og analyserer en række centrale temaer ud fra 

artiklernes sprogbrug og framing. 
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Tekstboks 6.1. Resumé af KPMGs kriseforløb i pressen i december 2008 

 

Kilde: Infomedia (bilag 4) 

 

6.1.1. KPMGs krise 

KPMG udsender en pressemeddelelse om sin rolle som revisor for IT Factory (bilag 1) samme 

dag, som bedrageriet offentliggøres og træder dermed ind i IT Factory-krisens retoriske arena i 

det offentlige rum. Den følgende dag melder de trykte medier sig i dækningen af IT Factory-

krisen med 36 artikler om sagen, hvormed de indtræder som aktør i den retoriske arena for IT 

* 1. december 2008 offentliggør Asger Jensby bedrageriet og konkursen i IT Factory. Han udtaler, at 
han ikke kendte til leasingaftalerne, og at hans underskrift er forfalsket. Samme dag udsender KPMG 
en kort pressemeddelelse (bilag 1), som oplyser, at KPMG har været revisor for IT Factory i 
regnskabsårene 2005-2007, men ikke har revideret regnskaberne for 2008. 

* Dagen efter omtales KPMG i fem artikler. Revisionsvirksomheden, som har blåstemplet IT Factorys 
regnskaber, kritiseres i korte træk for at have overset advarselssignaler og ikke levet op til sit ansvar. 
KPMG afviser at udtale sig. 

* De efterfølgende dage tiltager pressens kritik af KPMG. IT Factorys tidligere revisor, Erik Dybdahl, 
mistænkeliggøres ud fra sin fratræden i KPMG, mens flere eksperter inden for revision og jura 
kritiserer KPMGs arbejde i IT Factory ud fra tidligere årsregnskaber i IT Factory. Samtidig citeres kurator 
i konkursboet efter IT Factory ofte for at se på muligheden for en erstatningssag mod KPMG. KPMG 
afviser endnu at udtale sig til pressen med henvisning til pressemeddelelsen fra 1. december, revisors 
tavshedspligt samt politiets efterforskning. Dette afføder ny kritik i pressen, der ofte beskriver KPMG 
som krøbet i flyverskjul. 

* Efter ni dage med mistanker og kritiske artikler udsender KPMG sin anden pressemeddelelse den 10. 
december (bilag 2), hvori revisionsfirmaet afviser den faglige kritik samt anklagerne om revisors 
medvirken. Pressemeddelelsen ignoreres af Jyllands-Posten, som bringer en kritisk artikel af KPMGs 
tavshed den 11. december, hvormed kritikken af KPMGs tavshed kulminerer. 

* I de følgende dage kritiseres KPMG fortsat for, at leasing-gældsforpligtigelserne ikke fremgik af 
revisionsprotokollen, og pressen spekulerer om, hvorvidt KPMGs revisor kendte til leasingaftalerne. 
Den 16. december udtaler KPMG, at der forelå fem leasingkontrakter i 2007 med opsigelsesfrister på 
maksimalt tre måneder, hvorfor leasinggælden ikke skal optræde i årsregnskabet. Dagen efter kommer 
det frem, at leasingkontrakternes løbetid var forfalskede, så de blev ændret fra 36 til tre måneder. 
KPMG afviser stadig at udtale sig og kritiseres for sin tavshed. 

* Den 22. december udsender KPMG sin tredje pressemeddelelse (bilag 3). Endnu en gang afvises 
kritikken uden konkrete udtalelser om IT Factory. Samme dag udtaler Senior Partner i KPMG, Jesper 
Koefoed, sig til adskillige medier. 

* Kritikken af KPMGs tavshed aftager, mens antallet af kritiske artikler falder. Den 30. december er 
KPMG dog igen omdrejningspunktet i en kritisk overskrift. 
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Factory-krisen og de mange andre kriser, som udspringer heraf (jf. afsnit 1); blandt andet 

krisen for KPMG, som omtales i seks af de 36 artikler om IT Factory-krisen den 2. december. 

Således åbnes KPMGs krise og dennes retoriske arena i det offentlige rum gennem pressens 

kritiske fokus på KPMGs rolle i sagen om IT Factory1. Fx optræder KPMG i overskriften ’KPMG 

uvidende om svindel’ (Bendtsen, 2008a: 11), hvorunder der sættes fokus på KPMGs rolle, og de 

første spæde anklager rettes mod revisionsvirksomheden: 

 

Revisionsgiganten KPMG kan endnu ikke forklare, hvordan det lykkedes IT -Factory at 
holde de store uregelmæssigheder skjult, der i går førte til IT -selskabets konkurs. 

 

Omtalen vidner om, at de trykte medier allerede den 2. december tolker begivenheden som 

kritisk for KPMG. Ud fra specialets krisetilgang (jf. afsnit 3.2) kan situationen således 

karakteriseres som en krise for revisionsfirmaet. For det første fordi pressen angriber KPMGs 

faglighed og troværdighed, der må betegnes som betydelige værdier (jf. afsnit 5.4.1). For det 

andet fordi pressen er en sekundær interessentgruppe til KPMG og dermed kan påvirke 

primære interessenters fortolkninger, hvis handlinger kan være skadelige eller fordelagtige for 

KPMG (jf. afsnit 3.4). 

 

Krisens udvikling over tid 

Med pressens fortolkning af begivenheden som kritisk for KPMG lægges grundstenen til en 

lang række artikler og spørgsmål om KPMGs rolle i sagen om IT Factory. Figur 6.1 illustrerer 

antallet af omtaler i mediedækningen over tid og giver dermed et overordnet billede af krisens 

udvikling i de trykte medier i december måned 2008. 

 

 

                                                             

 

1 Hvis man inddrager de elektroniske og nye medier, er datoen naturligvis 1. december. 
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Figur 6.1. Krisens udvikling i antal medieomtaler 

 

Kilde: Infomedia (bilag 4) 

 

Af figuren fremgår det, at de trykte mediers dækning af KPMGs rolle i IT Factory-krisen er 

særlig intens i periodens første ti dage, hvorefter der kommer en større spredning mellem 

omtalerne, som intensiveres igen den 16. og 17. december. Herefter stilner omtalerne noget 

af, men dukker dog op igen lige inden og efter jul den 22. og 23. samt 26., 27. og 30. december 

med varsel om, at den kritiske mediedækning og dermed krisen endnu ikke er forbi for KPMG. 

Hvad disse kritiske artikler konkret omhandler uddybes i afsnit 6.1.4, som analyserer de mest 

centrale temaer i omtalerne. Figur 6.1 afspejler desuden, hvordan den kritiske dækning går op 

og ned og illustrerer dermed krisens dynamik. Dette leder videre til næste afsnit, som iagttager 

KPMGs krise fra et processuelt perspektiv. 

 

Krisen som en proces 

Selvom KPMG-krisens retoriske arena i det offentlige rum åbnes den 2. december, indtræffer 

krisens udløsende begivenhed dagen før; nemlig via pressemødet hvor bedrageriet 

offentliggøres. Bedrageriet er naturligvis en særlig, væsentlig katalysator i krisen, men i 

overensstemmelse med specialets processuelle og systemiske krisetilgang (jf. afsnit 3.2) kan 

mange begivenheder tilsammen udløse en krise, hvorfor KPMGs krise kan betragtes som 
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udløst af adskillige variabler frem for én mands ugerninger i form af Stein Baggers bedrag. 

Dette kunne fx være en uopmærksom direktion, en løs revisionslovgivning, en uopmærksom 

långiver eller en utilstrækkelig arbejdsindsats fra revisoren.  

Den processuelle tilgang kommer endvidere til syne i KPMG-krisen gennem en række 

advarselssignaler, som kan identificeres i fasen før krisen bryder ud. Disse omfatter 

journalisten Dorte Tofts blogindlæg og artikler, som sætter spørgsmålstegn ved IT Factorys 

vækst, kundegrundlag og forretning samt Stein Baggers person og uddannelse (bilag 8). 

Dermed ulmer krisen inden den bryder ud, hvilket vidner om krisen som en proces, hvor 

aktører har mulighed for at foregribe krisen ved at reagere på dens advarselstegn. Dette gjorde 

KPMG dog ikke, hvilket revisionsvirksomheden høstede stor kritik for i pressen. Således kan 

Dorte Toft betragtes som en retrospektiv aktør i KPMGs krise, idet hendes kritik kan betegnes 

som advarselssignaler, som KPMG burde have været opmærksom på (jf. afsnit 3.1.3 og 4.3). 

Følgende afsnit ser nærmere på en række aktører i fasen under KPMG-krisen inden for den 

retoriske arena i det offentlige rum. 

 

6.1.2. Aktørerne i KPMG-krisens retoriske arena i det offentlige rum 

Som et led i analysen af krisekommunikationens kontekst identificerer dette afsnit de 

væsentligste aktører, som optræder i det offentlige rum i KPMG-krisens retoriske arena. En 

aktør definerer jeg, som en person eller organisation hvis handling eller kommunikation kan 

betragtes som et indlæg i kriseforløbet i forhold til KPMGs rolle i IT Factory-krisen (jf. afsnit 

4.2.1). Specialets problemformulering ekspliciterede analysens to primære aktører, KPMG og 

pressen; men særligt pressen er en kompleks sammensat aktørgruppe, idet den repræsenterer 

en række yderligere aktører, nemlig de kilder artiklerne baseres på. Figur 6.2 illustrerer de 

væsentligste aktører, som kan identificeres i artiklerne. Figurens tomme cirkler symboliserer, 

at der findes flere aktører end afbilledet i figuren; fx anonyme kilder eller økonomidirektøren i 

JMI Invest, Lars Brammer. Farverne illustrerer en relation eller fælles interesse mellem 

aktørgrupperne, mens pilene viser, hvordan krisens ’stemmer’ kan kommunikere på kryds og 

tværs. De pile, som går fra pressen og peger ud af figuren, illustrerer, hvordan pressen 

influerer det halvoffentlige og private rum. Fælles for de afbildede aktører er, at de alle citeres 

i artiklerne. 
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Figur 6.2. Kontekstmodellen. KPMG-krisens retoriske arena i det offentlige rum 

 

Kilde: Johansen & Frandsen (2007). Egen tilvirkning 

 

Af figur 6.2 fremgår det, at KPMG-krisens aktørgrupper i det offentlige rum er en kompleks 

sammensætning. Ud over KPMG og pressen optræder således både politikere, 

brancheorganisationen FSR, Revisornævnet, kreditorer, kurator, eksperter, Dorte Toft, Asger 

Jensby og Stein Bagger i krisens retoriske arena i det offentlige rum.  

I det følgende vil jeg fremhæve tre aktører, som udtaler sig kritisk til pressen om KPMGs rolle i 

IT Factory-krisen. Disse vurderer jeg til at være de væsentligste ’presseaktører’, da pressen 

baserer en stor del af kritikken på disse aktørgruppers udsagn. 

 

Kurator 

Kurator for konkursboet i IT Factory, Boris Frederiksen, citeres ofte i pressens dækning af 

sagen, hvor han udtaler sig om KPMGs rolle som revisor for IT Factory: 
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»Det er helt klart, at når et selskab går så pludseligt ned, som det skete med IT Factory, 
så rejser det spørgsmål om både ledelsen og ikke mindst revisorerne. Derfor vil et af 
vores største fokus være at undersøge revisors rolle i sagen« (Erhardtsen et al., 2008c: 
7). 

 

Eksperter 

I artiklerne optræder en række eksperter i regnskab, revision og jura, som udtaler sig om 

KPMGs rolle i sagen; fx Kim Klarskov Jeppesen, der præsenteres som lektor og ph.d. ved 

Institut for Regnskab og Revision på Copenhagen Business School: 

 

»Det er helt oplagt, at sagen om IT -Factory ender med en erstatningssag mod KPMG . 
Der er tydelige indikationer i regnskabet på, at man fra revisors side kunne have kigget 
lidt nøjere på nogle af tallene, da IT Factory jo klarede sig markant bedre en alle sine 
konkurrenter,« (Johnsen, 2008: 9) 

 

Asger Jensby 

IT Factorys tidligere bestyrelsesformand, Asger Jensby, høster selv megen kritik i pressen for 

ikke at have opdaget bedrageriet. I følgende citat forsvarer han sig på pressemødet den 1. 

december ved at henvise til KPMGs godkendelse af regnskaberne: 

 

»Vi har haft årsregnskaber, aflagt hvert eneste år – uden påtegninger – uden noget som 
helst i revisionsprotokollatet og uden opførelse af en leasing-gældsforpligtelse. Normalt 
ville der være en leasing-gældsforpligtelse i balancen. Men i ITF’s årsregnskaber er ikke 
anført noget. Hvordan det kan gå til – det ved jeg ikke. Men jeg har baseret min 
underskrift af ITF’s årsregnskab på, at de t var en anmærkningsfrit fra selskabets 
revisorer, KPMG.« (Rasmussen, 2008: 10). 

 

Ovenstående citater eksemplificerer, hvordan aktørerne omtaler KPMGs situation og dermed 

er medvirkende til konstruktionen af KPMGs krise gennem forskellige diskurser og indlæg i den 

retoriske arena (jf. afsnit 3.1.2). Jeg betegner disse aktører som sekundære interessenter til 

KPMG (jf. afsnit 3.3), eftersom de kan påvirke eller blive påvirket af revisionsvirksomheden ved 

fx at sagsøge eller kritisere revisionsvirksomheden. Deres kritik bliver særlig interessant, idet 
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den fremføres i pressen, da pressen, omend sekundær, er en betydningsfuld interessent i kraft 

af sin rolle som agendasetter (jf. afsnit 4.4). Når KPMGs situation overvejende omtales i et 

kritisk lys, kan dette således influere den fortolkningsramme, hvorudfra nyhedsmodtageren ser 

og forstår begivenheden. Endvidere udvælger og fravælger pressen som gatekeeper de 

informationer og aktører, der tilsammen danner fortolkningsrammen for begivenheden (jf. 

afsnit 4.4). 

Som ovenfor nævnt, står de fire aktører for den hyppigste kritik af KPMG. Interessant er det i 

denne sammenhæng, at KPMGs primære interessenter ikke udtaler sig kritisk om KPMG til 

pressen i analyseperioden, hvilket understreger pressen som en primus motor i konstruktionen 

af KPMGs krise. Netop derfor er det interessant og nødvendigt at se nærmere på pressens 

kommunikation i forhold til KPMG, hvilket sker i følgende afsnit. 

 

 6.1.3. Pressens kommunikation 

I nærværende afsnit uddyber jeg pressens kommunikation gennem en identificering af en 

række centrale temaer, som gjorde sig gældende i pressens dækning af KPMGs rolle i IT 

Factory-krisen (jf. figur 6.3). 

 

Figur 6.3. Temaer i pressens dækning af KPMG under IT Factory-krisen 2.-30. december 

TEMA/DECEMBER 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16 17 20 22 23 27 30 

Politisk stramning                    
                   
                   

Forsvar af KPMG                     
                   
                   

KPMG medskyldig                    
                   
                   

KPMGs tavshed                    
                   
                   

Faglig kritik af KPMG                    
                                                                      
                   

KPMGs krisehistorie                    
                   
                   

Sagsanlæg mod 

KPMG 

                   
                   
                   

Kilde: Infomedia (bilag 4) 
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Som det fremgår af figur 6.3, har jeg identificeret syv centrale temaer i de trykte mediers 

dækning af KPMG i IT Factory-krisen. Temaerne kan overordnet inddeles i to grupper; en 

forsvarsgruppe og en angrebsgruppe. Under forsvarsgruppen hører de to temaer ’politisk 

stramning’ og ’forsvar af KPMG’, mens angrebsgruppen omfatter de resterende temaer; 

’KPMG medskyldig’, ’KPMGs tavshed’, ’faglig kritik af KPMG’, ’KPMGs krisehistorie’ og 

’sagsanlæg mod KPMG’. I det følgende demonstrerer jeg, hvordan de to temagrupper kommer 

til udtryk gennem uddrag fra repræsentative artikler (bilag 4). 

 

Angrebstemaerne 

Angrebstemaerne består som overfor nævnt af fem temaer. Temaet ’faglig kritik af KPMG’ er 

det overordnede tema, som udgør fundamentet for pressens kritik og dermed KPMGs krise (jf. 

afsnit 6.1.1). Dette tema strækker sig således over hele analyseperioden og går igen i samtlige 

artikler i pressens dækning af KPMG. Som ovenfor nævnt baseres kritikken primært på 

baggrund af udsagn fra eksperter og kurator i IT Factory-konkursboet samt journalistens 

fremstilling. Under overskriften ’Revisionsekspert: KPMG sjuskede med IT Factory’ (Erhardtsen, 

2008a: 8) rettes således en skarp kritik mod KPMGs faglighed i Berlingske, som uddyber 

kritikken i artiklens underrubrik: 

 

Fiktiv omsætning er det mest typiske tema for regnskabssvindel, og KPMG -revisor Erik 
Dybdahl burde have opdaget svindlen i stedet for at blåstemple Stein Baggers 
transaktioner i IT Factory, vurderer lektor Kim Klarskov Jeppesen fra CBS. 

 

Bedrageriet, den fiktive omsætning, fremsættes her, som noget man lærer om første dag på 

revisorskolen gennem adjektivet ’typisk’ og modalverbet ’burde’, hvorfor KPMG gennem 

revisoren Erik Dybdahl fremstilles som uopmærksom og inkompetent. Journalistens 

fremstilling på baggrund af ekspertens udtalelse kommer endvidere til udtryk i følgende citat: 

 

»Der er vel næppe tvivl om, at IT Factorys nøgletal afveg betydeligt fra konkurrenterne. 
Ernst & Young sagde jo netop ved den nylige kåring af IT Factory som »Entrepreneur of 
the Year«, at IT Factory klarede sig markant bedre end den øvrige branche,« siger Kim 
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Klarskov Jeppesen og peger på, at der således var god grund til, at KPMG -revisorerne 
burde kontrollere IT Factorys omsætning ekstra omhyggeligt. (Ibid.) 

 

Endnu en gang agerer modalverbet ’burde’ den løftede pegefinger i journalistens formulering. 

Denne vinkel fremkommer ligeledes i Jyllands-Postens dækning. I overskriften ’IT Factory - 

vagthunde sov i timen’ (Steinvei et al., 2008a: 4) frames KPMG således gennem 

vagthundemetaforen og udtrykket ’sove i timen’ som en aktør, der burde have opdaget 

bedrageriet og grebet til handling. På baggrund af udsagn fra eksperter følges kritikken op i 

artiklens underrubrik: 

 

Topledelsen har kørt rundt med revisoren og bestyrelsen i det nu krakkede IT Factory .  
Alarmlamperne har nemlig blinket i årevis, konstaterer flere regnskabseksperter. 

[Efterfølgende brødtekst] Alene årsregnskaberne for 2006 og 2007 i IT Factory burde 
have fået nakkehårene til at rejse sig i bestyrelsen og hos selskabets revisor. (Ibid.) 

 

Repræsenteret af revisoren fremstilles KPMG her som en passiv aktør gennem formuleringen 

’kørt rundt med’. Samtidig tildeles den uopmærksomme rolle atter revisionsfirmaet gennem 

metaforerne ’alarmlamper’ og ’nakkehår’ samt tidsadverbiet ’årevis’. Alarmlampemetaforen 

fremkommer i øvrigt hyppigt i de trykte mediers dækning og vidner om et processuelt krisesyn 

(jf. afsnit 3.1.1). 

Som det fremgår af ovenstående citater deler KPMG ofte ansvaret med bestyrelsen, men står 

dog også alene efterhånden som tiden skrider frem, hvilket følgende citat vidner om:  

 

Danmarks største revisionsfirma, KPMG , skrev under på, at Baggers formue var så stor. 
Dermed havde Stein Bagger fri adgang til at låne penge, som kunne betale for det gode 
liv i de øvre luksuslag. (Hansen et al., 2008c: 3) 

 

Gennem adverbiet ’dermed’ frames KPMG som den direkte ansvarlige aktør, hvis underskrift 

muliggjorde bedrageriet, og begivenheden simplificeres til at omfatte en enkelt underskrift. 

Som i ovenstående citat står KPMG ligeledes alene med ansvaret i overskriften ’Grant 

Thornton kulegraver KPMGs rolle’ (Christensen, 2008b: 6), hvor Børsen forstærker mistanken 
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om faglige fejl begået af KPMG gennem verbet ’kulegrave’, som ud over en meget grundig 

undersøgelse indikerer, at der er en mistanke om at finde noget. I artiklens underrubrik 

insinueres den faglige kritik gennem muligheden for en retssag mod KPMG, som signalerer, at 

KPMG har begået fejl: 

 

IT Factorys kurator har ansat en håndfuld eksterne eksperter til at finde hemmelige konti 
og til at kortlægge, om revisorernes arbejde var så mangelfuldt, at de kan sagsøges 
(ibid.) 

 

Konjunktionen ’om’ lader på den ene side tvivlen komme KPMG til gode, mens KPMG på den 

anden side fremstilles som klassens dumme dreng. Med den latente retssag er citatet ikke kun 

et eksempel på temaet ’faglig kritik’, men også på temaet ’sagsanlæg mod KPMG’, som ofte 

kommer til udtryk i pressens dækning (jf. figur 6.3). Således eksisterer et vist overlap mellem 

angrebstemaerne, hvilket endvidere kommer til udtryk i følgende citat: 

 

Det er ikke kun i Danmark, at KPMG er i søgelyset for dets rolle i forbindelse med revision 
af selskaber, der enten er kollapset, eller hvor interessenter har meldt sig på banen med 
krav. I USA blev KPMG sammen med printervirksomheden Xerox for nylig nødt til betale 
mere end 3,5 mia. kr. i et forlig med en række utilfredse aktionærer. (Christensen, 2008c: 
7) 

 

Under overskriften ’Søgsmål dyrt for revisionsselskab’ (ibid.) indleder citatet artiklen og 

repræsenterer udover en indirekte faglig kritik også temaet ’KPMGs krisehistorie’. Dette tema 

fremkommer desuden samme dag i Berlingske, som dog henviser til en sag i Norge under 

overskriften ’KPMG belastet af norsk svindelsag’ (Johnsen, 2008: 9), hvor følgende citat, 

indleder artiklens brødtekst: 

 

At være revisor for et selskab med luftige aftaler, usynlige partnere og oppustede 
regnskaber er ikke noget nyt for revisionsselskabet KPMG . Så sent som i 2003 var 
selskabet nemlig involveret i en lignende skandale i Norge med finansselskabet Finance 
Credit, hvor revisionsselskabet blandt andet havde blåstemplet en række fiktive 
transaktioner. 
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På baggrund af én sag generaliserer journalisten gennem udtrykket ’ikke noget nyt’, mens 

sammenkædningen mellem KPMG og de negativt konnoterede beskrivelser; ’luftige aftaler, 

usynlige partnere og oppustede regnskaber’ insinuerer, at KPMG er et inkompetent 

revisionsselskab, der ofte har blåstemplet regnskaber for tilsyneladende bedrageriske kunder.  

Insinuation kommer ligeledes til udtryk i temaet ’KPMG medskyldig’, som i særlig grad er 

omdrejningspunktet for to artikler i Berlingske i krisens første dage. Under overskriften ’IT 

Factorys revisor har forladt KPMG’ (Erhardtsen et al., 2008c: 7) fremsættes således en 

indirekte anklage i artiklens underrubrik: 

 

Statsautoriseret revisor Erik Dybdahl gik efter eget ønske fra revisionsselskabet i august, 

oplyser KPMG . Dybdahl sidder i dag hjemme i sin Århus-villa, og revisorbranchen undrer 
sig.’ 

 

Med revisorbranchens undren skabes der mystik om årsagen til revisorens fratræden, og 

situationen frames som mistænkelig ud fra et billede af en velhavende revisor, som sidder 

trygt og godt i sin villa. I brødteksten begrundes forundringen videre: 

 

En kilde i toppen af en stor dansk revisionsvirksomhed undrer sig imidlertid over, at 
KPMG lader Erik Dybdahl stoppe, når han ikke skifter til en konkurrent eller forfølger et 
karrierespor, der er mere indbringende end revisorfaget.  

Normalt er revisorer på toppen af deres karriere, når de er mellem 45 og 55, fordi de der 
har en stærk faglig ballast og en stor kundekreds. Derfor vil der typisk være ganske 
særlige årsager, hvis en revisor i den alder forlader en virksomhed uden at have et andet 
job på hånden, lyder det. (Ibid.) 

 

Som det fremgår af citatet repræsenteres revisorbranchen af én kilde i en 

revisionsvirksomhed. Artiklens undren kommer særligt til syne gennem adverbierne ’normalt’ 

og ’ganske særlige årsager’ og understøttes videre i en efterfølgende mellemrubrik ’Mærkelig 

adfærd’ (ibid.). Dagen efter følges anklagen op med endnu en overskrift ’KPMG-revisor med 

speciale i vandværker’ (Erhardtsen, 2008b: 9), hvor underrubrikken og brødteksten spekulerer 

videre: 
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Århus-revisoren Erik Dybdahl er endt som revisor i IT Factory ved et tilfælde. Hans 
kunder er overvejende vandværker, andelsboligforeninger og en fodboldklub.  

[Efterfølgende brødtekst, red.] Statsautoriseret Erik Dybdahl, som har blåstemplet IT 
Factorys misvisende regnskaber de sidste tre år, er tilsyneladende røget ind i IT -sektoren 
ved et tilfælde og via personlige forbindelser. 

 

I citatet frames det som besynderligt og tilfældigt, at revisoren har haft IT Factory som kunde 

gennem formuleringerne ’endt som revisor ved et tilfælde’ og ’røget ind ved et tilfælde og via 

personlige forbindelser’. De personlige forbindelser fremstilles som luskede samtidig med, at 

mistanken også rummer en faglig kritik. 

 

Temaet ’KPMG medskyldig’ danner med de tre nævnte temaer ’faglig kritik’, ’sagsanlæg mod 

KPMG’ og ’KPMGs krisehistorie’ en klynge af kritiske temaer, som tilsammen udgør KPMGs 

oprindelige krise; nemlig KPMGs ansvar og rolle som revisor for IT Factory. Heroverfor står 

endnu et centralt tema, som hører til angrebsgruppen; ’KPMGs tavshed’. Som det fremgår af 

figur 6.3 kommer dette tema hyppigt til udtryk i pressens dækning; herunder særligt i Jyllands-

Posten. I krisens første dage kommenteres tavsheden neutralt, som det fremgår af følgende 

citat: ’KPMG vil i øvrigt ikke svare på spørgsmål om sagen.’ (Hansen et al., 2008a: 3). Med 

tiden bliver kritikken dog mere moderat og formuleringerne knap så neutrale: 

 

Efter at skandalen er brudt ud, er KPMG imidlertid krøbet i skjul og nægter at sige noget 
som helst ud over en kortfattet pressemeddelelse mandag, hvori sagen kaldes 
»chokerende«, og det siges, at revisionshuset nu arbejder sammen med politiet og JMI 
Invest om at trænge til bunds i affæren. (Hansen et al., 2008b: 6) 

 

Udtrykket ’krybe i skjul’ framer sammen med verbet ’nægte’ KPMG som en aktør, der prøver 

at skjule noget. Dagen efter fortsætter bemærkningerne om tavsheden: ’KPMG kunne 

selvfølgelig bidrage til forståelsen af, hvordan det lod sig gøre, men det vil KPMG ikke […]’ 

(Hansen, 2008e: 1). To dage senere, den 10. december, optrappes temaet, idet det fremhæves 

i mellemrubrikken ’KPMG i flyverskjul’ (Steinvei et al., 2008a: 4). Dagen efter når temaet sit 

højdepunkt, da Jyllands-Posten under overskriften ’Eksperter opfordrer revisor til at stå frem’ 

(Eksperter, 2008: 9) på baggrund af udtalelser fra lektor Winni Johansen og 
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kommunikationsrådgiver Jens Tovborg udelukkende kritiserer KPMGs håndtering af 

kommunikationen om krisen i en hel artikel: 

 

I 10 dage har tavsheden om KPMGs rolle i sagen om IT Factory været larmende, og 
revisionsfirmaet fortsætter med at henvise til en pressemeddelelse fra den 1. december. 

 

Med den ’larmende tavshed’ underordnes temaet om den faglige kritik dermed 

tavshedstemaet, hvorfor KPMGs krise kan karakteriseres som en dobbeltkrise, hvor den 

oprindelige krise, KPMGs ansvar og rolle som revisor for IT Factory, overlejres af kritikken af 

KPMGs håndtering af krisen (jf. afsnit 3.2.3). Dobbeltkrisen udrydder dog ikke den oprindelige 

krise, men fortsætter gennem sætninger i fagligkritiske artikler (jf. figur 6.3). 

Netop nævnte artikel fra 11. december kritiserer KPMG for at være tavs, men dagen før har 

KPMG udsendt sin anden pressemeddelelse, hvilket Jyllands-Posten undlader at kommentere i 

artiklen. Dermed er artiklen et eksempel på framing (jf. afsnit 5.2.1), idet nogle sagsforhold 

medtages, mens andre udelades. Modsat de foregående artikler medtager denne artikel dog 

årsagen til KPMGs tavshed; revisors tavshedspligt overfor sin klient, og KPMGs 

kommunikationschef Michael Basland citeres indirekte: ’[…] selskabet brænder for at fortælle 

sin version af sagen, men han fastholder, at det endnu ikke kan lade sig gøre på grund af 

tavshedspligten.’ (Eksperter, 2008: 9). Dette forsvar fra KPMGs kommunikationschef, Michael 

Basland, leder videre til forsvarstemaerne i pressens dækning. 

 

Forsvarstemaerne 

Som det fremgår af figur 6.3, optræder forsvarstemaet væsentligt mindre i pressens dækning 

end angrebstemaet. Således fremkommer denne temagruppe ikke i hele artikler, men gennem 

sætninger og passager oftest placeret sidst i artiklen, mens angrebstemaerne er langt 

hyppigere repræsenteret og genstand for hele artikler. Det første forsvarstema ’politisk 

stramning’, sættes på dagsordenen af oppositionspartierne SF og Socialdemokraterne, knyttes 

til forsvarstemagruppen, da fokus her sættes på lovgivningen gennem et indirekte kritikpunkt 

mod den siddende regering som den ansvarlige aktør. Dermed flyttes, om ikke ansvaret, så 



51 
 

fokus en anelse fra KPMG. Det andet forsvarstema ’forsvar af KPMG’ kommer særligt til udtryk 

gennem aktørers udtalelser, som det fremgår af følgende to citater: 

 

Formand for Revisornævnet, dommer V.O. Rasmussen: 

Jeg kan godt forstå, hvis folk undrer sig. Men den slags svindel er lavet på en måde, så 
det er meget svært for revisor at opdage, men politikere og universitetseksperter er altid 
klar til at efterlyse nye stramninger (Erhardtsen et al., 2008d: 12). 

 

Direktør i FSR, Charlotte Jepsen 

Jeg vil gerne understrege, at revisors »scope« ikke er særskilt rettet mod at afdække 
besvigelser, men er rettet mod, at regnskabet skal være retvisende og aflagt i 
overensstemmelse med regnskabsloven og selskabets vedtægter (Ibid.). 

 

Her forsvares KPMG dels ud fra et argument om, at den type bedrageri er så avanceret, at den 

er vanskelig at opdage, dels ud fra et argument om, at det ikke er revisorens primære opgave 

at afsløre bedrageri. Citaterne eksemplificerer hvilke temaer, der står over for de kritiske 

temaer og dermed hvilke argumenter, som kan forventes at kunne genfindes i KPMGs 

krisekommunikation. Dette undersøges nærmere i tekstanalyserne (afsnit 6.2). 

 

6.1.4. Typologisering ud fra pressens fortolkning 

Som det fremgik af ovenstående, omtaler pressen primært krisen som en situation, hvor KPMG 

har begået alvorlige, faglige fejl og dermed ikke levet op til sit ansvar som IT Factorys revisor og 

offentlighedens tillidsrepræsentant (jf. afsnit 5.4.1). I forhold til Coombs masterliste over 

typologier peger dette på den ene side på en fortolkning af krisen som en ’human error 

product harm’ (jf. afsnit 3.4.1), følgende kaldt menneskeskabt produktskade, hvor 

menneskelige fejl i form af revisors ’sjuskede’ arbejde resulterer i et defekt eller ligefrem 

skadeligt produkt; nemlig blanke revisionspåtegninger, som muliggør Stein Baggers bedrageri. 

Herigennem tillægges KPMG et stort ansvar for krisen (jf. afsnit 4.3.1). På den anden side kan 

pressens fremstilling pege på krisetypen ’challenge’, følgende kaldt udfordring, hvor KPMG 

konfronteres med pressen som en utilfreds interessent, der hævder, at KPMG har handlet på 

en uhensigtsmæssig måde ved at give blanke revisionspåtegninger og ved at nægte at udtale 
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sig. Denne krisetype indikerer et moderat ansvar for krisen. Hvorvidt pressens fortolkning af 

krisen stemmer overens med KPMGs undersøges i tekstanalysen. 

 

6.1.5. Sammenfatning 

Ovenstående kontekstanalyse tegnede et billede af den kommunikation og de aktører, som 

omgav KPMGs krisekommunikation i december måned. Det viste sig, at KPMGs krise blot var 

én ud af mange dimensioner i IT Factory-krisen, idet kun en sjettedel af pressens massive 

dækning af IT Factory omhandlede KPMG. Af analysen fremgik det endvidere, at KPMGs krise 

bestod i pressens kritik, som blev baseret på en række aktører i KPMG-krisens retoriske arena, 

hvor eksperter og konkursboets kurator spillede en særlig rolle. Med pressens magt til at 

udvælge og fravælge aktører og informationer stod pressen således som primær konstruktør i 

konstruktionen af KPMGs krise i det offentlige rum gennem en kritisk dækning af KPMGs rolle i 

sagen om IT Factory. 

Angrebstemaerne udgjorde dermed en væsentlig andel af pressens krisekommunikation, hvor 

særligt den faglige kritik samt muligheden for en erstatningssag mod KPMG var i centrum. I 

denne sammenhæng blev KPMG framet som en uopmærksom og inkompetent aktør, der ikke 

så det, der lå lige for, og som derfor ikke levede op til sit ansvar. Endvidere blev KPMGs 

håndtering af krisen et emne gennem en intens kritik af revisionsvirksomhedens tavshed. På 

den anden side af angrebene stod forsvarstemaerne, som fremkom langt mere sjældent. Med 

udgangspunkt i denne kontekst når vi til specialets kerne; KPMGs krisekommunikation, som 

følgende analyseres. 

 

 

6.2. Tekstanalyse 

Med afsæt i kontekstanalysens resultater beskæftiger jeg mig i nærværende tekstanalyse med, 

hvordan KPMGs krisekommunikation til pressen kommer til udtryk. Dermed besvarer 

tekstanalysen problemformuleringens tredje underspørgsmål. I analysen tager jeg 
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udgangspunkt i den retoriske arenas tekstmodel (jf. figur 6.1) og inddrager de faktorer, som jeg 

anser for relevante i forhold til specialets problemformulering. 

Indledningsvist foretager jeg en samlet redegørelse for pressemeddelelsernes afsendere og 

modtagere samt parametrene kontekst, medie og genre for at undersøge, hvordan de 

indvirker på krisekommunikationens udformning. Herefter undersøger jeg de tre tekster 

gennem tre individuelle analyser af hver pressemeddelelse. I denne sammenhæng analyserer 

jeg krisekommunikationens sprogbrug og kriseresponsstrategier. Endvidere foretager jeg i 

overensstemmelse med min processuelle krisetilgang (jf. afsnit 3.2) en typologisering for hver 

pressemeddelelse for at tage højde for krisens dynamik. 

 

6.2.1. Krisekommunikationens afsendere og modtagere 

Afsendere 

KPMGs tre pressemeddelelser repræsenterer en række afsendere. I den første 

pressemeddelelse står revisionsfirmaets administrerende direktør i Danmark, Stig Due, som 

tekstens eksplicitte afsender (bilag 1: 11), mens afsender ikke angives direkte i anden og tredje 

pressemeddelelse. Disse rummer dog begge udtalelser fra Stig Due, hvor Senior Partner i 

KPMG, Jesper Koefoed, udtaler sig i tredje pressemeddelelse. Endnu en afsender er presse- og 

kommunikationschefen i KPMG, Michael Basland. Ud over de nævnte aktører optræder 

endvidere det omfavnende pronomen ’vi’ samt selve virksomheden, der anvendes som 

subjekt. Dette uddybes nedenfor. 

Som revisionsvirksomhed handler KPMG ud fra den sociale praksis, det er at drive privat 

virksomhed og agerer dermed ud fra en overordnet interesse i at skabe økonomisk overskud. I 

forlængelse heraf har KPMG en interesse i at beskytte virksomhedens omdømme, da dette kan 

have en stor indvirkning på bundlinjen (jf. afsnit 5.2.2). Særligt værdier som troværdighed og 

tillid knytter sig til omdømmet, da disse er essentielle i en branche, hvor både kunder og 

offentligheden skal have tillid til revisoren (jf. afsnit 5.4.1). Herudfra vurderer jeg 

pressemeddelelsernes kommunikative formål til at være at få pressens opmærksomhed og 

forsøge at influere deres opfattelse af begivenheden for herigennem at reducere skaden på 

virksomhedens omdømme. Dette leder videre til modtagerne. 
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Modtagere 

Pressemeddelelsernes modtagergruppe antages at være pressen ud fra genren og ordets 

natur. I forlængelse heraf står pressens læsere, seere og lyttere, med andre ord 

offentligheden, som modtagere. Denne gruppe ekspliciteres endvidere i tredje 

pressemeddelelse: ’Offentligheden har et berettiget ønske om at vide mere - også om vores 

rolle.’ (Bilag 3: 15-16). I offentligheden som modtagergruppe ligger en række yderligere 

modtagere, som antages at være de egentlige modtagere; nemlig KPMGs primære og 

sekundære interessenter. Naturligvis kan KPMG selv tage direkte kontakt til de primære 

interessenter såsom kunder, medarbejdere og partnere, men det ser anderledes ud med de 

potentielle kunder. For at nå denne gruppe må KPMG først nå pressen med sit budskab, da 

pressen i kraft af sin rolle som gatekeeper afgør, om de vil optage budskabet og formidle det 

videre (jf. afsnit 5.2.1). De sekundære og primære interessenter som modtagergrupper 

understøttes endvidere af, at pressemeddelelserne blev lagt ud på KPMGs hjemmeside og 

dermed henvender sig til personer, som har en interesse for virksomheden og selv vil opsøge 

informationerne. 

Hvad angår modtagernes interesser og sociale praksis, handler pressen ud fra den sociale 

praksis, det er at producere nyheder til befolkningen. Således har de en interesse i at sælge 

aviser, hvilket betyder, at nyhederne skal være troværdige, i overensstemmelse med 

nyhedskriterierne1 og inden for pressens daglige deadlines (Coombs, 2007: 129). I denne 

sammenhæng realiseres pressens rolle som agendasætter og gatekeeper (jf. afsnit 4.4). 

KPMGs primære interessenter i form af kunder handler ud fra en social praksis om at få 

tilfredsstillet et behov for revision og har en interesse i, at den er kompetent og troværdig, 

således der er tillid til kundernes regnskaber revideret af KPMG. 

 

 

 

                                                             

 

1 Aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt (Merkelsen, 2007: 181).  
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6.2.2. Krisekommunikationens samfundsmæssige og organisatoriske kontekst 

I forhold til krisekommunikationens samfundsmæssige kontekst skal revisorloven fremhæves, 

da denne i særlig grad indvirker på krisekommunikationens udformning, idet den pålægger 

revisor tavshedspligt i forhold til sin klient. Dermed sætter den naturligt en begrænsning for, 

hvorvidt en revisor kan forsvare sig under en krise, som involverer klienten. Endvidere 

efterforskes sagen af politiet, hvorfor KPMG ikke må udtale sig om den konkrete sag. 

Et yderligere aspekt, som er nævneværdigt i forbindelse med KPMGs krisekommunikation, er 

den organisatoriske kontekst. Her er KPMG kendetegnet ved at være en multinational koncern, 

som i Danmark er landets tredje største revisionsfirma (jf. afsnit 5.1). Dette påpeges også i 

pressen, der ofte omtaler KPMG som ’revisionsgiganten’ (Christensen, 2008b: 6), hvilket vidner 

om en vis forventning til virksomhedens arbejdsmæssige kompetencer samt 

krisekommunikation. 

 

6.2.3. Krisekommunikationens medie og genre 

Krisekommunikationens medie, der i denne sammenhæng skal forstås som 

kommunikationskanal, består i brugen af pressemeddelelser. Kommunikationskanalen 

indebærer envejskommunikation, hvor afsenderen har tid til at udtænke sine formuleringer og 

ikke skal besvare modtagerens eventuelle spørgsmål. Pressemeddelelserne anvendes dels som 

et indirekte kommunikationsmedie gennem det trykte medie, idet de sendes til 

nyhedsbureauerne, dels som et direkte kommunikationsmedie i form af internettet, da 

pressemeddelelsen lægges ud på KPMGs hjemmeside. Da internettet er karakteriseret ved, at 

brugeren selv opsøger sine informationer, kan man forvente en vis interesse fra denne 

modtager. Heroverfor står pressen, som dagligt modtager et væld af pressemeddelelser, 

hvorfor journalisterne ikke har meget tid til at læse pressemeddelelsen igennem. Dette fordrer 

læsevenlige, fængende tekster, som hurtigt og nemt kan optages af journalisten, uden at den 

behøver større omformuleringer og struktureringer.  

Dette leder videre til genrekonventioner, som omfatter teksternes kommunikative formål, 

indhold, opbygning og retoriske taktikker. Som genre påvirker pressemeddelelsen herigennem 

krisekommunikationens udformning, idet overholdelsen af konventionerne kan influere, 
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hvorvidt tekstens formål opfyldes, således pressemeddelelsen bliver citeret i en artikel, hvor 

ordlyden bevares, så KPMG dermed påvirker pressens fortolkning af begivenheden. 

Med afsæt i den samlede redegørelse af parametrene, rettes fokus nu mod selve teksten i 

pressemeddelelserne, som analyseres individuelt i følgende tre afsnit. 

 

6.2.4. Tekstanalyse af første pressemeddelelse 

Krisekommunikationens situationelle kontekst 

KPMG udsender sin første pressemeddelelse mandag den 1. december, da offentligheden får 

kendskab til bedrageriet og konkursen i IT Factory. Således er begivenheden ny for pressen, 

hvorfor KPMGs krise endnu ikke er brudt ud, men ulmer (jf. afsnit 6.1.2). På Asger Jensbys 

pressemøde kommer det blandt andet frem, at Stein Bagger har svindlet, at KPMG var revisor 

for IT Factory og gav it-virksomhedens regnskaber blanke revisionspåtegninger. Således er 

KPMG allerede denne dag i fokus (jf. afsnit 6.1.3). Det står dog uklart, præcis hvordan 

bedrageriet er gået til, om Stein Bagger var alene om det, hvorfor revisoren ikke har opdaget 

noget, og hvor lang en periode bedrageriet strækker sig over. Således er pressemeddelelsens 

situationelle kontekst præget af stor uvished angående sagens konkrete forløb og revisors 

rolle. 

 

Krisekommunikationens sprogbrug og kriseresponsstrategier 

KPMGs første pressemeddelelse bærer overskriften ’Vedr. IT-Factory’ (bilag 1: 1), som er 

repræsentativ for tekstens saglige sprogbrug og vidner om en hurtigskrevet tekst gennem 

forkortelsen og den forkerte stavemåde af navnet (med bindestreg). Brødteksten oplyser, 

hvornår KPMG har fået kendskab til bedrageriet, i hvilken periode KPMG var revisor for IT 

Factory, at KPMG samarbejder med politiet og JMI Invest i opklaringen af sagen, samt at 

revisionsvirksomheden har tavshedspligt. Således er indholdet faktuelt og informerende, mens 

formen udgøres af seks relativt korte sætninger inddelt i tre korte afsnit (120 ord), der vidner 

om en simpel syntaks. 
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De seks sætninger indeholder fire ledsætninger, hvoraf én står i forfeltet, hvilket giver en 

tungere konstruktion, højere stil samt variation. Herudover står subjektet i forfeltet, verballed 

på førstepladsen og objekt, som udgøres af flere led, i slutfeltet. Denne bagvægtskonstruktion 

er kendetegnende for talesprogsnært skriftsprog og dermed en simpel sætningskonstruktion, 

som bliver eksemplificeret i tekstens første sætning: 

 

KPMG er først blevet bekendt med den chokerende udvikling i IT-Factory i slutningen af 
sidste uge og i dag mandag den 1. december 2008. (Bilag 1: 2-3) 

 

I citatet udgøres slutfeltet af hele fire præpositionalobjekter, hvoraf de to sidste illustrerer et 

paradoks gennem tidsadverbialerne ’i slutningen af sidste uge’ og ’i dag’. Formuleringen kan 

synes mistænkeligt og dermed generere flere spørgsmål, men hentyder sandsynligvis til, at 

KPMGs svindelhold, Forensic Team, ugen inden afsløringen blev kaldt ud til IT Factorys 

hovedkontor for at undersøge regnskaberne, hvilket fremgik på Asger Jensbys pressemøde (jf. 

afsnit 5.3). Citatet udtrykker desuden en benægtelse af et kendskab til sagen gennem 

formuleringerne ’først bekendt med’ og ’chokerende’, hvor sidstnævnte beskrivende adjektiv 

skiller sig ud fra tekstens saglige ordvalg og vidner om en subjektiv implikation om en 

usandsynlig situation, idet KPMG har revideret regnskaberne efter revisionsvirksomhedens 

høje standarder. 

Som i ovenstående citat indledes fem af tekstens seks sætninger med subjekt, der udgøres af 

’KPMG’ en gang og ’vi’ fem gange. Denne gentagelse af subjektet i forfeltet resulterer på den 

ene side i en mindre varieret tekst. På den anden side betyder den hyppige brug af 

pronomenet, at KPMG træder frem som aktør og afsender, og at KPMG indtager agentrollen1, 

da verberne står i aktiv. Dette kan indikere, at KPMG handler og gør noget for at få sagen 

opklaret, hvilket eksemplificeres i følgende to citater: 

 

 

                                                             

 

1 I henhold til Herslund og Smith (2003: 114) betegner ’agent’, den der gør noget. 
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Vi samarbejder med politiet om efterforskningen af sagen (bilag 1: 3-4) 

Vi arbejder sammen med JMI Invest for at afdække, hvordan det omfattende bedrageri 
har kunnet finde sted. (Ibid.: 8-9) 

 

Citaterne illustrerer aktive og positivt konnoterede handlingsverber, som udføres af det 

personlige pronomen ’vi’, som sandsynligvis betegner et ’vi i ledelsen’, da den administrerende 

direktør står som afsender. Ordvalget ’samarbejde’ er interessant, idet KPMG formodentlig 

ikke reelt har noget valg i en efterforskningssag af deres klient. Gennem dette verbum 

fremstår KPMG dog som en engageret aktør, der på eget initiativ hjælper til og udviser velvilje 

og forundring. Gentagelserne fremhæver samarbejdet som en god handling, hvilket vidner om 

strategien afstivning. Ifølge Coombs omfatter denne strategi dog kun tidligere handlinger (bilag 

7), hvilket afslører teoriens begrænsninger. Den aktive rolle erstattes dog to gange af en mere 

passiv rolle, da KPMG omtaler selve revisionen: 

 

[…] hvor vores revision ikke har givet anledning til bemærkninger om uregelmæssigheder 
vedr. IT-Factory. Vi har ikke gennemført revision eller review af perioderegnskaber for IT 
Factory i 2008. (Bilag 1: 6-7) 

 

I første sætning bliver revisionen subjekt og stilen højnes i slutfeltet gennem substantiveringen 

af ’bemærke’ og ’uregelmæssigt’, som flytter fokus fra agenten. I den efterfølgende sætning 

træder afsender dog atter ind i agentrollen gennem pronomenet ’vi’. Citatet kan ses som 

strategien ’bortforklaring’, hvor KPMG forsøger at minimere virksomhedens ansvar for krisen 

ud fra følgende implikation: Hvis der skete noget i 2008, har KPMG ikke haft lejlighed til at 

opdage det, da de endnu ikke havde revideret for dette år og dermed ikke havde nogen 

kontrol over de begivenheder, som førte til krisen. 

I citatets efterfølgende afsnit indtager KPMG atter en passiv rolle, som det fremgår af følgende 

citat: 

 

Da sagen efterforskes af politiet, og KPMG er underlagt tavshedspligt, er vi ikke i stand til 
at udtale os yderligere om sagen for nærværende. (Ibid.: 9-10) 

 



59 
 

I stedet for verbet ’have’ anvendes det mere formelle verbum ’underlægge’, hvorigennem 

KPMG indtager patientrollen1, der af ydre omstændigheder tvinges til at holde tand for tunge. 

Denne omtalelse føres videre i den formelle formulering ’ikke i stand til’, som udtrykker en 

umulighed, hvor KPMG ikke kan udtale sig, hvor end de gerne ville. Formuleringen står i 

kontrast til pressens framing af KPMGs tavshedspligt, hvor verberne ’nægte’ og ’ville’, som 

indikerer en stor grad af tilslutning fra afsenderen, knyttes til KPMG (jf. afsnit 6.1.3).  

Ovenstående citat repræsenterer i øvrigt tekstens eneste sætning, hvor ledsætningen står i 

forfeltet, hvilket fremhæver årsagen og flytter fokus fra dét, at KPMG ikke kan eller vil udtale 

sig. Ligeledes omtales tavshedspligten i en indskudt sætning og forklares ikke videre, hvorfor 

politiets efterforskning bliver den overordnede årsag. Med det tunge forfelt og den indskudte 

sætning bliver sætningskonstruktionen mere kompleks, hvormed stilen højnes. Dette 

understreges gennem sætningens infinitivkonstruktion, hvor ’yderligere’ og ’for nærværende’ 

indikerer en mere formel tone. Hermed forpligtiger afsender sig til en senere udtalelse 

gennem en kommissiv talehandling (bilag 9). 

 

Ud over i ovenstående citat kommer den kompetente rolle samt seriøse og formelle tone til 

udtryk i tekstens ordvalg, som er neutralt og anvender få faglige udtryk nemlig; ’regnskabsår’, 

’uregelmæssigheder’2, ’revision’ og ’review’ (bilag 1: 5-7). Substantiverne forklares ikke og 

forudsætter dermed en vis viden om revision, hvilket ligeledes er tilfældet for viden om selve 

sagen, idet teksten ikke konkret redegør for bedrageriet eller selve forløbet, men konsekvent 

fremsætter sagen som kendt stof gennem bestemte artikler; ’den chokerende udvikling i IT-

Factory’ (ibid.: 2) og ’det omfattende bedrageri’ (ibid.: 8). Dermed undlader afsender, at 

komme nærmere ind på bedrageriet. 

 

 

                                                             

 

1 I henhold til Herslund og Smith (2003: 114) betegner ’patient’, den agentens handling går ud over. 
2 ’Uregelmæssigheder’ er i regnskab et udtryk for alvorlige fejl. (Kilde: Den danske ordbog, 2009). 
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Typologisering efter KPMGs kommunikation 

Gennem tekstens formelle og saglige sprogbrug samt strategierne bortforklaring og 

benægtelse forsøger afsender at omtale revisionsselskabet som en kompetent aktør, der ikke 

havde kendskab til bedrageriet. Dette tyder på, at KPMG fortolker begivenheden som en 

’malevolence’, følgende kaldt ’ondskabsfuld handling’, hvor revisionsvirksomheden er et offer 

for krisen (jf. afsnit 3.4.1). Dette er dog kun en vag implikation, da teksten undlader at besvare 

det brændende spørgsmål om, hvordan revisorerne kunne give blanke revisionspåtegninger til 

regnskaber baseret på bedrageri. Dette spekulerer medierne over de følgende ti dage (jf. afsnit 

6.1.3), hvilket leder videre til næste tekstanalyse. 

 

6.2.5. Tekstanalyse af anden pressemeddelelse 

Krisekommunikationens situationelle kontekst 

Dagen efter KPMGs første pressemeddelelse er udsendt, melder de trykte medier sig i 

dækningen af IT Factory-krisen, hvor to af specialets tre udvalgte dagblade henviser til KPMGs 

pressemeddelelse (Bendtsen, 2008a: 11; Stougaard et al., 2008b: 9). Kritikken af KPMG er i de 

første dage relativt kortfattet, men tager efterfølgende til i form af spekulationer omkring 

medvirken fra den ene KPMG-revisor samt kritik af KPMGs faglighed (jf. figur 6.3). Således vil 

pressen vide, hvordan KPMG kunne blåstemple IT Factorys regnskaber; havde KPMG en finger 

med i spillet, eller skyldes det en mangelfuld revision? Kun tre gange citeres KPMGs 

kommunikations- og pressechef, Michael Basland, for kortfattede udtalelser i specialets 

udvalgte dagblade (bilag 10), hvilket resulterer i en intens kritik af KPMGs håndtering (jf. figur 

6.3). 

Da KPMG udsender sin anden pressemeddelelse den 10. december, ser den situationelle 

kontekst således væsentlig anderledes ud end for første pressemeddelelse, da KPMGs krise i 

mellemtiden er brudt ud og i pressens optik har taget form af flere krisetyper; dels en 

menneskeskabt produktskade, hvor KPMGs revision betragtes som det, der muliggør 

bedrageriet, dels en udfordring hvor KPMG konfronteres af pressen, som hævder, at KPMG har 

handlet ukorrekt ved at give blanke revisionspåtegninger. Dermed tillægger pressen KPMG et 

moderat eller stort kriseansvar (jf. afsnit 6.1.4). Som det kom frem i ovenstående tekstanalyse, 
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tyder det på, at KPMG ser en anden krise, hvilket følgende skal uddybes i analysen af KPMGs 

anden pressemeddelelse. 

 

Krisekommunikationens sprogbrug og kriseresponsstrategier 

I KPMGs anden pressemeddelelse meddeler revisionsfirmaet, at KPMG har overdraget 

materiale til politiet, som de samarbejder med, at KPMG føler sig bedraget, står ved revisionen 

og har tavshedspligt. Teksten er en del længere (196 ord) end første pressemeddelelse, består 

af fire afsnit, er mere flydende i sproget og synes herigennem mere gennemarbejdet og 

velovervejet. Hermed signalerer revisionsfirmaet en velvilje og interesse i at kommunikere til 

pressen. Dette understreges af, at pressemeddelelsen i højere grad er tilpasset sin genre 

gennem angivelse af dato, to direkte og to indirekte citater af den administrerende direktør, 

Stig Due, samt en mere sigende overskrift; ’Overdragelse af materiale vedr. IT Factory’ (bilag 2: 

2).  I modsætning til første pressemeddelelse er firmanavnet nu stavet rigtigt, men 

forkortelsen ’vedr.’ fremkommer atter, som sammen med substantiveringen af verbet 

’overdrage’ ikke fænger og virker tungt og passivt. Brødtekstens syntaks er dog mere varieret 

end første pressemeddelelse og udgøres af længere sætningskonstruktioner indledt med 

subjekt, efterfulgt af verbum i aktiv, præpositionalobjekter og ledsætninger, hvilket 

eksemplificeres i tekstens første sætning: 

 

KPMG har i dag efter anmodning overdraget materiale i sagen vedrørende IT Factory til 
Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, i daglig tale kaldet bagmandspolitiet. 
Dette omfatter regnskaber, revisionsprotokollater, erklæringer, arbejdspapirer, notater 
m.v. (Ibid.: 4-6). 

 

Citatet vidner om et sagligt og formelt ordvalg som fx ’efter anmodning’ eller 

’revisionsprotokollater’. Denne stil går igen i teksten, hvor afsender som i første 

pressemeddelelse fremhæver sin velvilje og sit engagement i sagens opklaring gennem et 

fokus på revisionsvirksomhedens samarbejde med politiet. Således optager overskriften 

sammen med hele to afsnit denne information, hvilket tyder på en afstivning af KPMGs rolle: 
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”[…]Udleveringen af vores dokumenter vedrørende IT Factory kan formodentlig bidrage 
til at kaste lys over sagen og afdække de faktiske forhold.” (Bilag 2: 9-10).  

 

Ud over at påminde modtagerne om revisionsvirksomhedens samarbejdsvilje, kan citatet 

implicere en minimering af KPMGs kriseansvar gennem strategien bortforklaring (jf. afsnit 

4.3.2), idet Stig Due, som citeres direkte, i lav grad tilslutter sig sit udsagn gennem 

modalverbet ’kan’. Implikationen understreges desuden gennem ordene ’formodentlig’, 

’bidrage’ og ’kaste lys’, der alle kan karakteriseres som usikre samt substantiveringen af verbet 

udlevere, som skjuler agenten og forstærker den formelle tone. Gennem denne forsigtige 

formulering undgår afsenderen at sætte KPMGs arbejde som den afgørende brik i opklaringen 

og dermed som årsagen til, at bedrageriet ikke blev opdaget, hvilket havde været tilfældet, 

hvis han havde tilsluttet sig udsagnet i høj grad ved fx at sige: ’Vores dokumenter vil helt 

sikkert opklare sagen’. I stedet fokuseres på samarbejdsviljen og KPMG fremstilles som en 

engageret aktør med stor velvilje, hvilket endvidere kommer til udtryk i følgende citat: 

 

”Jeg vil gerne slå fast, at vi samarbejder med myndighederne, og at KPMG har stillet sig 
til rådighed i arbejdet med at få bragt klarhed over situationen omkring IT Factory. […]” 
(Ibid.: 7-9) 

 

Gennem formuleringen ’vil gerne slå fast’ tilslutter afsenderen i høj grad sig sit udsagn gennem 

modalverbet ’vil’, hvormed KPMG atter forsøger at afstive sin rolle. 

De to ovenstående citater kan ses som en hentydning til pressens spekulationer og hurtige 

domme via formuleringerne ’faktiske forhold’ og ’klarhed over situationen’, som implicerer, at 

sagen endnu ikke er opklaret, og at ansvarsfordelingen dermed endnu ikke er afgjort. Pressens 

anklager besvares endvidere i følgende citat, hvor anklagen om medvirken fra den fratrådte 

revisor benægtes i et direkte citat fra den administrerende direktør, Stig Due: 

 

”Vi føler os bedraget ligesom mange andre i denne sag. Vi har ingen indikationer på eller 
mistanke om, at partnere eller medarbejdere i KPMG har medvirket eller haft kendskab 
til økonomisk kriminalitet,” siger Stig Due, der fremhæver, at han og resten af firmaet 
står ved det udførte arbejde og bag de kolleger, der er berørt af denne sag. (Bilag 2: 11-
14). 
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I citatet benægtes anklagen indirekte gennem ordene ’føler’, ’indikationer’, ’mistanke’, ’står 

ved og bag’, som modererer udtalelsen, der får karakter af en ekspressiv talehandling (bilag 9). 

Virksomheden hævder dermed ikke noget, som kan verificeres eller falsificeres i modsætning 

til assertive talehandlinger (ibid.) som fx ’vi er blevet bedraget’, hvorfor muligheden for 

medvirken ikke afvises fuldstændigt. Dette er også tilfældet for benægtelsen af den faglige 

kritik, som fremkommer implicit gennem udtalelsen ’han og resten af firmaet står ved det 

udførte arbejde’. Her er formuleringen ’står ved’ interessant, da den ikke eksplicit afviser den 

faglige kritik, fx gennem argumenter. 

 

I ovenstående citat forsøger KPMG at flytte fokus fra revisionsvirksomheden som årsag til, at 

bedrageriet kunne komme så vidt gennem udtalelsen ’Vi føler os bedraget’. Her spiller KPMG 

to roller; dels agentrollen gennem verbet ’føler’ og dels patientrollen gennem adjektivet 

’bedraget’, hvor KPMG er den bedragede og et af krisens mange ofre. Således anvendes 

responsstrategierne ’flytning af skyld’ og ’syndebuk’ (jf. afsnit 4.3.2), idet ’bedrageren’ bliver 

den skyldige, og KPMG endvidere sidestiller sig med andre aktører i IT Factory-krisen gennem 

formuleringen ’ligesom mange andre i denne sag’. Ud over kriseresponsstrategierne ’flytning 

af skyld’ og ’syndebuk’ kan udtalelsen siges at have karakter af den formindskende strategi 

’bortforklaring’, da KPMG forsøger at reducere sit ansvar for krisen ved at pege på, at Stein 

Bagger var den, som stod bag bedrageriet og dermed med det egentlige ansvar. 

I forhold til pressens kritik af KPMGs tavshed besvares denne anklage indirekte i tekstens 

sidste afsnit: 

 

Stig Due ser frem til, at alle forhold omkring IT Factory afklares, men KPMG er i øvrigt 
bundet af lovgivningens regler om tavshedspligt. Informationer vedrørende sagen kan 
KPMG udelukkende videregive til eller kommentere over for kurator eller politiet. 
 (Bilag 2: 15-17) 

 

Citatets første sætning fremstår abstrakt gennem formuleringen ’alle forhold’, som 

sandsynligvis hentyder til KPMGs rolle i sagen. I denne sammenhæng fokuserer afsenderen 

gennem den passive diatese ’afklares’ på selve opklaringen og ikke på de aktører, som kan 
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bidrage dertil som fx KPMG, hvorfor Stig Due fremstår en anelse passiv og tilbagelænet. 

Tvetydigheden fortsættes i ledsætningen via konjunktionen ’men’, som formentlig belyser det 

modsætningsforhold, at KPMG har udtalt sig i denne pressemeddelelse, men herudover er 

underlagt tavshedspligten, hvilket understreges af adverbiet ’i øvrigt’, der desuden ikke lover 

en senere udtalelse. Som i første pressemeddelelse optræder KPMG i patientrollen, når talen 

falder på tavshedspligten, mens agentrollen tildeles ’lovgivningens regler om tavshedspligt’. 

Således omtaler afsender KPMG som en uskyldig aktør, der ikke kan sige noget, selv om de 

ville, hvilket understreges gennem verbet ’bundet’. 

 

Typologisering efter KPMGs kommunikation 

I KPMGs anden pressemeddelelse udtaler revisionsvirksomheden sig mere om sin rolle i sagen 

end i første pressemeddelelse, men omtaler bedrageriet på et overordnet plan uden at gå i 

detaljer med den konkrete sag. Sproget er holdt i en saglig og formel tone som sammen med 

aktive verber med KPMG i agentrollen og påmindelsen om KPMGs samarbejdsvilje afstiver 

revisionsvirksomhedens rolle i sagen. Udover afstivning implicerer teksten primært 

responsstrategien benægtelse, idet afsender indirekte afviser, at KPMG skulle have begået 

faglige fejl, eller at KPMG på anden vis skulle være indblandet. Således fremstilles KPMG som 

et offer, der ikke har ansvar for krisen, hvilket peger på en fortolkning af begivenheden som en 

ondskabsfuld handling eller en ’unwarrented challenge’ følgende kaldt uberettiget udfordring 

(jf. afsnit 3.4.1). 

 

6.2.6. Tekstanalyse af tredje pressemeddelelse 

Krisekommunikationens situationelle kontekst 

KPMGs anden pressemeddelelse citeres den efterfølgende dag i ét af specialets tre udvalgte 

dagblade (KPMG overdrager, 2008: 8). Dette betyder dog ikke, at det skeptiske fokus på KPMG 

ophører, da revisionsselskabet stadig er genstand for kritiske artikler i perioden mellem anden 

og tredje pressemeddelelse; om end med større spredning end under krisens første ti dage (jf. 

figur 6.1). Mens anklagerne omkring medvirken stilner af (jf. figur 6.3) med Stein Baggers 

tilståelse, fortsætter pressens faglige kritik af KPMG således (ibid.). Som i første periode citeres 
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presse- og kommunikationschefen kun tre gange i de udvalgte dagblade, men denne gang dog 

for mere konkrete udtalelser (bilag 10). Alligevel vedvarer kritikken af revisionsvirksomhedens 

tavshed (jf. figur 6.3). Da KPMG udsender sin tredje pressemeddelelse den 22. december 

udspringer den således af en situationel kontekst, hvor pressens kritik af KPMGs faglighed 

spidser til og konkretiseres gennem regnskabstekniske detaljer i takt med, at sagen afdækkes. 

 

Krisekommunikationens sprogbrug og kriseresponsstrategier 

Den tredje pressemeddelelse (bilag 3) adskiller sig på flere punkter fra de to forrige. For det 

første er den væsentlig længere (486 ord) og bygget op over syv afsnit. Dette afspejler sig på 

indholdssiden som, ud over en del gengangere fra de to forrige pressemeddelelser, omfatter 

ny information. Teksten oplyser, at KPMG har gennemgået sagen internt og på baggrund heraf 

mener, at arbejdet er udført korrekt og ikke indikerer medskyldige revisorer. Endvidere 

fremhæves samarbejdet med politiet igen, mens Senior Partner Jesper Koefoed udtaler sig om 

bedrageri generelt. Slutteligt understreges det, at KPMG har tavshedspligt og afventer 

myndighedernes afgørelse, før konsekvenserne vurderes. 

Udover indholdet adskiller den tredje pressemeddelelse sig fra de forrige gennem en stigning i 

syntaksens kompleksitet. Dette kommer blandt andet til udtryk i forfelter med flere led samt 

indskudte og længere sætninger; fx består første afsnit af én sætning på 56 ord med fire 

indskudte ledsætninger (bilag 3.: 5-8). 

Teksten er i højere grad tilpasset genren gennem et indirekte og tre direkte citater af den 

administrerende direktør, Stig Due, og Senior Partner, Jesper Koefoed, samt en fængende 

overskrift med selvcitering: 

 

KPMG: Foreløbig intern redegørelse peger på sofistikeret bedrageri (bilag 3: 2-3).  

 

Her adskiller teksten sig væsentligt fra de to foregående, da KPMG gennem en assertiv 

talehandling (bilag 9) fremsætter en påstand. Ordvalget ’sofistikeret’ er interessant, da det 

vider om en yderst avanceret bedrift, hvorfor det tyder på, at KPMG herigennem forsøger at 

formindske sit ansvar ved underforstået at sige: ’Ved et bedrageri så avanceret som dette, kan 
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man ikke forvente, at selv den dygtigste og grundigste revisor skal kunne opdage det’. Dermed 

illustreres forsvarstemaet, som blev identificeret i kontekstanalysen (jf. afsnit 6.1.3). Den 

interne redegørelse vækker sandsynligvis nysgerrighed hos journalisten. Den uddybes dog ikke 

konkret, men anvendes i stedet som argument for KPMGs udsagn om sin rolle i sagen, hvilket 

jeg vender tilbage til nedenfor. 

 

Ligesom i den foregående pressemeddelelse forsøger KPMG, at flytte skylden gennem 

sætningen ’[…] vi føler os bedraget ligesom andre i denne sag. […]’ (bilag 3.: 9-10). Således går 

mange informationer, som nævnt, igen, men fremsættes dog med en større sikkerhed, som 

følgende citat eksemplificerer: 

 

”[…] Vi mener følgelig, at vi har udført vores arbejde korrekt,” udtaler Stig Due […] (ibid.: 
12) 

 

Her benægter direktøren eksplicit pressens kritik af KPMGs faglighed gennem en assertiv 

talehandling (bilag 9). Benægtelsen ligger i det formelle adverbium ’følgelig’, som viser tilbage 

til foregående sætninger, hvor anklagerne om medskyldighed afvises ud fra den interne 

gennemgang af sagen (bilag 3: 9-12). Som nævnt, uddybes denne interne gennemgang, og 

dermed benægtelsens argument, ikke konkret, men Senior Partner, Jesper Koefoed, udtaler sig 

i teorien om revision i forhold til bedragerisager: 

 

"Der er tilsyneladende tale om et sofistikeret bedrageri, og i sådanne tilfælde er der en 
risiko for, at selv en omhyggelig planlagt og gennemført revision ikke afdækker 
omfanget af svindel og manipulation. Denne risiko stiger, hvis der indgår forfalskede 
dokumenter, underskrifter er forfalskede og leasingkontrakter er udeladt fra 
bogføringen. Generelt kan vi sige, at hvis der er tale om en situation, hvor fiktive 
transaktioner er tilsløret ved falske kontrakter og inddækket ved indbetalinger fra 
ubogførte provenuer fra leasingkontrakter, så vil det regnskabsteknisk være holdt ”off 
balance” og dermed umuligt at afdække i revisionen," udtaler Jesper Koefoed, Senior 
Partner i KPMG. (Bilag 3: 23-30) 

 

I citatets første sætning omtaler Senior Partneren den konkrete sag gennem en gentagelse af 

overskriftens fremsættende påstand, som dog her modereres gennem det forsigtige adjektiv 
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’tilsyneladende’. I resten af citatet undgår han at udtale sig konkret om sagen, men omtaler i 

stedet bedragerisager i generelle vendinger. Den generelle omtale tydeliggøres gennem 

formuleringer som ’i sådanne tilfælde’, ’hvis’ og ’generelt’. Gennem formuleringen ’selv en 

omhyggelig planlagt og gennemført revision’ beskriver Jesper Koefoed indirekte KPMGs 

revision gennem adverbiet ’selv’, der understreger implikationen. Dermed peger han på KPMG 

som en kompetent aktør og hævder indirekte, at KPMGs revision er omhyggeligt planlagt og 

gennemført, hvilket vidner om forsvarstemaet (jf. figur 6.3). Den kompetente rolle styrkes 

endvidere i citatet gennem et sagligt ordvalg med fagtermer såsom ’leasingkontrakter’, 

’transaktioner’, ’ubogførte provenuer’ ’regnskabsteknisk’ og ’off balance’, hvilket ikke fremkom 

i samme grad i de to første pressemeddelelser. 

 

Selvom udtalelsen i ovenstående citat rent grammatisk er generel, kan den alligevel ses som en 

indirekte benægtelse gennem den irreale betingelsessætning, da betingelserne (fiktive 

transaktioner, falske kontrakter etc.) rent faktisk eksisterer i den konkrete sag om IT Factory, 

hvorfor følgen; ’og dermed umuligt at afdække i regnskabet’, bliver realiseret. Således har 

KPMG stået over for en umulighed, hvilket vidner om en implicit benægtelse fra 

revisionsvirksomhedens side og et led i fremstillingen af KPMG som et offer for bedrageriet. 

Denne rolle indtager virksomheden ligeledes i følgende citat: 

 

KPMG er fortsat bundet af sin tavshedspligt i sagen om IT Factory og kan ikke 
offentliggøre dokumenter i sagen eller kommentere i det omfang, som så mange andre 
kan. (Bilag 3: 31-32) 

 

Revisionsvirksomheden forsvarer sig atter mod pressens kritik af KPMGs tavshed ved at sætte 

sig i patientrollen og endvidere sammenligne KPMG med krisens andre aktører, ’så mange 

andre’. Hermed iscenesætter afsender uretfærdigheden og understreger KPMGs offerrolle i 

forhold til denne kritik. 

Af citatet fremgår desuden en personificering af revisionsvirksomheden, idet KPMG optræder 

som et subjekt, ’KPMG er fortsat bundet’. Dette fremgår ligeledes andre steder i teksten, 

såsom ’KPMG understreger’ (ibid.: 19) og ’KPMG er interesseret’ (ibid.: 16-17), hvilket i øvrigt 

er generelt for pressemeddelelserne. På den ene side tilpasser teksten sig hermed genren 
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gennem selvreference i tredje person og KPMG fremstår som en enhed. På den anden side 

virker det en anelse upersonligt, da modtagerne dermed ikke får sat ansigt på handlingen. Til 

gengæld får afsenderne implicit sat ansigt på modtagerne, hvilket fremgår af følgende citat: 

 

”Mere end tre ugers mediedækning af situationen har vist, at der er tale om en kompleks 
sag, men det er endnu uklart, hvad der er fakta, og hvad der er spekulation. 
Offentligheden har et berettiget ønske om at vide mere - også om vores rolle. Jeg kan slå 
fast, at KPMG er interesseret i at medvirke til at situationen omkring IT Factory afdækkes 
og opklares, så hurtigt som muligt,” siger Stig Due. (Bilag 3: 14-18)  

 

I citatet omtaler den administrerende direktør pressemeddelelsens modtagere gennem 

’mediedækning’ og ’offentligheden’. I denne sammenhæng forsvarer han sig overfor pressens 

anklager ved indirekte at fremsætte en del af mediedækningen som spekulation; ’det er endnu 

uklart, hvad der er fakta, og hvad der er spekulation’; ergo er en del af dækningen spekulation. 

Direktøren udviser dog også forståelse over for pressen i citatet: ’Offentligheden har et 

berettiget ønske om at vide mere - også om vores rolle’. Dette vidner om strategien 

indsmigring (jf. afsnit 4.3.2). I stedet for efterfølgende at uddybe KPMGs rolle gentager han, ’at 

KPMG er interesseret i at medvirke til at situationen omkring IT Factory afdækkes og opklares, 

så hurtigt som muligt’. De passive former ’afdækkes’ og ’opklares’ henviser til myndighederne, 

der fremhæves som den eneste aktør, der har svaret, hvilket eksemplificeres i følgende citat: 

 

”Det er vigtigt for os at få fakta frem i en sag som denne, og når myndighederne har talt, 
må vi vurdere konsekvenserne. Det er givet, at vi og mange andre er stærkt optaget af at 
forhindre, at en sådan sag kan gentage sig. […]” (Bilag 3: 35-37) 

 

Citatet implicerer, at sagen vil få konsekvenser, som dog ikke uddybes, men peger i retning af 

flere muligheder som fx et eventuelt sagsanlæg eller ændringer i KPMGs forretningsgang.  

Sidstnævnte mulighed indikeres i den efterfølgende sætning, hvor afsender udtrykker 

interesse i at forhindre en gentagelse af krisen, hvilket kan karakteriseres som ’corrective 

action’ (Coombs, 2007: 135). Dette kan pege på en implikation om, at KPMG ville kunne 

forhindre en lignende sag og dermed også denne, hvilket vidner om et moderat tillæggelse af 

kriseansvar. 
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Typologisering efter KPMGs kommunikation 

Med den tredje pressemeddelelse forstærkes KPMGs benægtende responsstrategi gennem 

såvel eksplicitte som implicitte afvisninger. Dette peger på en fortolkning af begivenheden som 

en ondskabsfuld handling (jf. afsnit 3.4.1), hvilket understreges gennem tekstens sprogbrug, 

hvor KPMG fremstilles som en kompetent revisor, der har gjort sit arbejde og er et offer for 

bedrageriet. Som i anden pressemeddelelse kan sprogbrugen og strategierne dog også pege på 

en fortolkning af begivenheden som en uberettiget udfordring, hvor pressen som utilfreds 

interessent konfronterer KPMG med anklager om, at virksomheden ikke har udført sit arbejde 

forsvarligt og ikke håndterer krisen tilfredsstillende. Dette fremgår særligt gennem omtalen af 

pressens spekulationer samt fremhævelsen af fakta. 

Den tredje pressemeddelelse citeres i ét dagblad. Dette skal ses i lyset af, at Jesper Koefoed 

udtaler sig til tv og radio samme dag, hvormed revisionsselskabets krisekommunikation tager 

en drejning. Dels fordi KPMG for første gang forsvarer sig selv under krisen, dels fordi de 

dialogbaserede kommunikationskanaler ændrer vilkårene for kommunikationssituationen, da 

talspersonen ikke selv bestemmer, hvilke spørgsmål han vil besvare og har begrænset tid til at 

overveje sine formuleringer.  Den 22. december forholder revisionsvirksomheden sig således i 

højere grad til kritikken samtidig med, at der bliver sat et ansigt på ’revisionsgiganten’ (jf. afsnit 

6.2.2). 

 

6.3. Sammenfatning 

Dette kapitel besvarede problemformuleringens første tre underspørgsmål. Således fremgik 

det, at KPMGs krise bestod i pressens kritik, idet pressen omtalte KPMG i en kritisk situation. I 

denne sammenhæng tegnede temaerne i kontekstanalysen et billede af en begivenhed, der 

var mange spekulationer omkring. Pressen havde således mange spørgsmål til KPMGs rolle og 

arbejde, men fik ikke mange svar, hvorfor der opstod et informationstomrum, som førte til 

yderligere spørgsmål og spekulationer.   

Temaerne vidnede om en fortolkning af begivenheden som krisetypen menneskeskabt 

produktskade ud fra pressens synspunkt (jf. afsnit 6.1.5), mens tekstanalyserne af 

pressemeddelelserne dels pegede på en fortolkning af krisen som en udfordring, dels en 
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ondskabsfuld handling fra KPMGs synspunkt (jf. afsnit 6.2.4-6). Således illustrerede 

typologiseringerne aktørernes forskellige perceptioner af krisen og viste yderligere, at krisen 

ikke er en entydig begivenhed, men en tvetydig proces i overensstemmelse med specialets 

socialkonstruktivistiske krisetilgang. 

Besvarelsen af problemformuleringens første spørgsmål besvarede delvist 

problemformuleringens andet spørgsmål, idet kontekstanalysen viste, at pressen konstruerede 

KPMGs krise på baggrund af udsagn fra blandt andet eksperter og kurator, hvorfor pressen 

spillede en betydelig rolle i KPMGs krise, mens tekstanalysen viste, at dette også var tilfældet 

med hensyn til KPMGs krisekommunikation, da KPMG indirekte besvarede pressens anklager 

af KPMGs faglighed og tavshed i de tre pressemeddelelser. Tekstanalyserne besvarede således 

problemformuleringens tredje underspørgsmål. KPMGs krisekommunikation til pressen i 

december måned 2008 viste sig i tre pressemeddelelser. Her forsøgte KPMG gennem 

agentrollen, aktive verber, en gennemskuelig syntaks og en hyppig anvendelse af ’vi’ at omtale 

sig som en kompetent aktør, der var engageret i opklaringen af sagen. Gennem henholdsvis 

benægtende og forstærkende kriseresponsstrategier forsøgte revisionsvirksomheden at 

fremstille sig som en af krisens ofre, der var blevet bedraget på lige fod med andre aktører. 

Som tiden gik, blev KPMG mere klar i afvisningerne af pressens anklager. 

På baggrund af disse resultater besvarer næste kapitel problemformuleringens fjerde og sidste 

spørgsmål og undersøger dermed, hvordan KPMG kunne have kommunikeret anderledes i 

forhold til pressen. 
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7. Vurdering og diskussion af KPMGs krisekommunikation 

Med udgangspunkt i analysens resultater vurderer jeg i dette kapitel KPMGs 

krisekommunikation på baggrund af specialets teoriramme. I denne sammenhæng diskuterer 

jeg endvidere, hvordan revisionsselskabet kunne have kommunikeret anderledes i forhold til 

pressen for herigennem at begrænse skaden på den symbolske kapital. Således besvares 

problemformuleringens fjerde og sidste underspørgsmål. Kapitlet er bygget op over to nedslag 

i KPMGs krisekommunikation. 

 

 

7.1. Tavshedspligten i krisens informationstomrum 

Det første nedslag drejer sig om KPMGs tavshed. Analysen viste, at KPMGs kommunikation til 

pressen i specialets analyseperiode bestod af tre pressemeddelelser og få udtalelser. Når der 

opstår en krise, opstår der et informationstomrum, idet en krise betegner et brud på 

interessenternes forventninger (jf. afsnit 4.3.2). Af kontekstanalysen fremgik det, at pressen 

havde forventninger til KPMG om, at revisionsvirksomheden opdager det, hvis der er begået 

bedrageri med de regnskaber, de reviderer og blåstempler. 

I kraft af de daglige deadlines er pressen drevet til hurtigt at udfylde krisens 

informationstomrum (jf. afsnit 6.2.1), og de trykte medier var således på banen dagen efter 

offentliggørelsen (jf. afsnit 6.1.3). Her viste KPMG en proaktiv tilgang gennem en hurtig 

udsendelse af første pressemeddelelse. Dette var lige efter bogen i forhold til en hurtig 

udmelding til pressen, som skal overholde de omtalte deadlines (jf. afsnit 4.3.2). Hermed 

signalerede KPMG en vis kontrol over situationen. Der skulle dog gå ti dage, inden KPMG 

udsendte sin anden pressemeddelelse, og i mellemtiden udtalte KPMG sig reelt ikke om sagen 

til pressen. Kun tre gange er KPMGs kommunikations- og pressechef, Michael Basland, citeret i 

specialets tre udvalgte dagblade for kortfattede udtalelser (bilag 10). Med andre ord kan 

KPMGs kommunikation betegnes som en særdeles passiv respons (Coombs, 2007: 129). 

Gennem temaerne ’KPMG medskyldig’ og ’KPMGs tavshed’ (jf. figur 6.3) viste 

kontekstanalysen at KPMGs tavshed betød, at KPMG overlod det til pressen at definere 
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situationen og krisen, hvorfor der opstod et informationstomrum, som gav grobund for 

spekulationer. I denne sammenhæng er det således relativt enkelt at udpege, hvordan KPMG 

kunne have kommunikeret anderledes og sandsynligvis med større effekt; nemlig ved at udtale 

sig mere. Hertil kommer dog et juridisk forhold, som KPMG i høj grad må indberegne i sin 

kommunikation; nemlig tavshedspligten. Selv om jeg i dette speciale ikke tager stilling til, 

hvorvidt KPMG kunne udtale sig eller ej, skal dog følgende fremstilles to iagttagelser i forhold 

til KPMGs strikse overholdelse af tavshedspligten. 

 

7.1.1. Interessenternes modsatrettede interesser 

KPMGs krise illustrerer to forskellige hensyn. På den ene side står et juridisk hensyn til en 

begrænset afsløring af kriserelaterede informationer, da man kan sige, at KPMG med sin 

strenge overholdelse af tavshedspligten sender et signal til de nuværende kunder samt 

myndighederne om, at dette bliver overholdt. Endvidere tilgodeses KPMGs partnere med en 

økonomisk interesse i KPMG, da KPMG ved at sige så lidt som muligt, står bedre i en retssag, 

end hvis de havde udtalt sig, som måske indikerede, at de selv synes, der var begået fejl, 

hvorfor sådanne informationer ville kunne bruges imod dem. Således tilgodeser KPMG her 

primære interessenter såsom kunder, partnere og myndigheder. 

På den anden side står et pr-hensyn, som fordrer fuld afsløring af de kriserelaterede 

informationer, da KPMG ikke plejer sine sekundære interessenter såsom pressen, da de vil 

have informationer. Hvis de ikke får KPMGs version, kan de ikke forholde sig til den og 

eventuelt fremsætte den, men framer i stedet situationen og KPMG, som de vil. KPMGs 

tavshed overfor offentligheden betyder, at pressen, ud over pressemeddelelserne på 

hjemmesiden, bliver deres eneste adgang til informationer om KPMG, hvorfor man kan 

formode, at potentielle kunder og medarbejdere samt offentligheden ser sagen fra pressens 

perspektiv, der rummer spekulationer og anklager (jf. afsnit 6.1.3). Med sin strikse 

overholdelse af tavshedspligten forsvarer KPMG ikke sig selv og lader spekulationerne og 

anklagerne få frit løb. Hermed forsvarer de ikke rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant, 

hvorfor der opstår et mistillidsforhold mellem pressen som repræsentant for offentligheden og 

KPMG. De sender også et signal om, at de ikke prøver at tage kontrol over situationen eller 
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kontrol over, hvordan interessenten pressen og dermed mange andre interessenter, hvis 

eneste kilde er pressen, opfatter KPMG. 

 

7.1.2. Alternativ kommunikation 

Analysen viste, at tavsheden var grobund for mange spekulationer. Her kunne KPMG have 

valgt at forklare sin tavshed yderligere eller komme med foreløbige udmeldinger til pressen. Fx 

kunne de sige, at de undersøgte sagen og ville holde pressen orienteret. I dette tilfælde skal de 

naturligvis holde, hvad de lover, da det ellers ville gå ud over deres troværdighed (Coombs, 

2007: 130). 

De kunne også have ladet Senior Partneren, Jesper Koefoed, udtale sig tidligere for på den 

måde at sætte ansigt på udtalelserne og vise sin velvilje samt engagement og interesse i en 

opklaring af sagen. Derudover virker det i mindre grad, som om man har noget at skjule, 

hvilket er tilfældet, hvis man ikke lader til at forsvare sig det mindste, når nogen angriber én. 

Her kunne KPMG med fordel have udtrykt interesse i at udtale sig, som presse- og 

kommunikationschefen, Michael Basland, gjorde den 11. december (bilag 10), da KPMG blev 

kritiseret for ikke at udtale sig i en artikel. Således er det ikke nok med pressemeddelelser med 

generelle betragtninger og minimale udtalelser. Det skaber usikkerhed og tvivl, og hænger ikke 

sammen med det sagte. I pressemeddelelserne forsøger KPMG at omtale sig som 

samarbejdsvillig. Over for ordene står handlingen og larmer, idet KPMG gennem tavsheden 

fremstår meget lidt imødekommende og samarbejdsvillig. Således fremkommer et misforhold 

mellem ord og handling, hvilket svækker tekstens effekt og troværdighed. 

Således kunne KPMG have kommunikeret mere hensigtsmæssigt ved i højere grad at spille 

mediernes spil og tage hensyn til mediernes daglige deadlines og nyhedskriterier. Dette leder 

videre til andet nedslag. 
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7.2. Kriseresponsstrategierne 

Det andet nedslag i forhold til en alternativ krisekommunikation drejer sig om KPMGs valg af 

kriseresponsstrategi. Tekstanalysen pegede på flere responsstrategier i KPMGs 

krisekommunikation, idet revisionsvirksomheden går fra først at være tvetydig og herigennem 

implicere formindskende, benægtende samt forstærkende strategier for i sidste ende at 

anvende benægtende responsstrategier. 

Med afsæt i Coombs’ SCCT kan man kritisere kommunikationen for at være uklar og 

inkonsekvent, idet benægtende strategier blandes med formindskende og forstærkende, 

hvilket ikke stemmer overens med SCCT’s tolvte retningslinje vedrørende konsekvens i 

kommunikationen (bilag 6). Et alternativ til denne tvetydige udmelding i første 

pressemeddelelse kunne være at eksplicitere, at sagen undersøges, men at man vender tilbage 

med nærmere information. Dette ville sandsynligvis styrke troværdigheden (jf. afsnit 7.1). Ud 

fra et juridisk perspektiv kan man dog argumentere for den benægtende og delvist lukkede 

strategi, som er hensigtsmæssig i forhold til efterfølgende sagsanlæg.  

 

7.2.1. Alternativ strategi: Genopbygning og forstærkelse 

KPMGs benægtende kriseresponsstrategier afspejlede en fortolkning af krisen som en 

ondskabsfuld handling eller uberettiget udfordring. Denne fortolkning af krisen blev ikke 

eksponeret meget i pressens dækning, der vidnede om en opfattelse af krisen som en 

menneskeskabt produktskade (jf. afsnit 6.1.4). Analysen illustrerede således en 

uoverensstemmelse mellem KPMG og pressens fortolkning af krisen samt KPMGs rolle. Som 

alternativ til sin krisekommunikation kunne KPMG have valgt at antage pressens fortolkning af 

krisen (jf. afsnit 4.3.1). Ud fra SCCT’s retningslinjer kan valget af kriseresponsen foregå på 

følgende måde, som illustreret i figur 7.1: 
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Figur 7.1. Alternativ strategi efter pressens fortolkning 

 

Kilde: Coombs (2007). Egen tilvirkning 

 

Figur 7.1 viser, hvordan KPMG kunne have valgt en alternativ strategi ud fra pressens 

fortolkning af krisen som en menneskeskabt produktskade (jf. afsnit 4.3.1). Som det fremgik af 

kontekstanalysen, har KPMG ikke nogen tidligere krisehistorie af betydning, og 

revisionsvirksomhedens omdømme inden krisen kan betegnes som godt, da KPMG blev 

placeret som nummer 38 i Berlingske Nyhedsmagasins imageundersøgelse for 2008 

(Rostgaard, 2009: 64). Som følge af krisetypen, der befinder sig inden for forhindringsgruppen 

(jf. figur 3.1), udgør krisen en stor trussel mod omdømmet. SCCT’s retningslinjer anbefaler, at 

KPMG vælger genopbygningsstrategier, således de yder kompensation og undskylder samt 

erkender, at de burde have opdaget fejlen (bilag 6). 

 

Man kan på den ene side argumentere for denne erkendende strategi ud fra en formodning 

om, at den ville kunne mindske kritikken af KPMGs arbejde og håndtering af krisen, idet 

historien hurtigt bliver uinteressant, når KPMG er enig med pressen, hvorfor konflikt-

nyhedskriteriet udebliver (jf. afsnit 5.2.3). Samtidig kan erkendelse signalere åbenhed og 

troværdighed. Ud fra et pr-perspektiv kan den dermed betragtes som hensigtsmæssig.  

På den anden side står dog et juridisk og økonomisk hensyn. Således ville en erkendende 

strategi sandsynligvis få store økonomiske konsekvenser i forhold til en retssag, hvorfor 

strategien ud fra et juridisk perspektiv ville være uhensigtsmæssig. Endvidere kunne en sådan 

erkendelse betyde, at KPMG fremstår som en aktør, der tækkes pressen på bekostning af 

medarbejdere og sætter økonomien over mennesket og imaget samtidig med, at det kan 

sende et signal til de nuværende kunder om, at KPMGs hidtidige arbejde ikke var godt nok. Det 

er endvidere værd bemærke, at pressen udgør KPMGs sekundære interessenter, som kan 
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påvirke virksomheden, mens de primære interessenter har større indflydelse over for 

virksomheden, hvorfor det er smartere at fokusere på dem. 

 

 

7.3. Sammenfatning 

I dette kapitel vurderede og diskuterede jeg ud fra analysens resultater, hvordan KPMG kunne 

have kommunikeret anderledes under IT Factory-krisen for at minimere skaden på 

omdømmet. Som alternativ til KPMGs krisekommunikation diskuterede jeg en mindre tavs og 

mere imødekommende kommunikation gennem interviews og flere udtalelser, hvor KPMG 

stadig tog hensyn til det juridiske aspekt, men også til det pr-mæssige. I denne sammenhæng 

kom interessenternes forskellige interesser, hvilket illustrerede det krydspres, som KPMG 

befandt sig i, hvor det var vanskeligt at tilfredsstille alle interessentgrupper. 
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8. Konklusion 

I dette speciale har jeg undersøgt, hvordan KPMG kommunikerede i relation til pressen under 

IT Factory-krisen. Spørgsmålet blev besvaret ud fra fire underspørgsmål, som 

kontekstualiserede krisekommunikationen i overensstemmelse med min hermeneutiske og 

socialkonstruktivistiske tilgang. 

 

I forhold til hvori KPMGs krise bestod, gik omdrejningspunktet på, hvorvidt KPMG burde have 

opdaget bedrageriet og dermed, hvorvidt KPMG kunne tildeles et ansvar for krisen. Her viste 

kontekstanalysen, at KPMGs krise bestod i pressens kritik af revisionsselskabets arbejde, idet 

pressen tillagde KPMG et stort ansvar gennem kritiske artikler baseret på flere aktørers 

diskurser og indlæg i krisens retoriske arena. Tilsammen tillagde de situationen mening ud fra 

en opfattelse af KPMG som en væsentlig årsag til, at bedrageriet ikke blev opdaget, hvilket 

pegede på en fortolkning af begivenheden som en menneskeskabt produktfejl. 

Ved siden af den oprindelige krise opstod endvidere en dobbeltkrise, idet pressen kritiserede 

KPMGs måde at håndtere krisen på. Her viste KPMGs tavshed sig at være grobund for 

spekulationer, således det informationstomrum, som opstod med krisen, ikke blev udfyldt af 

KPMGs men pressens fortolkning, der bestod i angreb og kritikpunkter. 

 

På den ene side illustrerede dette, at pressen spillede en afgørende rolle for KPMGs krise og 

dobbeltkrise, idet den anklagende diskurs overlejrede den forsvarende. På den anden side 

spillede KPMG selv en betydelig rolle i sin egen krise ved ikke at udtale sig, da 

revisionsvirksomheden dermed ikke spillede pressens spil og anerkendte pressens magt. 

Ligeledes kom KPMG kun med få indlæg i krisens retoriske arena, hvorfor arenaens andre 

aktører, pressen og deres kilder, konstruerede krisen gennem deres fortolkninger. 

Hvad angik pressens rolle for revisionsvirksomhedens krisekommunikation tyder det på, at 

denne var betydelig, idet KPMGs handling indikerede, at revisionsvirksomheden helst ville 

være fri for at udtale sig. Her fungerede pressens anklager om medvirken og faglig 

inkompetence dog som katalysator for en reaktion fra KPMG, idet tavsheden snarere 
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bekræftede end afkræftede anklagerne, da pressen ikke godtog tavshedspligten som en 

forklaring på de få udtalelser. 

 

KPMGs krisekommunikation i det offentlige rum i decembers første 22 dage bestod af få, 

kortfattede udtalelser, tavshed som en nonverbal respons samt tre pressemeddelelser. 

Dermed kan man roligt sige, at pressemeddelelserne spillede en central rolle i KPMGs forsøg 

på at påvirke den retoriske arena i forbindelse med IT Factory-krisen. 

KPMG var hurtigt ude med første, faktuelle og kortfattede pressemeddelelse. Der gik dog ti 

dage inden revisionsvirksomheden forholdt sig nogenlunde til pressens anklager i sin anden 

pressemeddelelse og indirekte benægtede at skulle have et ansvar. Mens afvisningen af 

anklagerne om medvirken blev uddybet, begrundedes afvisningerne af den faglige kritik dog 

ikke konkret og optrådte endvidere kun som en implikation. Først 12 dage senere afvises den 

faglige kritik eksplicit i den tredje pressemeddelelse og uddybes gennem et generelt eksempel. 

I denne sammenhæng kom forsvarstemaerne til syne, hvor bedrageriets kompleksitet blev 

fremstillet som årsag til krisen og KPMG som et af bedrageriets mange ofre. 

I pressemeddelelserne fokuserede KPMG på sit samarbejde med politiet og forsøgte 

herigennem at fremstille sig som en engageret og samarbejdsvillig aktør. Ordene stemte dog 

ikke overens med handlingen, idet KPMG ikke besvarede pressens spørgsmål og dermed ikke 

fremstod imødekommende. 

KPMGs benægtelser indikerede en fortolkning af begivenheden som en offerkrise, og stod 

dermed i diametral modsætning til pressens opfattelse. Selvom revisionsselskabet forsøgte at 

understrege benægtelsen af den faglige kritik ved at fremstille sig som en kompetent aktør 

gennem et formelt sprog, blev KPMG fremstillet som en inkompetent aktør, der har noget at 

skjule, hvilket pegede på en lav effektivitet af krisekommunikationen i det offentlige rum. 

Dette understøttedes af de få gange pressemeddelelserne blev citeret i pressen. 

 

KPMGs tavshed tydede sammen med pressemeddelelsernes indhold og sprogbrug på, at 

virksomheden overså pressen som en betydningsfuld interessent. I denne sammenhæng 

kunne KPMG have valgt at kommunikere mere hensigtsmæssigt til pressen for at tilgodese 
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denne magtfulde interessentgruppe, som kan påvirke andre interessenters opfattelse af KPMG 

og begivenheden, hvilket imagemålingen i maj indikerede. 

Som alternativ til krisekommunikationen kunne KPMG for det første have valgt at følge den 

første pressemeddelelse op væsentlig hurtigere for herigennem at forsøge at påvirke pressens 

fortolkning og få sin egen version frem og samtidig signalere kontrol over situationen overfor 

sine interessenter. For det andet kunne KPMG have valgt at udvide brugen af 

kommunikationskanaler ved fx at lade en talsmand stille op til interview for herigennem at 

sætte ansigt på ’revisionsgiganten’ og samtidig fremstå mere imødekommende. Herved kunne 

man enten uddybe årsagerne til, at KPMG ikke udtalte sig eller forholde sig mere til kritikken 

ved at sige, at KPMG undersøgte sagen internt og afventede bagmandspolitiets afgørelse inden 

senere udtalelser. Med andre ord havde det været fordelagtigt, hvis tredje pressemeddelelse 

var udsendt tidligere og indholdet desuden formidlet i interviews. Således kunne KPMG have 

bevaret den benægtende strategi, og herigennem tage et juridisk såvel som pr-mæssigt 

hensyn. 

Selvom KPMG næppe kunne have kommunikeret sig ud af et sagsanlæg, kunne 

revisionsvirksomheden sandsynligvis have kommunikeret sig til et bedre image ved at 

håndtere krisen mere hensigtsmæssigt i forhold til pressen og i højere grad spille deres spil. 
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Bilag 1. KPMGs første pressemeddelelse 

Vedr. IT-Factory  

KPMG er først blevet bekendt med den chokerende udvikling i IT-Factory i slutningen af sidste 
uge og i dag mandag den 1. december 2008. Vi samarbejder med politiet om efterforskningen 
af sagen. 

Vi kan oplyse, at KPMG har været revisor for IT-Factory i regnskabsårene 2005-2007, hvor 5 
vores revision ikke har givet anledning til bemærkninger om uregelmæssigheder vedr. IT-
Factory. Vi har ikke gennemført revision eller review af perioderegnskaber for IT-Factory i 2008. 

Vi arbejder sammen med JMI Invest for at afdække, hvordan det omfattende bedrageri har 
kunnet finde sted. Da sagen efterforskes af politiet, og KPMG er underlagt tavshedspligt, er vi 
ikke i stand til at udtale os yderligere om sagen for nærværende.  10 

Stig Due, adm. direktør i KPMG  

 

Kontakt: 

 

Michael Basland 15 
Presse- og kommunikationschef 
Tlf. 2529 3047 
mbasland@kpmg.dk
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Bilag 2. KPMGs anden pressemeddelelse 

Overdragelse af materiale vedr. IT Factory 

Den 10. december 2008 

KPMG har i dag efter anmodning overdraget materiale i sagen vedrørende IT Factory til 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet. Dette 5 
omfatter regnskaber, revisionsprotokollater, erklæringer, arbejdspapirer, notater m.v.  

Administrerende direktør i KPMG Stig Due siger: ”Jeg vil gerne slå fast, at vi samarbejder med 
myndighederne, og at KPMG har stillet sig til rådighed i arbejdet med at få bragt klarhed over 
situationen omkring IT Factory. Udleveringen af vores dokumenter vedrørende IT Factory kan 
formodentlig bidrage til at kaste lys over sagen og afdække de faktiske forhold.” 10 

”Vi føler os bedraget ligesom mange andre i denne sag. Vi har ingen indikationer på eller 
mistanke om, at partnere eller medarbejdere i KPMG har medvirket eller haft kendskab til 
økonomisk kriminalitet,” siger Stig Due, der fremhæver, at han og resten af firmaet står ved det 
udførte arbejde og bag de kolleger, der er berørt af denne sag. 

Stig Due ser frem til, at alle forhold omkring IT Factory afklares, men KPMG er i øvrigt bundet af 15 
lovgivningens regler om tavshedspligt. Informationer vedrørende sagen kan KPMG 
udelukkende videregive til eller kommentere over for kurator eller politiet. 

Kontakt: 

Michael Basland 
Presse- og kommunikationschef 20 
KPMG 
mbasland@kpmg.dk 
Tlf. 25 29 30 4
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Bilag 3. KPMGs tredje pressemeddelelse 

KPMG: Foreløbig intern redegørelse peger på 
sofistikeret bedrageri 

Den 22. december 2008 

KPMG er nu så langt i indsamlingen af fakta, ligesom det er fremgået, at Stein Bagger har 5 
tilstået bedrageriet, samt at kurator har oplyst, at ingen andre i IT Factory end Stein Bagger har 
været vidende om bedrageriet, hvorfor vi på dette tidspunkt kan give en foreløbig redegørelse 
for vores syn på sagen omkring IT Factory.  

"På baggrund af vores interne gennemgang af vores materiale i sagen, kan vi sige, at vi føler os 
bedraget ligesom andre i denne sag. Vi står ved vores arbejde. Vi har ingen indikationer af, at 10 
partnere eller medarbejdere fra KPMG har været forsømmelige eller medvirket til ulovligheder 
eller økonomisk kriminalitet. Vi mener følgelig, at vi har udført vores arbejde korrekt," udtaler 
Stig Due, administrerende direktør i KPMG, og fortsætter:  

"Mere end tre ugers mediedækning af situationen har vist, at der er tale om en kompleks sag, 
men det er endnu uklart, hvad der er fakta, og hvad der er spekulation. Offentligheden har et 15 
berettiget ønske om at vide mere - også om vores rolle. Jeg kan slå fast, at KPMG er 
interesseret i at medvirke til at situationen omkring IT Factory afdækkes og opklares, så hurtigt 
som muligt," siger Stig Due.  

KPMG understreger, at det er bagmandspolitiet, der ud fra det samlede materiale i sagen kan 
afdække de faktiske forhold og skabe overblik over omfanget af bedrageri og dokumentfalsk. 20 
Jesper Koefoed, Senior Partner i KPMG, peger på, at bedrageri - særligt ledelsesbesvigelser, 
der også involverer forfalskninger - kan være umulige at afdække i revisionen.  

"Der er tilsyneladende tale om et sofistikeret bedrageri, og i sådanne tilfælde er der en risiko for, 
at selv en omhyggelig planlagt og gennemført revision ikke afdækker omfanget af svindel og 
manipulation. Denne risiko stiger, hvis der indgår forfalskede dokumenter, underskrifter er 25 
forfalskede og leasingkontrakter er udeladt fra bogføringen. Generelt kan vi sige, at hvis der er 
tale om en situation, hvor fiktive transaktioner er tilsløret ved falske kontrakter og inddækket ved 
indbetalinger fra ubogførte provenuer fra leasingkontrakter, så vil det regnskabsteknisk være 
holdt ”off balance” og dermed umuligt at afdække i revisionen," udtaler Jesper Koefoed, Senior 
Partner i KPMG.  30 

KPMG er fortsat bundet af sin tavshedspligt i sagen om IT Factory og kan ikke offentliggøre 
dokumenter i sagen eller kommentere i det omfang, som så mange andre kan. Netop derfor ser 
KPMG frem til, at myndighederne får afdækket fakta, og før dette er sket, er det for tidligt at 
vurdere eventuelle konsekvenser.  

"Nu skal vi først have fuldt overblik over, hvad der er foregået. Det er vigtigt for os at få fakta 35 
frem i en sag som denne, og når myndighederne har talt, må vi vurdere konsekvenserne. Det er 
givet, at vi og mange andre er stærkt optaget af at forhindre, at en sådan sag kan gentage sig. 
Derfor afventer vi nu, at myndighederne får kastet fuldt lys over sagen," siger Stig Due. 

Kontakt: 
Michael Basland 40 
Presse- og kommunikationschef 
KPMG 
mbasland@kpmg.dk 
Tlf. 25 29 30 47 
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Bilag 4. Tekstkorpus efter første sortering 

BENDTSEN, S. (2008a): KPMG uvidende om millionsvindel. Berlingske Tidende, 2. december, 11 

BENDTSEN, S.; Breinstrup, T. (2008): Leasingselskaber går efter KPMG. Berlingske Tidende, 13. 
december, 8 

BENDTSEN, S.; Arentoft, H. (2008c): Bagger-fup eksploderer. Berlingske Tidende, 20. december, 
5 

BENSON, P. S. (2008a): Gigantsvindel kan udløse nye regler. Berlingske Tidende, 2.december, 1 

BENTOW, D. (2008): Danske Bank har 350 mio. kr. i klemme i IT Factory. Berlingske Tidende, 3. 
december, 14 

BONDE, A. (2008): S: Stram op over for revisorer. Berlingske Tidende, 3. december, 13 

CHRISTENSEN, J. (2008a): Alle overså røde lamper. Dagbladet Børsen, 2. december, 8 

CHRISTENSEN, J. (2008b): Grant Thornton kulegraver KPMGs rolle. Dagbladet Børsen, 16. 
december, 6 

CHRISTENSEN, J. (2008c): Søgsmål dyrt for revisionsselskab. Dagbladet Børsen, 16. december, 7 

CHRISTENSEN, J. (2008d): Mia-prisskilt skulle berolige usikre revisorer. Dagbladet Børsen, 17. 
december, 8 

CHRISTENSEN, J. (2008e): Revisionsekspert: Adresseoplysning for kortfattet. Dagbladet Børsen, 
22. december, 7 

CHRISTENSEN, J. (2008e): Eksperter: Skandalen er uden dansk sidestykke. Dagbladet Børsen, 2. 
december, 9 

EKSPERTER opfordrer revisor til at stå frem (2008). Morgenavisen Jyllands-Posten, 11. 
december, 9 

ERHARDTSEN, B. (2008a): Revisionsekspert: KPMG sjuskede med IT Factory. Berlingske 
Tidende, 5. december, 8 

ERHARDTSEN, B. (2008b): KPMG-revisor med speciale i vandværker. Berlingske Tidende, 5. 
december, 9 

ERHARDTSEN, B.; Kronenberg, K. (2008c): IT Factorys revisor har forladt KPMG. Berlingske 
Tidende, 4. december, 7 

ERHARDTSEN, B.; Bendtsen, S. (2008d): Tunge sager hober sig op ved revisorernes egen 
domstol. Berlingske Tidende, 3. december, 12 

HANSEN, J; Høberg, J. (2008a): Strid om revisors rolle i IT Factory. Morgenavisen Jyllands-
Posten, 6. december, 3 

HANSEN, J; Høberg, J. (2008b): Jul i IT-Fabrikken. Morgenavisen Jyllands-Posten, 7. december, 6 
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HANSEN, J.; Høberg J. (2008c): Et helvede med visse fordele. Morgenavisen Jyllands-Posten, 
13. december, 3 

HANSEN, J.; Høberg, J. (2008d): Leasingbetalinger blev tryllet om. Morgenavisen Jyllands-
Posten, 10. december, 7 

HANSEN, J. (2008e): Bagger hjem til alle spørgsmålene. Morgenavisen Jyllands-Posten, 8. 
december, 1 

IT FACTORY PRESSET (2008): IT Factory presset på likviditeten. Morgenavisen Jyllands-Posten, 
9. december, 11  

JOHNSEN, M. (2008): KPMG belastet af norsk svindelsag. Berlingske Tidende, 16. december, 9 

KPMG bedraget (2008): KPMG: ”Vi blev bedraget”. Berlingske Tidende, 23. december, 9 

KPMG FØLER (2008): KPMG føler sig bedraget. Dagbladet Børsen, 23. december, 5 

KPMG OVERDRAGER (2008): KPMG overdrager materiale til politiet. Dagbladet Børsen, 11. 
december, 8 

RASMUSSEN, K. T. (2008): Varm luft. Dagbladet Børsen, 2. december, 10 
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STEINVEI, M.; Stougaard, Max; Sandøe, N. (2008d): Leasing-fusk eksploderet. Morgenavisen 
Jyllands-Posten, 16. december, 10 
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Bilag 5. Coombs’ krisetyper og kriseansvar 

G
R

U
P

P
E

  

KRISETYPE 

 

BESKRIVELSE 

 

KRISE- 

ANSVAR 

V
it

im
 c

lu
st

e
r 

Natural disasters When an organization is damaged as a 
result of the weather or ‘acts of God’ such 
as earthquakes, tornados, floods, 
hurricanes, and bad storms 

 

 

 

 
Very little 

attribution of crisis 
responsibility 

Workplace 
violence 

When an employee or former employee 
commits violence against other employees 
on organizational ground 

Rumors When false or misleading information is 
purposefully circulated about an 
organization or its products in order to 
harm the organization 

Malevolence 

Ondskabsfuld 
handling 

When some outside actor or opponent 
employs extreme tactics to attack the 
organization, such as product tampering 

A
cc

id
e

n
ta

l 
cr

is
is

 c
lu

st
e

r 

Challenges 

Udfordring 

When the organization is confronted by 
discontented stakeholders with claims that 
it is operating in an inappropriate manner 

 

 

 
Low attribution of 
crisis responsibility 

Technical-error 
accidents 

When the technology utilized or supplied 
by the organization fails and causes an 
industrial accident 

Technical-error 
product harm 

When the technology utilized or supplied 
by the organization fails and results in a 
defect or potentially harmful product 

P
re

v
e

n
ta

b
le

 c
ri

si
s 

cl
u

st
e

r 

Human-error 
product harm 

Menneskeskabt 
produktskade 

When human error results in a defect or 
potentially harmful product 

 

 
Strong attribution 

of crisis 
responsibility Human-error 

accidents 
When human error causes an accident 

Organizational 
misdeeds 

When management takes actions it knows 
may place stakeholders at risk or knowingly 
violates the law 

Kilde: Coombs (2007) 
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Bilag 6. Coombs’ retningslinjer for valg af kriseresponsstrategi 

1. Provide instructing information to all victims or potential victims in the form of warnings 

and directions for protecting themselves from harm. 

2. Provide adjusting information to victims by expressing concern for them and providing 

corrective action when possible. Note: Providing instructing and adjusting information is 

enough of a response for victim crisis with no crisis history or unfavorable prior reputation. 

3. Use diminishment strategies for accident crisis when there is no crisis history or 

unfavorable prior reputation. 

4. Use diminishment strategies for victim crisis when there is a crisis history or unfavorable 

prior reputation. 

5. Use rebuilding strategies for accident crisis when there is a crisis history or unfavorable 

prior reputation. 

6. Use rebuilding strategies for any preventable crisis. 

7. Use denial strategies in rumor crisis. 

8. Use denial strategies in challenges when the challenge is unwarranted. 

9. Use corrective action (adjusting information) in challenges when other stakeholders are 

likely to support the challenge. 

10. Use reinforcing strategies as supplements to the other response strategies. 

11. Victimage response strategy should only be used with the victim cluster. 

12. To be consistent, do not mix denial strategies with either the diminishment or rebuilding 

strategies. 

13. Diminishment and rebuilding strategies can be used in combination with one another. 

Kilde: Coombs (2007)  
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Bilag 7. Coombs’ ti responsstrategier 

 
KONTINUUM 

 

RESPONSSTRATEGI 

 

DEFINITION 

 

Benægtelsesstrategier Angreb på anklager The crisis manager confronts the 
person or group that claims that a 
crisis exists. The response may include 
a threat to use force (e.g., lawsuit) 
against the accuser. 

Benægtelse The crisis manager states that no crisis 
exists. The response may include 
explaining why there is no crisis. 

Syndebuk Some other person or group outside of 
the organization is blamed for the 
crisis. 

Formindskelsesstrategier Bortforklaring The crisis manager tries to minimize 
the organization’s responsibility for 
the crisis. The response can include 
denying any intention to do harm or 
claiming that the organization had no 
control of the events which led to the 
crisis. 

Retfærdiggørelse The crisis manager tries to minimize 
the perceived damage associated with 
the crisis. The response can include 
stating that there were no serious 
damages or injuries or claiming that 
the victims deserved what they 
received. 

Genopbygningsstrategier Kompensation The organization provides money or 
other gifts to the victims. 

Undskyldning The crisis manager publicly states that 
the organization takes full 
responsibility for the crisis and asks for 
forgiveness. 

Forstærkelsesstrategier Afstivning The organization tells stakeholders 
about its past good works. 

Indsmigring The organization praises stakeholders. 
Flytning af skyld The organization explains how it to is a 

victim of the crisis. 
Kilde: Coombs (2007)  
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Bilag 8. Oversigt over aktiviteter i fasen før krisen 

2007 

05.12.2007  Bizzen  Rigmanden Finn Nørbygaards papirpenge 

2008 

11.08.2008  Bizzen  Efter mange lig i grøften skabte IT Factory rigmænd 

11.08.2008  Berlingske Tidende   IT -milliardæren Jensbys tågebanker 

29.10.2008 Computerworld Møde mellem Bagger, Ove, Toft, Horsager og Hansen 

03.11.2008 Bizzen Stein Bagger skriver på bloggen vil anlægge sag mod Toft for fejl og  

  injurier 

03.11.2008 Bizzen KPMG nævnes af bloggeren Allan Skovmand 

06.11.2008 Bizzen Erik Ove skriver på bloggen 

20.11.2008 Bizzen  IT Factory giver lærestykke i dårligt PR-arbejde uden   

                                                                    sans for Nettet 

21.11.2008   Computerworld   Mystik om danske partnere 

21.11.2008   Computerworld  IT Factory er bedre grossist end softwarehus 

21.11.2008   Computerworld   Bowstreet-aftale er en pengemaskine 

21.11.2008   Computerworld   IT Factory: Bare vent til 2009 

21.11.2008   Computerworld   Partnere med plettede papirer 

27.11.2008  Ernst & Young kårer IT Factory til ’Entrepreneur of the Year’ 

23.11.2008 Bizzen  Softwarehus fik fiasko med egen software, men tjener 

  helt vildt og er ny Riis-sponsor 

24.09.08 Computerworld Computerworld kårer IT Factory til Danmarks dygtigste it-virksomhed 

24.11.2008  Berlingske Tidende   It på spidsen: Ny Riis-sponsor på Tour de Friløb 
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Bilag 9. Talehandlingstyper 

1. Den fremsættende type, kaldet assertiver, hvor den talende tager ansvar for sandheden i 

sit udsagn, fx når man hævder, fortæller, konkludere eller beskriver noget (det er kun 

denne type som kan verificeres eller falsificeres). 

2. Den dirigerede type, kaldes direktiver, hvor den talende forsøger at få adressaten til at 

gøre noget, fx ved at spørge, bede om, befale eller henstille. 

3. Den forpligtende type, kaldet kommissiver, som binder den talende til en fremtidig 

handling, fx ved at love, true eller tilbyde. 

4. Den type hvormed den talende udtrykker en psykisk tilstand, kaldet ekspressiver, fx ved at 

takke, undskylde, byde velkommen, kondolere. 

5. Den erklærede type, kaldet deklarativer, som rykker på virkeligheden på grundlag af 

autoritet hentet fra en institution, fx erklære krig, erklære mødet for hævet, døbe, fyre, 

ratificere.  

Kilde: J. E. Searles fem basale talehandlingstyper efter Bülow-Møller (2003: 210). 
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Bilag 10. KPMGs udtalelser til Berlingske, Børsen og Jyllands-Posten 2. - 30. 

december 2008 

1. december 

KPMG UDSENDER SIN FØRSTE PRESSEMEDDELELSE 

2. december 

’KPMG afviser at uddybe sin rolle i forhold til IT -Factory . Kommunikationskonsulent Michael Basland 
oplyser dog, at revisionsgiganten på et senere tidspunkt vil orientere yderligere om sagen.’ (Bendtsen, 
2008a:11) 

4. december 

’Statsautoriseret revisor Erik Dybdahl, som i maj 2008 forsynede det konkursramte IT Factory med en 
blank påtegning, forlod i august KPMGs Århus-afdeling, oplyser KPMGs kommunikationschef Michael 
Basland. Erik Dybdahl gik ifølge Basland KPMG efter eget ønske og sagde op allerede i januar 2008.’ 
(Erhardtsen & Kronenberg, 2008: 7) 

6. december 

»Vi står ved den pressemeddelelse, vi sendte ud mandag,« siger han. (Hansen et al., 2008a: 3) 

10. december 

KPMG UDSENDER SIN ANDEN PRESSEMEDDELELSE 

11. december 

’Hos KPMG , der har været IT Factorys revisor fra 2005, siger talsmand Michael Basland, at selskabet 
brænder for at fortælle sin version af sagen, men han fastholder, at det endnu ikke kan lade sig gøre på 
grund af tavshedspligten. ’ (Eksperter, 2008: 9) 

16. december 

’Men KPMG fastslår nu over for Jyllands-Posten, at tidligere it -direktør Stein Baggers påståede leasing-
karrusel ikke var aktiv i 2007 - i alt fald slet ikke i det omfang, som har været tilfældet i 2008.  

»Der foreligger fem leasingkontrakter i 2007 med opsigelsesfrister på maksimalt tre måneder,« siger 
Michael Basland, kommunikationschef for KPMG. […] »Vi har ikke gennemført revision af 
perioderegnskab for 2008,« fastslår Michael Basland fra KPMG.’ (Steinvei, Stougaard & Sandøe, 2008c: 
10) 

20. december 

’Hos KPMG kan man ikke afvise, at der rent faktisk er blevet forfalsket dokumenter i sagen, men 
revisionsgiganten har dog endnu ikke hørt, at det skulle være tilfældet.  »Vi har ikke i dag kendskab til 
forfalskede KPMG -dokumenter. Vi kan ikke afvise, at det skulle være tilfældet, men det ville i så fald 
være dokumenter, vi ikke har haft adgang til eller haft viden om eksisterede,« siger talsmand Michael 
Basland fra KPMG .’ (Bendtsen et al., 2008c: 5) 
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22. december 

KPMG UDSENDER SIN TREDJE PRESSEMEDDELELSE 

23. december 

’Nu tager revisionsselskabet KPMG til genmæle i sagen om IT Factory . I et interview med DR-journalisten 
Solveig Bjørnestad siger seniorpartner Jesper Kofoed fra KPMG , at alle regler blev overholdt, men at 
revisonsfirmaet har modtaget forfalsket materiale fra Stein Bagger.’ (KPMG bedraget, 2008: 9) 

30. december 

’Stik mod tidligere meldinger indrømmer revisionsfirmaet KPMG nu, at der er fejl i regnskaber med 
tilknytning til IT Factory -skandalen. KPMG afviser at besvare spørgsmål om de konkrete fejl og mangler. 
[…] »Det er korrekt, at der er en fejl i noten vedr. offentlig ejendomsvurdering i det pågældende 
regnskab,« siger Michael Basland, kommunikationschef i KPMG. […] Så sent som to dage før jul afviste 
KPMG konsekvent alle anklager om fejl i sagen om IT Factory .  […] KPMG har ikke ønsket at kommentere 
fejlene i årsregnskabet og afviste hele dagen i går at besvare Morgenavisen Jyllands-Postens 
henvendelser.’ (Steinvei, Stougaard & Sandøe, 2008e: 10) 


