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Abstract 
 
The purpose of the thesis is to conduct an in-depth analysis of the crisis communication surrounding 

Nordea and Danske Banks crisis' Panama Papers and Hvidvasksagen (The Money Laundering case) 

throughout a multiple comparative case study, which is the methodical foundation for this thesis and 

further draws upon System Theory and the SCCT-model. Furthermore, the thesis relies on a 

quantitative content analysis conducted on the base of 958 articles from nationwide newspapers, 

which allows us to gain an insight into how the respective banks' communication was represented in 

the media over time. 

  

The thesis finds that the two crises appears to be dynamic and are developing over time as new 

information and revelations appear in the media. Both Nordea and Danske Bank did not manage their 

communication in order to orchestrate their communication in relation to their surrounding 

communication systems. Furthermore, this thesis contributes with empirical and theoretical findings 

of what types of response strategies that have been effective and those that have not in the case of 

Danske Bank and Nordea. The thesis finds that Nordea was able to contain the crisis in a more 

effective way than Danske Bank. This is due to Nordea accepting responsibility and changing their 

response strategy according to SCCT-model much earlier on than Danske Bank. Nordea is also able 

to get their messages on the media's agenda to a much higher degree than Danske Bank. The research 

also suggests that the financial sector is struggling with legitimacy due to their comprehensive history 

of crisis and misconduct. This has led to a cognitive legitimacy crisis in the financial sector which 

further complicates the external crisis communication in both cases.  

 

The thesis shows that actors who are engaging in crisis communication on behalf of a financial 

institution need to consider the fundamental lack of trust in the final sector. Furthermore, modern 

organizations such as banks are connected to several aspects of society that all require a specific and 

appropriate communication strategy. The thesis contributes to an understanding of how crisis 

communication can be misinterpreted in the field between what the organizations communicate 

versus how the stakeholders perceive the case. Furthermore, organizations with a high degree of 
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perceived responsibility for a crisis need to take responsibility for their actions and involvement in 

order to rebuild the relationship with their stakeholders. The thesis contributes to expanding Timothy 

Coombs SCCT-model by adding a new dimension focusing on the monitoring and assessing the 

organization’s crisis communication in the media. Furthermore, we revised the original model to a 

cyclic form in order to encapsulate the dynamic and constantly changing nature of crisis' that this 

thesis adopts. 
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1.0 Indledning 
 

Studiegruppen for indeværende specialeafhandling sad til en forelæsning tilbage i oktober måned, 

hvor en ekstern underviser kom med en interessant udtalelse. Ifølge ham findes der ret beset tre slags 

organisationer: Dem, der har været i krise, dem, der er i krise – og dem, der kommer i krise. Det kan 

man være enig eller uenig i, men ikke desto mindre må man anerkende, at der inden for de senere år 

er sket en ophobning af kriser i erhvervslivet. Kriser, som også ofte omtales mediestorme, er næsten 

gået hen og blevet reglen frem for undtagelsen. Der sker højst sandsynligt ikke flere ulykker, fejl eller 

misforståelser end tidligere, men samfundets krav ændrer sig. En voksende kritisk opmærksomhed 

på organisationers praksis og ageren øger kravene til organisationers ageren. Og når krisen rammer, 

er en professionel krisehåndtering altafgørende. Derfor må effektive redskaber til at håndtere 

krisesituationer være en fast del af enhver professionel kommunikationsmedarbejderes   

værktøjskasse.  

  

De senere år har særligt to kriser tiltrukket sig stor opmærksomhed: Danske Banks Hvidvasksag og 

Nordeas Panama Papers sag. Begge kriser har været genstand for massiv mediebevågenhed og ført 

til stor forargelse og kritik fra bankernes stakeholdere, politikere og den brede offentlighed. Banker 

er i særdeleshed interessante at undersøge nærmere, da banksektoren indeholder en lang og 

omfattende historik af kriser, der har udfordret de enkelte bankers image og legitimitet, men også 

banksektoren som helhed. Med afsæt i dette har indeværende speciale valgt at foretage et komparative 

studie af Hvidvasksagen og Panama Papers, der har til formål at undersøge de to bankers 

krisekommunikation og -håndtering under de to kriser. Dette gøres med henblik på at analysere, 

hvilke krisekommunikationsstrategier der har vist sig mest effektive i praksis, for dermed at kunne 

bidrage med ny viden til fremtidige krisesituationer. 

  

Specialet vil undersøge grundlaget for de to kriser og de komplekse kommunikative forhold, der gør 

sig gældende for organisationer som Nordea og Danske Bank med afsæt i Luhmanns Systemteori og 

Mitroffs krisetyper (2004). Derudover vil specialet undersøge mediedækningen af de to kriser med 

afsæt i en kvantitativ indholdsanalyse, der har til formål at give et indblik i bankernes forsøg på at 
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styre kriserne i medierne. Medierne tillægges et særligt fokus for indeværende speciale, da medierne 

spiller en essentiel rolle i forhold til at kunne eskalere en krise yderligere, men samtidig også være en 

afgørende faktor i bestræbelserne på at inddæmme selvsamme.  Specialet vil ydermere analysere 

bankeres krisekommunikation med afsæt i Timonthy W. Coombs (2015) Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT). Dette gøres for at kunne anskue, hvilke kriseresponsstrategier der 

har været benyttet, og binde disse resultater op på, hvordan bankernes krisekommunikation er blevet 

bragt i medierne. Coombs refererer til legitimitet som et centralt begreb for kriser og den tilknyttet 

krisekommunikation, men tilbyder dog ikke nærmere retningslinjer for, hvordan organisationer kan 

arbejde med legitimitet som en del af krisekommunikation. Til at udfolde legitimitetsbegrebet 

inddrages Mark C. Suchman (1995) og hans teori om legitimitet. Suchman bidrager med en forståelse 

af de samfundsmæssige forventninger og krav, der stilles til organisationer som Nordea og Danske 

Bank, og tilbyder ligeledes en forståelsesramme for, hvordan organisationer kan arbejde med 

legitimitet og, hvordan denne påvirkes af kriser.  

  

På baggrund af undersøgelserne besvarer specialet følgende problemformulering:  

  

1.1 Problemformulering  
 
Hvordan håndterer Dansk Bank og Nordea henholdsvis den estiske Hvidvasksag og Panama 

Papers i et krisekommunikativt perspektiv, og hvorledes bliver bankernes krisekommunikation 

repræsenteret i medierne? 

  

I besvarelsen af problemformuleringen er der særligt fokus på, hvordan den teoretiske 

forståelsesramme og den empiriske undersøgelse i samspil kan bidrage til indsigt og viden, som 

kommunikationsansvarlige på tværs af den finansielle sektor kan bruge til bedre at håndtere aktører 

og medier, når krisen rammer. For som vores underviser understregede: Det gør den højst sandsynligt 

før eller siden. 
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2.0 Introduktion af cases  
 

2.1 Panama Papers 
D. 3. april 2016 kommer verdenshistorien største datalæk frem i lyset - de såkaldte Panama Papers - 

disse består af i alt 11,5 millioner hemmelige dokumenter fra det panamanske selskab, Mossack 

Fonseca (MF). De hemmelige dokumenter rummer detaljeret oplysninger om mere end 214.000 

offshore-selskaber heriblandt skjulte identiteter, ejere og direktører af disse selskaber. Dét, der er 

karakteristisk ved denne type af selskaber er, at de først og fremmest er placeret steder, hvor man 

ikke betaler skat – som f.eks. Panama. Derudover besidder offshore-selskaber en særlig ejerstruktur, 

der gør det muligt for den reelle ejer af disse selskaber at holde sig skjult. Dokumenterne fra Panama 

Papers-lækket afslørede, hvem der i virkeligheden var ejer af disse selskaber (Selmer & Biener, 

2016). Det internationale mediesamarbejde, ICIJ kunne sammen med DR dokumentaren “Det Store 

Skattelæk” afsløre, hvordan Mossack Fonseca samarbejdede med flere af verdens største 

pengeinstitutter om at oprette og vedligeholde disse selskaber i skattely – heriblandt Nordea. Nordeas 

rolle i forbindelse med sagen bestod i, at Nordeas Private Banking afdeling i Luxembourg (NBSA), 

havde været med til at skaffe disse skuffeselskaber til sine kunder og administrere dem sammen med 

Mossack Fonseca i en årrække (Jensen, 2016). Nordea indblanding i sagen førte til massiv kritik af 

banken i både medierne, blandt politikere og i den brede offentlighed, og førte Nordea ud i en af sine 

værste kriser i bankens historie. Nedenstående tidslinje er udarbejdet med henblik på at give et 

overblik over krisen. 
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2.2 Hvidvasksagen 
 

I marts 2017 kan Berlingske i samarbejde med en lang række af internationale medier bringe historien 

om, at Danske Banks estiske filial i perioden fra 2007 til 2015 er blevet brugt til hvidvask af adskillige 

milliarder af kroner. Da Danske Bank overtager den finske Sampo Bank i starten af 2007, overtager 

banken samtidig filialer i Estland, Letland og Litauen. I den estiske filial har banken en såkaldt non-

resident portefølje af udenlandske kunder, der i perioden fra 2007 til 2015 sender mistænkelige 

milliardbeløb gennem Danske Bank, uden at nogen reagerer. De første afsløringer omfatter et beløb 

på syv milliarder af kroner, der er blevet overført til konti ejet af lyssky selskaber i bl.a. Danske Bank 

og senere sendt videre i skattely i perioden 2011-2014 (Lund, Jung & Bendtsen, 2017a). I september 

2017 kan Berlingske yderligere afsløre, at regimet i Aserbajdsjan også har anvendt Danske Banks 

estiske filial til mistænkelige transaktioner, hvilket hæver omfanget til 18 milliarder kroner, så det 

samlede beløb når 25 milliarder kroner (Lund, Jung & Bendtsen, 2017b). Omfanget stiger i takt med 

de omfattende afsløringer i medierne, og det leder til at Danske Banks iværksætter sin egen interne 

undersøgelse af forholdene i Estland. Den interne undersøgelse fremlægger sin konklusioner d. 19. 

september 2018, hvor det fremgår, at der undersøges pengeoverførsler for op mod 1.500 milliarder 

kroner, hvilket gør sagen til en af de største hvidvasksager i verdenshistorien (Vilsbøll & Batchelor, 

2018). Danske Bank bliver gennem i en længere periode advaret adskillige gange om mulig hvidvask 

fra bl.a. det estiske finanstilsyn, whistlebloweren Howard Wilkinson og andre internationale banker 

som JP Morgan, men det er alligevel først i 2015, at banken lukker filialen i Estland for udenlandske 

kunder (Nue, 2017).  
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Danske Bank køber Sampo 
Bank.

Danske Bank advares af det estiske finanstilsyn 
og den russiske centralbank om mulighed 

hvidvask i filialen.

Det estiske finanstilsyn 
bringer endnu en kritisk 

rapport om DB

JP Morgan stopper samarbejde 
med Danske Banks estiske filial

December: Whistleblower sender rapport til et medlem af 
direktionen i DK. Rapporten advarer om store problemer 

med hvidvask i Estland.

Danske Banks interne 
revision advarer om 
problemer i Estland.

Whistleblower advarer 
banken af flere omgange. 

Deutsche Bank stopper samarbejde med 
Danske Bank i Estland og advarer om 

mistænkelige kunder. 

Danske Bank lukker filialen i 
Estland for udenlandske 

kunder.

21. marts Berlingske bringer for første gang 
afsløringerne om sagen 21. september Danske 

Bank igangsætter større 
intern undersøgelse.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5. April Chef for baltisk forretning, Lars 
Mørch, fratræder sin stilling

3. maj Finanstilsynet kritiserer Danske Banks ledelse 
med otte påtaler og otte påbud over manglende 
overholdelse af lovgivningen for god bankdrift.

3. juli Berlingske Business kan afsløre, at 
omfanget af hvidvask gennem Danske Banks 

estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder

24. juli Jyllands-Posten kan fortælle, at 
yderligere 55 millioner kroner fra kriminelle er 

blevet sendt gennem Danske Bank i 2015

6. august SØIK indleder 
efterforskning af Danske 

Bank

4. september Financial Times har fået adgang til en 
intern rapport, der afslører, at transaktioner for 192 

milliarder kr. fra udenlandske kunder har kørt igennem 
Danske Banks estiske filial på et enkelt år

7. september Hvidvasksagen vokser sig 
endnu større, da nye oplysninger peger på 

at Danske Bank er ved at undersøge 
transaktioner for mere 960 milliarder kr i 

perioden 2017-2015.

7. december Danske Banks 
ekstraordinære generalforsamling hvor 

Ole Andersen går af som 
bestyrelsesformand

28. november Danske Bank 
sigtet af SØIK for 
overtrædelse af 

hvidvaskloven i sagen 
vedrørende bankens 

estiske filial.

19. september 
Offentliggørelse af Danske 

Banks undersøgelse

1. oktober Danske Bank 
udnævner Jesper Nielsen 

som midlertidig 
administrerende direktør.

2018

2019
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2.3 Sammenligning af cases 
 

Vi vil argumentere for, at Danske Banks krise er markant større end Nordeas set i forhold til sagens 

omfang og mediedækning mm. En indikation på dette ses ud fra antal skrevne artikler i de 

landsdækkende dagblade om de to kriser. Infomedias database råder over i alt 1912 artikler, der 

relaterer sig til Dansk Bank og Hvidvasksagen. Til sammenligning råder Infomedia kun over 717 

skrevne artikler, der omhandler Nordea og Panama Papers. Set i dette perspektiv, kan der 

argumenteres for, at Hvidvasksagen en genstand for markant større mediebevågenhed for de 

landsdækkende medier. Det er vigtigt at påpege, at Danske Bank er en ekstraordinær krise og uden 

sammenligning en af de værste bankskandaler i nyere tid - ikke bare i Danmark, men også på et 

internationalt plan (Lund, Bendtsen & Jung, 2018). Derfor må der tages det forbehold, at selv med 

den mest tilrettelagte og vel udarbejdede krisekommunikationsstrategi ville en organisation have 

svært ved at håndtere en krise af denne kaliber. Hertil er overtrædelsen for stor, da der er tale om i alt 

1.500.000.000.000 kr. af mistænkelige pengestrømme, der blev sendt gennem konti i Danske Banks 

filial i perioden 2007-2015. Til at sætte dette tal i relief, svarer beløbet til omtrent hele det estiske 

bruttonationalprodukt – altså værdien af Estlands samlede produktion af varer og serviceydelser i 

samme periode (Ibid.). Det har ikke været muligt for indeværende speciale at indhente valide og 

troværdige informationer om det samlede pengebeløb for Panama Papers set i forhold til Nordeas 

indblanding. Til sammenligning kan det dog fremhæves, at Skattestyrelsen i en statusrapport d. 3 

april 2019 kunne berette, at Panama Papers stod til potentielt at kunne skaffe op mod 315 millioner 

kroner til den danske statskasse i kraft af 155 reguleringer af skattepligtige beløb for 740 millioner 

kroner (Skatteministeret, 04/05/19). Dette indikerer, at økonomisk set er kriserne væsentligt 

forskellige i størrelse og omfang. Bankernes størrelse og rolle i samfundet er også relevant i forhold 

til at kunne foretage en passende sammenligning. Her argumenterer vi for, at Nordea og Danske Bank 

med rette kan sammenlignes, da de begge er udpeget til at være såkaldte SIFI’er (Finans Danmark, 

2019). Derudover er Danske Bank Danmarks største bank og Nordea den største bank i Skandinavien, 

hvorved de begge anses som værende komparative set i forhold til størrelse, indflydelse og virke. Vi 

finder altså Hvidvasksagen markant større end sagen om Panama Papers, men argumenterer for, at 

de to cases er velegnet til en komparativ analyse, da vi vælger at fokusere på bankernes ageren og 

krisehåndtering.  
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3.0 Metode 
 

3.1 Opgavens struktur  
 
Nedenstående viser strukturen for indeværende speciale. Delelementer vil blive gennemgået i 

følgende metode og teoriafsnit.  

 

 
 

3.2 Metodologi  
Formålet med dette afsnit er at præsentere specialets metodiske overvejelser og videnskabsteoretiske 

ståsted samt at diskutere relevante styrker og svagheder ved de præmisser, som det metodiske 

fundament er bygget op omkring. Forskningsdesignet, multiple casestudie, vil blive præsenteret, og 

herunder vil vi ydermere argumentere for valget af den kvantitative indholdsanalyse som relevant 

metode i tillæg til denne metode. Derudover vil afsnittet indeholde, hvordan kombinationen af 

kvalitative og kvantitative analyser vil medvirke til en mere fyldestgørende besvarelse af 

problemformulering. Metodeafsnittet vil også indeholde en velbegrundet empiri-afgrænsning samt 

overvejelser om validitet og reliabilitet.                                                                   

 

1 • Indledning 

2 • Introduktion af cases

3 • Metode og afgrænsning 

4 • Teori 

5 • Analyse 

6 • Refleksion 

7 • Konklusion 

8 • Perspektivering 
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3.3 Videnskabsteoretisk ståsted 
 
For at give indsigt i de analyser, refleksioner og konklusioner, der forekommer i dette speciale, er det 

nødvendigt at beskrives det videnskabsteoretiske syn, der gør sig gældende for emnefeltet, der 

undersøges. Specialet tager udgangspunkt i den socialkonstruktivistiske tilgang, hvor den 

grundlæggende antagelse er, at virkeligheden eksisterer afhængigt af individet. Virkeligheden består 

således af sociale konstruktioner, der skabes gennem sociale forhandlingsprocesser og gennem 

italesættelsen af verdenen (Ingemann, 2013: 136). Socialkonstruktivismen tillader dermed dette 

speciale at anerkende, at fænomener skabes af kommunikation, hvilket betyder, at Danske Bank og 

Nordeas respektive kriser kan anskues som sociale konstruktioner baseret på kommunikation 

(Ibid.:134). Socialkonstruktivismens epistemologiske ståsted beskrives på følgende måde: 

  

“At videnskabelige teoriers indhold alene eller hovedsagelig er betinget af de sociale faktorer, der 

omgiver selve forskningsprocessen snarere end den virkelighed, som er processens genstand” 

(Fuglsang, et al., 2013: 406). 

  

Dette er centralt for socialkonstruktivismen og relevant for besvarelsen af problemformuleringen i og 

med, at virkeligheden som tidligere nævnt er socialt konstrueret og præget af den sociale kontekst, 

som individet eller fænomenet indgår i (Fuglsang, et al., 2013: 407). Erkendelsen af 

samfundsmæssige fænomener, som eksempelvis kriser, anses derfor ikke som objektive og faste, men 

tværtimod som konstant foranderlige sociale konstruktioner i samfundet (Ingemann, 2013: 136). 

Dette stemmer ligeledes overens med Coombs opfattelse af kriser, som værende perceptuelle; forstået 

på den måde, at en krise først opstår, når verden omkring organisationen og dens stakeholdere anser 

begivenheden som en krise (Coombs, 2015: 3) Derfor tillader vi os at indtage en 

socialkonstruktivistisk position, hvilket giver specialet mulighed for at analysere kriser, der er baseret 

på kommunikation.  

 

For at forstå, hvordan kommunikation skaber viden og konsensus om samfundsmæssige fænomener, 

inddrages Berger og Luckmann, der beskriver den fælles forståelsesproces med begreberne 

eksternalisering, objektivering og internalisering (Ingemann, 2013: 136). I eksternaliseringsprocessen 

går den tavse og implicitte viden til eksplicit viden. Objektiveringsprocessen er kendetegnet ved, at 

samfundsmæssig viden institutionaliseres. Det vil sige, at viden bliver indkapslet i normer, vaner, 
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rutiner og integreres som en del af hverdagen. I internaliseringsprocessen reproduceres de 

institutionaliserede forestillinger i samfundet og socialiseres herved yderligere (Ibid.). Disse begreber 

gør sig også gældende under en krise, hvor en krise først og fremmest italesættes, hvilket igangsætter 

eksternaliseringsprocessen. Her bliver krisen sat op imod samfundets normer og værdier, hvilket 

indebærer, at krisen indtræffer, og den derigennem bliver objektiveret. Afslutningsvis foregår 

internationaliseringen, hvor forestillingerne om krisen reproduceres – enten som afværgelse af krisen 

set fra organisationens side af eller gennem sanktioner fra stakeholdere som en konsekvens af krisen.  

 

I tillæg til den socialkonstruktivistiske tankegang tillægger specialets kvantitative indholdsanalyse, 

der vil uddybes i nedenstående, sig dele af både positivismen og socialkonstruktivismen, da denne 

udspringer af den positivistiske tankegang (Eskjær & Helles, 2015: 20). Dog kan denne ikke kun 

slutte sig til positivismen, da metoden ligeledes rummer elementer fra socialkonstruktivismen idet at 

frames kan defineres ud fra analyse, hvorved det ikke udelukkende bliver kvantitative faktorer, der 

indgår. Ved at anerkende dette forhold kan indeværende speciales kvantitativ indholdsanalyse på 

trods af dens positivistiske udspring, benyttes i samspil med socialkonstruktivismen for dermed at 

kunne drage mere generelle slutninger om sociale forhold (Ibid.: 21). Kombinationen af perspektiver 

understøttes af Gergen (2001). Han lægger vægt på vigtigheden i, at der bør være en accept af en 

polyfoni af perspektiver, da forskellige perspektiver, netop kan bidrage med forskellige ressourcer 

(Ingemann, 2013: 141). Naturligvis har kombinationen af flere paradigmer en indvirkning på den 

metode, som specialet anvender, hvilket vil blive uddybet yderligere i et senere afsnit.  

 

3.4 Forskningsdesign 
 
Forskningsdesignet for indeværende speciale er et multiple casestudie med en komparativ 

undersøgelse af Danske Bank og Nordea krisekommunikation og -håndtering af henholdsvis 

Hvidvasksagen og Panama Papers. Vi ønsker at sammenholde de to bankers kommunikative ageren 

og analysere hvilke dele af deres krisekommunikation, der fungerer, og hvilke dele der ikke har den 

tilsigtede effekt. 

 

Dette gøres bl.a. ved at inddrage en kvantitativ indholdsanalyse, der bruges til at kortlægge, hvilke 

budskaber og handlinger bankerne når ud med til medierne, og hvilke dele af krisekommunikationen, 

som medierne ikke videreformidler. Dette gøres med henblik på i sidste ende at kunne præsentere 
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brugbar viden til organisationer, der befinder sig i en krise i fremtiden. Casestudier er meget anvendte 

i forhold til institutionelle delsystemer, hvilket en organisation kan defineres som (Andersen, 2013: 

109). Et casestudie er en empirisk undersøgelse, som har til formål at belyse et samtidigt fænomen i 

den virkelige verdens rammer, men hvor grænserne mellem fænomen og sammenhæng ikke er 

indlysende (Ibid.). Ligeledes skal der i et casestudie være mulighed for at belyse fænomenet ved 

hjælp af flere kilder. Fænomenet er i dette tilfælde de to respektive kriser. Specialet beskæftiger sig 

med grenen af casestudier, der hedder multiple casestudier, da dette beskæftiger sig med både Danske 

Banks Hvidvasksag samt Nordeas Panama Papers. Formålet med et multiple casestudie er at 

producere generaliseret viden (Ibid.: 111), hvilket ligeledes er formålet i indeværende speciale, hvor 

hensigten er at producere generel viden om kriser og håndteringen heraf.  

 

Det overordnede forskningsdesign er dermed et komparativt design, men specialet rummer flere 

metodiske elementer end blot at være komparativt. Som et led i analysen benytter vi os af en 

kvantitativ indholdsanalyse. Denne har til formål at måle på, i hvilken grad bankerne formår at sætte 

deres krisekommunikative budskaber på dagsorden i medierne. Da vi af gode grunde ikke kan 

undersøge den komplette mediedækning af de to kriser, vil vi til denne delanalyse anvende en 

tværsnitsundersøgelsen, der defineres på følgende måde:  

 

“A cross-sectional design entails the collection of data on a sample of cases and at a single point in 

time in order to collect a body of quantitative or quantifiable data in connection with two or more 

variables (usually many more than two), which are then examined to detect patterns of association”. 

(Bryman, 2008: 44) 

 

Som navnet antyder, benyttes tværsnitsundersøgelsen til at undersøge et repræsentativt udvalg 

(tværsnit) af den totale mængde. Dette rummer den styrke, at man nemt kan få et repræsentativt 

billede af det fænomen, man undersøger. I indeværende speciale vil det være, hvorvidt bankerne 

formår at styre krisen i medierne, som skal forstås ved, hvorvidt disse er succesfulde med at sætte 

deres egne kommunikative budskaber på mediernes dagsorden. Tværsnitsundersøgelsen giver herved 

muligheden for at inddrage flere cases inden for en bestemt tidsperiode, hvor data kvantificeres med 

henblik på at kortlægge eventuelle korrelationer. En af svaghederne ved tværsnitsundersøgelsen er 

dog, at man kan have svært ved at kontrollere variabler, der påvirker tværsnittet af det undersøgte 

materiale. Det vil i praksis sige, at der kan være flere grunde til, at medierne vælger at bringe en 
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bestemt nyhed, eller at eksempelvis Danske Bank formår at komme igennem med et bestemt budskab. 

Det kan altså være vanskeligt at præsentere egentlig kausalforhold (Ibid.). Specialet anerkender denne 

metodiske usikkerhed, men dog ønsker vi at fremhæve, at tværsnitsundersøgelsen har et kritisk fokus 

på replikabilitet og reliabilitet ved bl.a. at have en sample size, der kan udvælges tilfældigt og med 

en opsætning af indholdsanalyser, der kan gøres replikabel (Ibid.: 45). Vi har derudover forsøgt at 

behandle denne svaghed ved at have udvide tidshorisonten for dataindsamlingen for hver af de 

pågældende kriser. Dette valg er truffet for at påvirke, at vi i højere grad at kan kontrollere den 

eventuelle effekt, som tid kan have på forskningsresultaterne. Ydermere benytter specialet i 

tværsnitsundersøgelsen både kvantitative og kvalitative metoder med det formål at bidrage med mere 

fyldestgørende analyser af de to cases. 

 

Sammenfattende ønsker vi at sammenligne de to bankers krisekommunikation og håndtering af 

kriserne med afsæt i et komparativt design. En del af denne komparative analyse består af et 

tværsnitsstudie, hvori der foretages to kvantitative indholdsanalyser – én for Danske Bank og én for 

Nordea. Dette gøres for i sidste ende at kunne sammenligne resultaterne og de to cases. 

 

3.4.1 Kvantitativ indholdsanalyse som metode  

Specialet benytter sig som sagt af en kvantitativ indholdsanalyse, der er designet til at analysere 

massemedieret kommunikation i aviser og andre medier (Eskjær & Helles, 2015: 9). Metoden er 

relevant for indeværende speciale, da vi ønsker at undersøge Danske Bank og Nordeas 

krisekommunikation og hvilke(t) budskab(er), som de prøver at kommunikere til medierne og 

derigennem til de respektive organisationers stakeholdere, samt i hvilken grad de lykkes med dette. 

Den kvantitative indholdsanalyse bidrager med et systematisk overblik af kommunikationsindholdet 

i bankernes pressemeddelelser versus vinklingen og dækningen i medierne. Ved at kunne kode for 

og kategorisere indholdet i bankernes udsendte kommunikation, er vi i stand til at kvantificere 

kommunikationsindholdet og foretage beregninger af frekvens, sandsynlighed og usikkerhed for 

dermed at kunne sammenligne med mediernes dækning/vinkling af de respektive kriser. (Ibid.: 10). 

Som en indledende forståelsesramme for den kvantitative indholdsanalyse definerer Eskjær og Helles 

metoden således:  
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“En videnskabelig metode til kodning, kvantificering og systematik analyse af såvel manifest som 

latent indhold i et tekstkorpus med henblik på at drage slutninger om budskaber, kontekst og 

kommunikationsprocesser ved hjælp af statistiske metoder.” (Ibid.: 11-12). 

 

Den kvantitative indholdsanalyse er relevant for dette speciale grundet metodens fokus på 

kvantificering. Kvantificering og kodning indebærer nemlig, at kommunikationsindhold kan inddeles 

i præformulerede kategorier, som efterfølgende gøres til genstand for optælling og sammenligning 

(Ibid.: 12). Det vil i praksis sige, at nyhedsartikler kan inddeles i forskellige nyhedsgenrer (artikler, 

leder, klummer, læserbreve etc.) og klassificeres tematisk (økonomi, kultur, ledelse etc.). På den måde 

kan man undersøge, hvordan et givet tema eller budskab optræder i medierne (Ibid.). Metoden 

benyttes således til at kortlægge, hvordan et særligt emne eller begivenhed omtales i medierne – i 

vores tilfælde bankernes kriser. En anden styrke ved den kvantitative indholdsanalyse er, at metoden 

primært beskæftiger sig med et stort tekstkorpus og ikke blot med enkelte eller få tekster, som det ses 

i andre klassiske tekstuelle analysemetoder (Ibid.: 13). Den kvantitative indholdsanalyse er dermed 

efter vores overbevisning brugbar til at angive overordnede strukturer og forhold mellem tekster og 

deres kontekst. Vi finder derfor metoden velegnet til at kortlægge, hvordan Danske Bank og Nordea 

formår at nå ud til medierne og herigennem deres stakeholdere med egen krisekommunikation under 

de respektive kriser. 

 

3.4.2 Kvantitativ versus kvalitativ metode 

I forlængelse af ovenstående er formålet med dette afsnit at skitsere de forskellige holdninger og 

argumenter for og imod, når det kommer til at kombinere kvantitativ og kvalitativ metode. Disse 

forskellige holdninger gør sig nemlig gældende, da vi bruger kvalitativ metodefremgang til at opstille 

vores prædefinerede frames, og på den anden side bruger en kvantitativ metode til at registrere 

forekomsten af netop disse frames.  

 

Den kvantitative indholdsanalyse og kvantitative metoder generelt er historisk forankret i den 

positivistiske traditions ontologi med en naturvidenskabelig epistemologi, der benytter sig af 

deduktive slutninger og opstiller hypoteser, der kan undersøges videre på baggrund af metodens fokus 

på reliabilitet, validitet og replikabilitet (Ibid.: 24). Den kvalitative metode har til gengæld et 
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socialkonstruktivistisk afsæt, hvor epistemologien lægger vægt på fortolkning med et induktivt fokus 

på vekslingen mellem teori og empiri (Ibid.).  

 

I den videnskabsteoretiske litteratur foreligger der to overordnede holdninger i forhold til 

diskussionen af inddragelsen af både kvalitative og kvantitative metode. Først og fremmest står det 

grundlæggende spørgsmål om de to metoders forskellige paradigme positioner. Da metoderne tilhører 

forskelligartet paradigmer, kan der argumenteres for, at disse er uforenelige, eftersom de tillægger 

sig vidt forskellige ontologiske og epistemologiske principper (Bryman, 2008: 606). På den anden 

side argumenteres der for, at der findes et mere nuanceret syn på forholdet mellem de forskellige 

epistemologiske og ontologiske antagelser. Her må det fremhæves, at metoderne bør anses som 

autonome enheder, og i mindre grad som lukkede paradigmer, da deres erkendelse og tilgang til 

genstandsfeltet ikke er styrende og dermed ikke udelukkende for et sammenspil mellem de to (Ibid.: 

606-607).  

 

Eskjær og Helles tillægger sig også holdningen til den potentielle synergi ved at kombinere de to 

metoder. De mener, at kløften mellem den kvalitative og kvantitative metode ofte er misvisende og 

baseret på falske forudsætninger. De to metoder er nemlig ofte opsat som hinandens modsætninger, 

men Eskjær og Helles fremhæver bl.a. Hjarvard (1997) og Krippendorff (2004), der mener, at den 

objektive databehandling (kvantitativ) og den tekstnære tilgang (kvalitativ) er nødvendige for en mere 

dybdegående tekstanalyse (Eskjær & Helles, 2015: 22). Derudover nævner Clive Seals i sin definition 

af kvantitative indholdsanalyse, at metoden i praksis ofte er: “(...) combined with qualitative thematic 

analysis to produce a broadly interpretive approach in which quotations as well as numerical counts 

are used to summarise important facts of the raw material analysed” (Seale, 2012: 561). Ikke desto 

mindre eksisterer der visse erkendelsesteoretiske forhold, der skal tages højde for, når specialets 

kvantitative indholdsanalyse suppleres af kvalitative arbejdsmetoder, men ved at være opmærksom 

på forskellen mellem to de metoder, kan det stadig forsvares at benytte disse i en kombination.  

 

For indeværende speciale fremgår kombinationen af både den kvantitative og kvalitative tilgang i 

undersøgelsen af mediedækningen under kriserne. Gennem nærlæsning af bankernes eksterne 

kommunikation fortolkes og udformes de frames, som bankerne forsøger at kommunikere under 

kriserne. Dataindsamlingen bærer hermed præg af en kvalitativ metodetilgang, når relevante 

pressemeddelelser, pressemøder og interviews tolkes med henblik på at opstille frames, der senere 
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hen kan kodes for. Dette leder videre til undersøgelsens kvantitative dimension ved at empirien 

kvantificeres, når fremkomsten af forskellige frames registreres i mediedækningen med henblik på at 

kunne foretage den endelige kvantitative indholdsanalyse.  

 

3.4.3 Manifest versus latent kommunikationsindhold 

Den kvantitative indholdsanalyse skelner mellem to typer af kommunikationsindhold: manifest og 

latent (Eskjær og Helles, 2015: 12). Med manifest indhold refereres der til indholdselementer, som 

er entydigt identificerbare som f.eks. antal ord i en artikel, antal kildereferencer og hvilken medie 

artiklen er bragt i og lignende. Latent indhold dækker derimod over det, der i daglige tale forstås som 

“dét, der står mellem linjerne” – altså dét, som ikke bliver direkte udtalt, men alligevel opleves som 

en del af det kommunikative budskab (Ibid.: 13). Det kan f.eks. indebære en værdiladning, hvor et 

nyhedsindslag kan være vinklet på en bestemt måde, og derigennem favoriserer en eller flere aspekter 

af en sagsfremstilling.  

 

Kvantitative indholdsanalyser er overvejende rettet mod de identificerebare aspekter af en tekst, men 

disse kan være både manifeste og latente (Ibid.: 14). Når den klassiske litteratur vedrørende 

kvantitativ indholdsanalyse hælder til manifest kommunikationsindhold, skyldes det især to forhold: 

For det første er latent indhold sværere at kode og for det andet på grund af metodens ønske om 

objektivitet. I vores tilfælde vil det latente indhold og de subjektive fortolkninger dreje sig om, 

hvorvidt bankernes budskaber er repræsenteret i artiklerne for perioden eller ej. Vi er bevidste om, at 

før indholdsanalysen kan være systematisk og velegnet til statistisk beregning, må der ikke herske 

tvivl om præmissen for kategorisering og identificering, for hvis dette krav ikke opretholdes, vil det 

unægteligt påvirke undersøgelsen reliabilitet.  

 

Dette forhold medfører, at vi tillægger os Krippendorff (2004). Krippendorff (2004) har en 

nuancering af metoden, hvor han bl.a. henviser til propagandastudier, som netop viser, at kvantitativ 

indholdsanalyse ikke alene benytter sig af manifest indhold. Han argumenterer for, at det sjældent er 

åbenlyse ideologiske farvet budskaber, som er interessante, men i stedet er det, hvad disse siger om 

relationerne mellem f.eks. magthavere og befolkningen (Krippendorff, 2004: 26). Et afgørende aspekt 

i, at specialet benytter Krippendorffs tilgang er replikabilitet: dvs. hvorvidt andre kan nå frem til 

samme resultater, hvor han uddyber: Content analysis is a research technique for making replicable 
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and valid inferences (or other meaningful matter) to the context of their use” (Ibid.: 18). Det 

afgørende forhold er således ikke, om indholdet er manifest, men om kodningen heraf kan replikeres 

og bruges til at drage valide slutninger. Garantien for den systematiske indholdsanalyse bunder 

dermed i undersøgelsens replikerbarhed, og den kan ikke reduceres til et spørgsmål om manifest 

versus latent indhold (Eskjær & Helles, 2015: 15).  

 

3.4.4 Forskningsstrategi  

Da vi ønsker at undersøge, i hvor høj grad bankernes frames er repræsenteret i mediedækningen for 

perioderne, har vi i indeværende speciale i alt udformet 13 forskellige frames, som indgår i 

kodningsskemaet til den kvantitative indholdsanalyse. Disse frames dækker over de hovedbudskaber 

bankerne forsøger at kommunikere i deres krisekommunikation. Ifølge Bryman (2012) og Semetko 

& Valkenburg (2000) skelnes der traditionelt set mellem to forskningsstrategier, når der arbejdes med 

indholdsanalyser: En deduktiv og induktiv tilgang. Den induktive tilgang bærer præg af, at en 

nyhedstekst analyseres åbent og med en dertil knyttet løs fortolkning af, hvordan et frame kunne se 

ud. Svagheden ved den induktive fremgangsmåde skal findes i, at den ofte er svær at gentage for 

andre studier, samt at den er særligt arbejdskrævende og ofte beskæftiger sig med en mindre sample 

size (Semetko & Valkenburg, 2000: 94). Denne fremgangsmåde benytter vi derfor kun i analyserne 

af bankernes eksterne kommunikation i forbindelse med kriserne. Her har vi primært fokuseret på 

bankernes pressemeddelelser og andre relevante kommunikationsbegivenheder som pressemøder og 

interviews. Fordelen ved den induktive tilgang for indeværende speciale er, at den er brugbar til at 

kortlægge de forskellige måder bankerne forsøger at vinkle kriserne på (Ibid.: 94-95). Den deduktive 

tilgang arbejder derimod omvendt, ved at der arbejdes ud fra prædefineret frames, der bruges som 

variabler i undersøgelsen, som senere hen kan måle frekvensen i nyhedsdækningen. Det er essentielt 

for den deduktive fremgangsmåde, at der er overensstemmelse i henhold til, hvilke frames der kodes 

efter, så fremgangsmåden kan duplikeres af andre forskere (Ibid.: 95) 

 

I dette speciale er der gjort brug af både den deduktive og induktive fremgangsmåde. Som nævnt 

tidligere bliver den induktive tilgang anvendt til at afdække, hvilke frames der optræder i den eksterne 

kommunikation, som henholdsvis Nordea og Danske Bank kommunikerer som led i 

krisekommunikationen. Vi gennemlæste derfor alle relevante pressemeddelelser, pressemøder og 

interviews, der forholdt sig til de respektive kriser, og vi kunne derigennem opstille henholdsvis syv 
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frames for Danske Bank og seks frames for Nordea. De pågældende frames vil blive uddybet 

yderligere senere i metodeafsnittet. Til selve dataindsamlingen benytter vi os derimod af den 

deduktive tilgang for at kunne dokumentere, hvor ofte de prædefinerede frames optræder i 

mediedækningen. Den deduktive tilgang rummer den styrke, at den tillader forskeren at arbejde med 

store mængder af data, der gør det muligt at identificere større mønstre i kommunikationen. 

Derudover kan tilgangen nemmere duplikeres af andre forskningsstudier, hvis man vel og mærke er 

afklaret omkring, hvilke frames der optræder i materialet. Dette er af stor vigtighed, da frames, der 

ikke er prædefineret, nemt kan blive overset ved den deduktive tilgang (Ibid.) 

 

3.4.5 Kvantitativ indholdsanalyse: Kodningsskema og -manual 

Ifølge Eskjær og Helles hviler en kvantitativ indholdsanalyse på to grundlæggende redskaber: 

Kodeskema og kodningsmanual. Disse to elementer udgør fundamentet for undersøgelsen. 

Kodningskemaet angiver de variable, som undersøgelsen vil kode for, hvorimod kodningsmanualen 

beskriver, hvordan kodningen skal foretages (Eskjær & Helles, 2015: 67). Vores dataindsamling 

hviler på disse to redskaber, hvor vi har haft stort fokus på at integrere kodningsmanualen og 

kodningsskemaet med hinanden, således at der ikke hersker tvivl om anvendte variabler. Derudover 

har det været afgørende for opgavens reliabilitet at opstille klare og tydelige retningslinjer for, 

hvordan kodningen bliver registreret. Eskjær og Helles påpeger nemlig, at det er vigtigt, at de 

forskellige kodere følger ens principper, så dataen ikke kompromitteres (Ibid.: 68). Vores 

kodningsmanual består af samtlige variabler og værdier for undersøgelsen med tilhørende 

forklaringer (Bilag 1 & 2). Kodningsskemaet er sat op i et Excel regneark, hvor de specifikke 

variabler fremgår i kolonnerne (Bilag 3 & 4). 

 

I alt er der kodet for 12 variabler, og derudover er der kodet for henholdsvis syv frames for Danske 

Bank og seks frames for Nordea. De første fem variabler er koder, artikel ID, dato for kodning, 

nyhedsdato og titel. Disse variabler fungerer som en slags metainformation, og indgår ikke i analysen, 

men bruges til at holde overblik gennem kodningen. 

 

Variablen medie angiver, hvilket nyhedsmedie der er afsender for den pågældende artikel. Her kan 

der kodes for 11 forskellige værdier, der dækker over de landsdækkende dagblade, som er defineret 
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af Infomedia. Det drejer sig om Arbejderen, B.T., Berlingske, Børsen, Ekstra Bladet, Information, 

Jyllands-Posten, Kristeligt Dagblad, Politiken, Weekendavisen og Effektivt Landbrug.  

 

Længde står for antal af ord i artiklen, hvor omfang indeholder to værdier, der kodes for; notits eller 

fuld nyhed, hvor der registreres 1, hvis nyheden er over 150 ord eller 0, hvis nyheden er under 150 

ord. I forhold til variablen forsideplacering, kodes der ligeledes også ud fra værdierne 1 eller 0, 

afhængigt af om artiklen optræder på avisforsiden eller ej, hvor 1 betyder, at artikler optræder som 

forsideartikel.  

 

Næste variabel er type, der indeholder tre værdier: news, views eller opinion, hvor artiklens karakter 

defineres. Det betyder, at der kodes for om artiklen er en faktuel nyhed (news), en holdningsbaseret 

artikel (views) eller om afsenderen er en person, der ikke arbejder på en af undersøgelsens udvalgte 

aviser (opinion). I forlængelse af førnævnte variable kodes der også for nyhedsgenre. Her ses på 

angivelsen af artiklens genre ud fra nyhedsmediets egen definition. Værdierne for denne variabel 

fortæller dermed om der er tale om en nyhedsartikel, nyhedsanalyse, Interview/reportage, 

kommentar/debat/klumme/blog, leder eller andet. Derudover kodes der også for variablen kilde, som 

beskriver, hvorvidt bankerne citeres eller nævnes som kilde i artiklen. Her kodes der 0, hvis det ikke 

er tilfældet og 1, hvis artiklen indeholder et citat fra en pressemeddelelse, en udtalelse fra en person 

fra den pågældende bank eller en tidligere udtalelse anden form for citation.  

 

3.4.6 Frames i kodningsmanualen  

Da specialet bl.a. har til formål at undersøge, hvorvidt bankerne har formået at styre krisen og få deres 

budskaber og kommunikation sat på dagsorden i mediedækningen, har vi valgt at benytte teori om 

framing for at definere de frames, der skal kodes efter. Til det formål benyttes Robert M. Entman 

(1993) til at definere frames teoretisk, hvilket giver specialet mulighed for, som tidligere nævnt, at 

analysere sig frem til de mest udtalte frames gennem bankernes kommunikation. Framing er ifølge 

Entman en måde, hvorpå det er muligt at beskrive, hvordan det kommunikerede udøver magt 

(Entman, 2015: 115). Entman definerer selv frame således:  

 

“At frame består i at udvælge nogle aspekter af erfaringsverdenen og fremhæve dem i en 

kommunikativ tekst på en sådan måde, at der anspores til en bestemt definition af problemet, 
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fortolkning af årsager, moralsk evaluering og/eller anbefaling af (be)handling for det pågældende 

tilfælde.” (Ibid.).  

 

Dermed er et frame det budskab, der fremhæves i en kommunikativ tekst. Ifølge Entman skal et frame 

dog besidde en eller flere bestemte funktioner, før der kan være tale om et regulært frame. Han 

fremhæver, at frames bl.a. definerer problemer ved at vurdere en aktørs handlinger i forhold til fælles 

kulturelle værdier, og hvilke konsekvenser der gør sig gældende for problemet. Et frame kan også 

diagnosticere årsager ved at kortlægge de faktorer, der forårsager problemet. En moralsk vurdering 

kan også medføre et frame, hvis der tages stilling til det kausale forhold mellem aktørernes handlinger 

og effekterne af disse handlinger. Afslutningsvis kan et frame også optræde, hvis der foreslås en 

behandling, hvor løsningsforslags fremsættes, og deres effekter retfærdiggøres. (Ibid.: 117). Dog 

behøver alle fire funktioner ikke være opfyldt, for at et frame opstår, da én enkelt af de fire 

ovenstående funktioner er nok ifølge Entman (Ibid.).  

 

Ligeledes er det essentielt at anerkende, at frames findes flere forskellige steder i 

kommunikationsprocessen (Ibid.). De findes hos afsenderen, som foretager bevidste eller ubevidste 

valg om, hvad der skal kommunikeres. Ligeledes findes frames i teksten, som indeholder frames i 

form af vendinger, nøgleord, eller ord der undlades, bestemte informationskilder, samt sætninger, der 

er konstrueret til at lave tematiske underbygninger af fakta og vurderinger (Ibid.). De specifikke 

frames kan farve modtagerens opfattelse af en given begivenhed, men det er ikke en selvfølge, at 

modtageren bliver farvet af disse. Til slut har kulturen en betydning for, hvordan frames opfattes.  Den 

kan beskrives som værende den gængse opfattelse af frames, der optræder hos en hovedpart af 

mennesker indenfor en bestemt gruppe for eksempel (Ibid.). Frames virker ved, at de fremhæver de 

essentielle dele af kommunikationen, og ifølge Entman så kan fremhævning defineres således:  

 

“Det betyder at gøre en oplysning mere bemærkelsesværdig, meningsfuld og erindringsværdig for 

modtagerne. En stærkere fremhævning øger sandsynligheden for, at modtagerne vil opfatte 

informationen, forstå dens betydning og følgelig behandle og lagre den i hukommelsen” (Ibid.).  

 

Hermed kan bestemt kommunikation fremhæves af afsenderen for at gøre det mere tilbøjeligt, at 

kommunikationen opfattes på den rigtige måde af modtageren set i et afsenderpesrspektiv. Dog er det 
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ikke givet, at modtageren opfatter kommunikationen, som afsenderen ønsker det.   

 

De frames, der er anvendt som variabler i opgavens kvantitative indholdsanalyse, er dannet på 

baggrund af henholdsvis Nordea og Danske Banks pressemeddelelser og andre udvalgte 

kommunikative begivenheder. Dette er sket gennem en nærlæsning af de to bankers 

pressemeddelelser, hvor Entmans framing teori har fungeret som et kvalitativt analyseværktøj, der 

har gjort det muligt at identificerer de 13 forskellige frames, som er defineret nedenfor 

 

Danske Bank frames: 

 

Frames Forklaring Forekomst ifølge Entman 

(1993) 

Intern undersøgelse 

legitimeres frame 

DB ønsker at legitimere dens 

interne undersøgelse gennem 

særlige vendinger og 

fremhævninger af, hvordan 

undersøgelsen har været foretaget 

af eksterne aktører. Derudover 

drager denne også slutninger om, 

hvad der har ligget til grund for 

krisen 

 

Definition af problem: 

Definere problemet, og 

hvad der er afdækket 

gennem undersøgelsen 

 

Diagnosticering af årsager: 

Identificerer faktorer der har 

skabt problemet 

 

Moralsk vurdering: 

Vurderer kausale aktører og 

effekter gennem 

undersøgelsen 
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Banken er misbrugt frame DB opstiller et frame om, at banken 

er misbrugt af kriminelle, og at den 

estiske filial har været en 

selvstændig enhed 

Definition af problem: 

Banken definerer problemet 

som følge af misbrug og 

den selvstændige enhed i 

Estland 

 

Diagnosticering af årsager: 

DB fremstiller årsagen til 

problemet som værende 

misbrug samt en ekstern 

filial 

 

Fokus på anti-hvidvask 

frame 

DB opstiller et frame, der 

omhandler dens øgede fokus på 

anti-hvidvask 

Foreslår behandling: 

Banken foreslår en løsning i 

form af øget anti-hvidvask 

tiltag 

Ansættelser/Fratrædelser 

frame 

DB opstiller et frame, hvor det 

fremhæves ansættelser og 

fratrædelser på baggrund af krisen 

Diagnosticering af årsag: 

Der sker en identifikation af 

noget, der har skabt 

problemet 

 

Moralsk vurdering: 

Implicit er der sket en 

vurdering af de kausale 

aktører og disses effekter. 

 

Foreslå behandling: Der 

foreslås en behandling af 

problemet i form af 
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ansættelser og fratrædelser 

af relevante medarbejdere  

Beklagelses frame  DB opstiller et frame, hvor det 

fremhæves, at banken beklager og 

undskylder 

Moralsk vurdering:  

DB opstiller en moralsk 

vurdering af, at krisen ikke 

har været i 

overensstemmelse med 

kulturelle normer og 

værdier 

Donations frame DB opstiller et frame, hvor den 

fremsætter en donation på 1,5 

milliarder til bekæmpelse af 

hvidvask 

Moralsk vurdering:  

DB ønsker ikke at drage 

økonomisk fordel af 

hvidvask-sagen, da dette 

ikke er i overensstemmelse 

med normer 

 

Foreslå behandling:  

DB foreslår en behandling i 

form af donationen 
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Ledelsen kan ikke drages 

til juridisk ansvar frame 

DB opstiller et frame, hvor 

topledelsen ikke kan drages til 

juridisk ansvar på baggrund af 

krisen 

Definition af problem: 

Definere hvilke aktører, der 

kan drages til ansvar 

 

Moralsk vurdering: 

Vurdering af aktørerne og 

disses ansvar 

(Tabel 1 - Danske Bank frames) 

 

 

 

Nordea frames:  

 

Frames Forklaring Forekomst ifølge Entman 

(1993) 

Nordea følger alle 

regler og love frame 

Nordea lægger vægt på, at man fra 

bankens side ikke har brudt nogle 

love og regler inden for 

skatterådgivning og blot har fulgt 

daværende lovgivning. 

Diagnosticering af årsager: 

Nordea identificerer og 

fremhæver de faktorer, der har 

ført til at man har praktiseret, 

som man nu engang har. 

Moralsk vurdering: 

Vurderer de effekter, som dens 

praksis har medført. Der tages 

stilling til, om dens rådgivning 

inden for skatteområdet kan 

retfærdiggøres.  
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Nordea tager ansvar 

frame  

Nordea tager afstand fra 

skatteunddragelse og beklager, at 

man ikke har været proaktive nok i 

forhold til at optimere 

kontrolfunktioner. 

 

Man omtaler hændelsen som 

uacceptabel og gennemgår egne 

offshore aktiviteter, hvor 

samarbejdet med MF bl.a. afvikles.  

Definition af problem: 

Nordea har været medvirkende 

til skatteunddragelse. 

 

Diagnosticering af årsager:  

Man har før 2009 ikke været 

proaktive nok til at kunne 

bekæmpe skatteunddragelse. 

 

Moralsk vurdering:  

Sagen omtales som uacceptabel 

 

Foreslår behandling: 

Opsiger samarbejdet med MF 

Ansættelses frame Nordea ansætter ny Group 

Compliance direktør, Matthew 

Elderfield 

Foreslår behandling: Nordea 

foreslår en behandling i forhold 

til øget fokus på compliance, og 

ny group compliance direktør 

Nordeas 

Image/genopretning 

af tillid frame 

Nordea lægger fokus på forbedring 

af image og genopretning af tillid. 

Nordea vil forbedre bankens 

compliance, samt at banken ikke 

længere vil bistå kunder med 

administration fra MF 

Definition af problemet: 

Tilliden til Nordea er faldet. 

 

Diagnosticering af årsag: 

Nordea identificerer årsager til, 

hvorfor tilliden til banken er 

faldet. 

Nordeas undersøgelse 

frame 

Nordeas iværksætter en intern 

undersøgelse som en reaktion på 

krisen. Undersøgelsen involverer alle 

Foreslår behandling: 

Nordea vil granske sig selv for 

eventuelle fejl og mangler med 



30 

relevante myndigheder, og den 

fremhæves som værende uafhængig. 

henblik på at forbedre disse og 

rette op på proceduren.  

Nordea Misbrugt 

Frame 

Nordea som værende misbrugt til 

skatteunddragelse.  

Definition af problem:  

Ifølge Nordea er problemet, at 

banken er blevet misbrugt til 

skatteunddragelse.  

 

Diagnosticering af årsager:  

Nordea fremhæver, at de er 

blevet misbrugt af aktører til 

skatteunddragelse 

 

Moralsk vurdering: 

De har ikke aktivt selv været 

medvirkende til 

skatteunddragelse, men er 

blevet udnyttet til det.  

(Tabel 2: Nordea frames) 

   

 

3.4.7 Valg af tidshorisont 

 
Sampling perioden for Danske Bank starter d. 21/03 2017, hvor Berlingske sammen med 

journalistorganisationen OCCRP og det russiske dagblad Novaya Gazeta m.fl. kan afsløre, at enorme 

pengebeløb er passeret uhindret gennem Danske Banks estiske filial, uden at banken har kontrolleret 

kunderne og transaktionerne, som hvidvaskreglerne påkræver det (Jung et al, 2017). Her starter 

mediedækningen af Danske Bank i forbindelsen med Hvidvasksagen, hvorfor vi har valgt at sampling 

perioden skal starte her. Mediedækningen af sagen forholder sig nogenlunde stabilt frem til maj 2018, 

hvor mediedækningen stiger markant, og når et klimaks i september måned med 315 artikler, hvor 

der herefter ses et overordnet fald i mediedækningen. Sampling perioden for Danske Bank strækker 
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sig frem til d. 31/12 2018, hvor dette speciale påbegynder skriveprocessen, hvorfor vi har valgt at 

afgrænse os til denne tidsperiode. Ikke desto mindre viser fordelingen af mediedækningen, at vores 

sampling periode er gunstig og brugbar i forhold til at afdække mediernes dækning af Hvidvasksagen. 

Ligeledes er der mulighed for at sammenligne dækningen med Nordea og identificere eventuelle 

forskelle og ligheder. 

 

Sampling perioden for Nordea starter d. 4/4 2016 og løber frem til 1/5 2017. Sampling perioden 

starttidspunkt er valgt, da det er præcis her, at medieomtalen af Nordea og de såkaldte Panama Papers 

begynder i kølvandet på DR Dokumentaren “Det store skattelæk”. Målt på artikler topper krisen 

allerede i første måned, hvor der i april måned 2016 forekommer 196 artikler, der omhandler Nordeas 

indblanding i mulig skatteunddragelse. Der ses herefter en drastisk faldende tendens i 

mediedækningen, men mediedækningen blusser efterfølgende op igen i juni 2016 og juli 2016. 

Herefter følger en kurve, der forholder sig forholdsvis stabilt frem til marts måned 2017, hvor der 

igen ses en øget mediedækning af Nordea i forbindelse med krisen. Sampling perioden slutter d. 1/5 

2017, da vi i vores gennemlæsning af empirien har vurderet, at det er omkring denne periode, at krisen 

mister momentum målt på antal skrevne artikler i de landsdækkende dagblade.  

 

3.5 Afgrænsning 
 
Det har været nødvendigt at foretage forskellige til- og fravalg af nyhedsmedier i forbindelse med 

empiriindsamling, da vi har ønsket at kunne præsentere et så repræsentativt billede af 

nyhedsformidlingen under de to kriser som muligt ud fra den tid og ressourcer, der har været til 

rådighed. I vores udvælgelse af nyhedsmedier har vi valgt at afgrænse os til landsdækkende dagblade. 

Dette gøres ud fra flere forskellige begrundelser. Først og fremmest er nyhedsmedierne Berlingske, 

Politiken, Information, B.T., Ekstra Bladet og Jyllands-Posten nogle af Danmarks største distributører 

af nyheder. Derudover repræsenterer de også forskellige typer af nyhedsmedier med dertil hørende 

forskellige læsergrupper. Eksempelvis har Jyllands-Posten, B.T og Berlingske en mere liberal 

orienteret læserskare, hvorimod Information og Politiken har flere læsere, der læner sig mod den 

venstre side af det politiske spektrum (Madsen, 2011). Derudover har vi fundet det relevant at se 

nærmere på mediedækningen i netop de landsdækkende dagblade, da dagbladene står for omtrent 

82% af nyhedsproduktionen i Danmark, hvilket gør dem til de primære leverandører af danske 

nyheder (Gravengaard, 2010: 18).  
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Vi er fuldt indforstået med at fremkomsten af digitale medier og andre platforme højst sandsynligt 

har udfordret denne procentdel af nyhedsproduktionen, men vi anser stadig de landsdækkende 

dagblade som væsentlige distributører og producenter af danske nyheder og har derfor valgt at tage 

udgangspunkt i dem. Vi er også fuldt klar over, at de sociale mediers indtog i mediebilledet spiller en 

stor rolle for organisationer i dag. Dette anerkender flere teoretikere også, heriblandt Coombs (2015), 

som argumenterer for, at de sociale medier i dag spiller en større og større rolle i krisekommunikation 

(Coombs, 2015: 17). Dog afgrænser specialet sig til ikke at have et primært fokus på sociale medier, 

da denne krise og shitstorm ikke er dannet på baggrund af et stigende antal kommentarer på Facebook 

eller lign., som normalt danner anslag til en shitstorm på sociale medier (Haug, 2015: 139). I stedet 

har det været de traditionelle landsdækkende dagblade der har dannet grobund for kriserne igennem 

journalistisk arbejde med regulære afsløringer, der førte til både Nordeas og Danske Banks kriser. 

 

Derudover afgrænser specialet sig til at anskue de to bankers håndtering af kriserne i et 

kommunikativt perspektiv. Vores fokus i analysen er at undersøge Nordea og Danske Banks 

kommunikation til eksterne stakeholdere og i særdeleshed medierne i form af de landsdækkende 

dagblade. Dermed afgrænser specialet sig fra en dybere analyse af bankernes interne kommunikation 

som f.eks. forandringskommunikation, VCI-model etc. Det har vi fundet nødvendigt for at sikre et 

målrettet fokus på bankernes eksterne kommunikation og krisehåndtering.  

 

3.6 Indsamling af empiri  
 
Speciales primære empiri og medfølgende tekstkorpus består i alt af 958 nyhedsartikler fra de to 

perioder, hvor de respektive kriser har stået på. Sampling perioden for Nordea strækker sig over et år 

fra d. 4/4 2016 til 1/5 2017, hvorimod sampling perioden for Danske Bank strækker sig fra marts 21/3 

2017 og frem til 31/12 2018.  Samplingen består af 50 procent af de i alt 1916 nyhedsartikler, som 

databasen Infomedia råder over, når der sorteres efter de valgte dagblade indenfor de pågældende 

tidsperioder ud fra specialets søgekriterier. 
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3.6.1 Sampling i praksis  

 
Nedenstående afsnit har til formål at sætte rammerne for specialets søgeproces og indsamling af 

empiri. Med sampling henvises der til de principper, som ligger til grund for selektionen af data i 

dette speciales empiriske undersøgelse af bankernes krisekommunikation.  

 

Med bestemmelsen af de to tidsperioder og afgrænsningen til de udvalgte medier er indsamlingen af 

artikler foretaget gennem databasen Infomedia. Her besluttes der indledningsvis at opstille nogle faste 

søgekriterier. Specialet har benyttet sig af Infomedias ekspertsøgning funktion for at fremsøge de 

mest relevante artikler for de pågældende perioder. I henhold til Nordeas søgning, bliver der søgt på 

“Nordea” AND Panama*. Nordea blev sat i citationstegn for at søgningen holdt sig til artikler, hvor 

endelser ikke kunne ændres. Panama bliver efterfulgt af en stjerne for at medvirke til, at søgningen 

kom op med alle endelser, da sagen er omtalt som Panama-Papers, Panama-skandalen og lignende 

(Bilag 5). AND-funktionen bliver anvendt, for at sikre at Panama også er nævnt i forbindelse med 

Nordea, for dermed at frasortere artikler der kun indeholder enten Panama eller Nordea og dermed at 

sikre, at artiklerne er relevante for specialet.  

 

For indsamlingen af empiri for Danske Bank blev søgningen “Danske Bank” NEAR/10 hvidvask* 

benyttet (Bilag 6). Danske Bank er sat i citationstegn for at bevirke, at artiklen skulle indeholde 

Danske Bank og ikke blot enten bank(er)(en) eller lignende for at dukke frem i søgeresultatet. 

NEAR/10 funktion bliver benyttet i henhold til hvidvask, for at sikre at artiklernes primære fokus var 

Hvidvasksagen, da funktionen NEAR/10 bevirker, at hvidvask skal optræde indenfor 10 ord fra 

Danske Bank. Hvidvask blev benyttet med stjernen, da endelserne på ordet dermed var vilkårlige.    

Den mest simple form for sampling er inddragelse af alle elementer fra udvalgspopulationen, hvilket 

kaldes en totaltælling. Det har den store fordel, at man slipper for enhver tvivl vedrørende 

repræsentativitet (Eskjær & Helles, 2015: 53). I mange tilfælde er totaltællinger dog ikke mulige og 

heller ikke for dette speciale. Alle elementer i mediedækningen kan ikke indgå i vores undersøgelse 

grundet opgavens begrænsede omfang, tid og ressourcer. Vi har derfor valgt at foretage en stikprøve, 

som undersøger et mindre udsnit af den samlede population – i vores tilfælde medierne. Et vigtigt 

element her drejer sig om valget og fravalget af data. Her er det afgørende, hvilket princip man lægger 
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til grund for denne udvælgelse. Vi har valgt at benytte os af en sandsynlighedsbaseret udvælgelse, 

der er grundlaget for repræsentative stikprøver, eftersom vi ønsker at sige noget om en større 

population på baggrund af vores stikprøve (Ibid.). Der findes fire former for sandsynlighedsbaseret 

udvælgelse inden for kvantitativ indholdsanalyse, hvor vi har benyttet os af systematisk udvælgelse. 

Her er udvælgelsen bygget op omkring en fast systematik, hvor det i vores tilfælde er hvert andet 

element fra populationen, der udvælges. Det vil i praksis sige, at vi indstiller Infomedia til at vise alle 

artikler med de ældste først, hvorefter vi benytter en talgenerator til at udvælge et tal mellem 1 og 2, 

som afgør, at vi startede fra første artikel, hvorefter vi udvælger hver anden. På denne måde fik vi et 

ligeledes kronologisk overblik af artiklerne hen imod sampling periodens slutning.  

 

3.7 Overvejelser om reliabilitet  
 
Som nævnt tidligere lægges der stor vægt på reliabilitet ved kvantitative indholdsanalyser, da 

undersøgelsen skal kunne udføres af andre forskere. Vi har tidligere i metodeafsnittet præsenteret en 

grundig udarbejdet kodningsmanual, der indeholder beskrivelser af samtlige variabler med tilhørende 

kriterier for, hvornår der skal kodes, og hvornår der ikke skal. Vi har i vores undersøgelse udformet 

syv frames for Danske Bank og seks frames for Nordea på baggrund af kvalitativ analyse af den 

eksterne kommunikation. Reliabiliteten for disse frames kan diskuteres, da andre forskere kan 

fortolke bankernes budskaber og kommunikation på anden vis. Præmissen for vores undersøgelse er 

dog, at vi netop undersøger tilstedeværelsen af vores prædefinerede frames i mediedækning. Det kan 

tænkes, at andre forskere vil kunne opstille andre frames gennem deres nærlæsning af den eksterne 

krisekommunikation, men de vil stadig kunne bruge de samme principper, som vores 

kodningsmanual hviler på til at dokumentere tilstedeværelsen af andre frames. Vi har fulgt Eskjær og 

Helles’ teori om kvantitative indholdsanalyse til at udforme vores kodningsmanuel, og vi har 

ligeledes bestræbt os på at gøre kodningsprincipperne så stringente som muligt, således at andre 

studier vil kunne replikere vores fremgangsmåde.  

3.7.1 Pilotundersøgelse  

En pilotundersøgelse er et mindre forstudie, der kan indikere, hvorvidt det, som det undersøgte felt 

hviler på, er tilstrækkeligt stærkt fundament i forhold til den egentlige undersøgelse (Eskjær & Helles: 

2015: 48). Vi beslutter os for at foretage en pilotundersøgelse for at sikre, at der er entydige og klare 

retningslinjer i vores kodningsmanual, således at der ikke hersker tvivl om, hvordan der skal kodes 
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for de enkelte variabler. Derudover kan en pilottest også bruges til at sikre, at indholdsanalysen 

bidrager med de resultater, som undersøgelser efterspørger for dermed at øge validiteten af 

undersøgelsen. Afslutningsvis er pilottesten også nyttigt i forhold be- eller afkræfter, om de valgte 

variabler i praksis, er relevante for undersøgelsen, eller om de skulle være overflødige i 

kodningsprocessen. Vi foretager to pilottest, en for Nordeas kodningsmanual og en for Danske Banks. 

Pilotundersøgelserne bliver herefter foretaget ved at udtage 80 vilkårlige artikler fra de to respektive 

samplingsperioder. Artiklerne bliver kodet individuelt af alle gruppens medlemmer, hvor der ikke må 

rådføres med hinanden før alle 80 artikler er kodet. Efter pilotundersøgelsen bliver vi enige om at 

være mere præcise i kriterierne for tilstedeværelsen af “beklagelses-framet” for Danske Bank. 

Pilotundersøgelsen viser nemlig, at der herskede tvivl om, hvornår noget optrådte som en beklagelse, 

og hvornår der var tale om erkendelse, og hvad forskellen på de to reelt er.  

 

3.7.2 Interkoderreliabilitet 

 
Vi har for specialets kvantitative indholdsanalyse udregnet interkoderreliabiliteten, der omhandler, i 

hvor høj grad de tre kodere udfører kodningen ens (Eskjær & Helles, 2015: 77). Der skal helst være 

et sammenfald på mindst 85 procent for at sikre, at datakvaliteten kan opfattes som valid. Ifølge 

Krippendorff opstår der reliabilitets bekymringer, når datas grad af troværdighed er ukendt 

(Krippendorf, 2004: 248). Der findes flere forskellige varianter af tests til at udregne reliabiliteten af 

indholdsanalyse, og i vores pilottest bliver der testet ud fra henholdsvis Krippendorffs Alpha og 

Cohens Kappa, da vi er tre kodere (Ibid.:222). Testen bliver foretaget gennem hjemmesiden 

dfreelon.org. Til at udfører testen anvendes de kodet artikler fra vores pilotundersøgelse nævnt i 

specialets forrige afsnit.  Resultatet af testen for Danske Banks interkoderreliabilitet ligger på 90 

procent (Bilag 7). Resultatet af Nordeas interkoderreliabilitetstest var en anelse højere og ligger på 

91,66 procent (Bilag 8). Det kan derfor konkluderes, at interkoderreliabiliteten for begge vores 

undersøgelser har et tilfredsstillende sammenfald.   

3.7.3 Overvejelser om validitet  

 
Bryman beskriver validitet som værende: “(...) the issue of whether an indicator that is devised to 

gauge a concept really measures that concept” (Bryman, 2016: 158). Validitet dækker altså, hvorvidt 

den pågældende undersøgelse rent faktisk vurderer og måler på det, som man reelt ønsker at 
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undersøge. Der eksisterer forskellige måder, hvorpå man kan anskue en undersøgelses validitet. 

Bryman fremhæver målingsvaliditet, intern validitet og ekstern validitet, som vi i det efterfølgende 

afsnit vil argumentere for stemmers overens med vores undersøgelse (Bryman, 2008: 32).  

 

Målingsvaliditet fremhæves ofte i forbindelse med kvantitative undersøgelser og omhandler primært, 

hvorvidt en målt enhed reelt afspejler det, som den bør afspejle. Her kan man diskutere, hvorvidt 

vores afgrænsning af nyhedsmedier til den kvantitative indholdsanalyse er tilpas repræsentativt for 

den bredde mediedækning af henholdsvis Panama Papers og Hvidvasksagen. Når undersøgelsen 

sætter sig for at undersøge mediedækningen af bankerne under de to kriser, kan der stilles 

spørgsmålstegn ved undersøgelsens validitet, da langt flere medier end blot de landsdækkende 

dagblade spiller en rolle i mediedækningen. Vi har dog tidligere begrundet for valget af 

landsdækkende dagblade som selekterede variabler til undersøgelsen (Bryman, 2008: 32). Intern 

validitet drejer sig om, hvorvidt der er en intern sammenhæng mellem konklusionen og de forskellige 

variabler. Dette beskrives også som kausalitet og dækker over, hvorvidt der kan drages kausale 

slutninger mellem en afhængig og uafhængig variabel (Ibid.). For indeværende speciale gør 

overvejelser om intern validitet sig gældende for vores kvantitative indholdsanalyse, når det kommer 

til, hvorvidt x påvirker y, eller om der er andre bagvedliggende variabler, der har indflydelse på 

resultatet. Det er helt essentielt for tværsnitsstudier, at forskeren anerkender, at eventuelle resultater 

kan forekomme på baggrund af forholdet mellem flere forskellige variabler. (Ibid.). Indeværende 

speciale har ikke haft til formål at undersøge kausaliteten mellem de forskellige variabler, men 

derimod at finde korrelationer mellem disse. 

 

Dernæst fremhæver Bryman den eksterne validitet, der omfatter undersøgelsens dataindsamling, og 

på hvilken måde denne er foretaget – f.eks. ved at være foretaget tilfældigt. En sampling der 

eksempelvis har gjort brug af en systematik udvælgelse, kan forsvares ved at have en generaliserbar 

empiri, og som dermed kan være relevant for andre forskere eller stikprøver. Den eksterne validitet 

er særlig vigtig blandt kvantitative forskningsstudier, da denne præmis er genstand for generaliserbar 

forskning til fremadrettet brug. Som nævnt tidligere gøres der i dette speciale brug af en 

sandsynlighedsbaseret udvælgelsesmetode til dataindsamlingen. Det kunne i princippet betyde, at de 

958 artikler er generaliserbare i forhold til mediedækningen af bankerne under de to kriser. Her 

fremhæver vi dog, at den eksterne validitet for vores kvantitative indholdsanalyse kan være 

kompromitteret til en vis grad, da det som nævnt tidligere ikke kun er de landsdækkende dagblade, 
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der har dækket sagerne. Vores forskningsdesign rummer nemlig også en flertrin-sampling, hvor de 

førnævnte landsdækkende dagblade er blevet udvalgt ud fra variationssamplingprincippet. (Eskjær 

& Helles, 2015: 59). Dette er et princip inden for de formålsbaseret udvælgelsesmetoder, der bygger 

på, at man som forsker ofte, har en eksisterende viden om de kommunikationsprodukter, som 

undersøgelsen beskæftiger sig med (Ibid.). Den eksterne validitet for vores sampling metode er 

dermed lavere på grund af den indskrænkede generaliserbarhed af resultaterne. Vores 

forskningsdesigns resultater kan derfor anvendes til at konkludere noget generelt om 

mediedækningen for vores udvalgte nyhedsmedier, hvor resultaterne derimod har en høj ekstern 

validitet indenfor vores afgrænsede ramme.  Det betyder altså, at den eksterne validitet for vores 

sampling er en smule lavere, eftersom dette forhold indsnævrer den overordnede generaliserbarhed 

set i forhold til den totale mediedækning af bankerne under kriserne. Derimod kan vores 

forskningsdesign bruges til at få en indsigt i, hvordan bankerne formår at få repræsenteret deres 

kommunikation i de landsdækkende dagblade og ud fra den præmis, kan der argumenteres for, at 

vores forskningsdesign besidder en særlig høj ekstern validitet.  

 

3.8 Deskriptiv statistik  
 
Vi har benyttet deskriptiv statistik til at illustrere den empiriske undersøgelser i form af grafer og 

cirkeldiagrammer. Den deskriptive statistik bliver primært brugt til at undersøge forekomsten af de 

enkelte frames i nyhedsdækningen for en given måned.  Vi præsenterer derudover overordnede grafer 

for henholdsvis Danske Bank og Nordea, der illustrerer det totale antal af artikler for hver måned i 

begge samplings perioder samt antallet af frames. Dette blev gjort ved at opstille værdierne tid på x-

aksen og antal artikler på y-aksen, så vi kunne få en indikation på kriseforløbets omfang målt i 

artikler. Endvidere illustrerer vi gennem cirkeldiagrammer, hvordan repræsentationen af 

nyhedsmedier er fordelt i forhold til mængden af artikler for de to kriser.  
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4.0 Teori  
 
 
4.1 Mitroffs Krisetyper 
Ian I. Mitroff (2004) argumenterer for, at kriser som udgangspunkt kan være sværere at give en præcis 

definition af, fordi det ikke med sikkerhed kan forudses, hvornår og hvorfor en krise opstår og 

udspiller sig. For at kunne navigere i en krise er det derfor essentielt, at organisationer accepterer den 

vaghed, der omgiver dem. Ikke desto mindre bidrager Mitroff med en ”guiding definition” på, hvad 

en krise er: 

 

“A crisis is an event that affects or has the potential to affect the whole organization. If something 

affects only a small part of an organization, it may not be a crisis. In order for a crisis to result, it 

must exact a major toll on the lives, property, financial earnings, reputation, and general well-being 

of an organization” (Mitroff, 2004: 63). 

 

Han uddyber yderligere, at en krise sjældent er noget, der kan begrænses internt i organisationen, og 

at kriser ofte påvirker flere aspekter af organisationen på samme tid f.eks. både finansielle parametre 

og omdømme (Ibid.). Mitroff argumenterer for, at der findes syv forskellige kategorier indenfor 

krisetyper. For at organisationer og deres ledere kan reagere hensigtsmæssigt på en given krise, bliver 

disse nødt til at forstå, hvilken type af krise der er tale om og udvikle en ”portefølje” af strategier, der 

er tilpasset til de individuelle krisetyper. (Mitroff, 2004: 60). I tabellen nedenfor ses de syv forskellige 

kategorier og de undertyper af kriser, der er med til at definere dem (Tabel 3). Ifølge Mitroff kan 

kriser naturligt blive sorteret eller grupperet ind i de forskellige kategorier og typer. Forskning har 

gentagne gange vist, at stort set alle kriser kan inddeles i de generelle kategorier, som er præsenteret 

i tabel 3. Mitroff understreger, at inden for den enkelte kategori har hver af de specifikke typer af 

kriser mange ligheder, men at der er en distinkt forskel imellem de forskellige kategorier af kriser 

(ibid.). 

 



39 

 
 

(Tabel 3: Mitroff, 2004:) 

 

Normal accidents og abnormal accidents 

Mitroff udbygger opfattelsen af krisetyper ved at inddele dem i yderligere normal accidents, 

abnormal accidents og natrual disaters, hvor sidstnævnte ikke vil blive inddraget i dette speciale. 

Konceptet om normal accidents stammer fra en udgivelse af sociologen Charles Perrow, som gennem 

et studie af flere centrale industrier i den amerikanske økonomi, konkluderer at potentialet for store 

kriser er indbygget i de operationelle strukturer i virksomhederne. Fordi de systemer og teknologier, 

der bliver anvendt og håndteret, er så komplekse, bliver risikoen for, at kriser kan opstå nærmest 

uundgåelig (Mitroff, 2004:36). Normal accidents er derfor en definition på kriser, der er opstået pga. 

af menneskelige fejl og mangler grundet kompleksiteten i de systemer, som de opererer i. Abnormal 

accidents drejer sig derimod om bevidste handlinger med onde intentioner. Dette kan f.eks. være 

terrorangreb på organisationen, men det kan ligeledes være intern sabotage eller ulovlige handlinger, 

der påvirker organisationen og dens aktører (Mitroff, 2004:36). Mitroff har ud fra sit teoretiske afsæt 

undersøgt mængden af henholdsvis Normal accidents og Abnormal accidents fra 1979 til 2002. Her 

bliver det klarlagt, hvordan antallet af Abnormal accidents er blevet dominerende henimod slutningen 

af perioden. Det vil sige, at antallet af kriser, der er menneskeskabte på baggrund af det, Mitroff 

betegner som onde intentioner, er blevet den største kategori (ibid.). 
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(Figur 1, Mitroff, 2004: 71)  

 

Figur 1 viser en mere detaljerede liste af de forskellige kategorier af krisetyper med udgangspunkt i 

Mitroffs koncept om normal accidents og abnormal accidents. Figur 1 udvider således forståelsen af 

de forskellige kategorier, der bliver listet i tabel 3. Alle typer af kriser findes både på toppen og 

bunden af figuren, forskellen skal forstås som, at kriser, der befinder sig nederst i figuren, er bevidste 

brud på de komplekse systemer, der er indlejret i de forskellige infrastrukturer i det moderne samfund 

- abnormal accidents (Mitroff, 2004:69).  Endvidere viser figuren, at når man bevæger sig til højre på 

x-aksen ud mod system/societies, rykker man fra kriser, der påvirker individuelle firmaer og 

industrier til kriser, der påvirker hele samfundsstrukturen. En af de vigtigste punkter ved figur 1 er, 

at de forskellige kvadranter er uafhængige af hinanden. ”A crisis in any quadrant can trigger a series 

of crises in each of the other” (Mitroff, 2004:69).  Dette speciale vil anvende Mitroffs definitioner til 

at afdække, hvilken form for krisetyper henholdsvis Danske Bank og Nordea har stået overfor. 

Mitroffs teoretiske afsæt bidrager med en dybere forståelse for, hvordan kriser kan udvikle sig over 

tid. Endvidere giver det specialet mulighed for at lave et distinkt skel mellem Nordea og Danske 
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Banks kriser, hvilket bidrager med et mere nuanceret blik på, hvordan kriserne udvikler sig set i 

forhold til andre teoretiske afsæt.   

 

4.2 Agenda Setting  
Formålet med specialets kvantitative indholdsanalyse er at undersøge i hvilken grad, bankerne formår 

få bragt deres egen krisekommunikation i medierne. Til dette vil vi anvende McCombs og Shaw’s 

(1972) Agenda Setting-teori, som bliver præsenteret i nedenstående afsnit.  

 

Første gang, agenda setting bliver introduceret som begreb, er tilbage i 1972, hvor forskerne 

McCombs og Shaw udførte det såkaldte Chapel Hill-studie. Her bliver der forsket i mediernes agenda 

setting funktion gennem en kombination af kvantitativ indholdsanalyse og opinionsundersøgelser. 

Undersøgelsen bliver igangsat med formålet om at undersøge massemedierne rolle og funktion, når 

det kommer til at sætte bestemte emner på dagsorden og dermed rette befolkningens blik i en bestemt 

retning. Selve studiet tager udgangspunkt i det amerikanske præsidentvalg i 1968, hvor de satte sig 

for undersøge, om der er overensstemmelse mellem, hvad vælgerne på Chapel Hill i North Carolina 

anså som værende det primære og vigtigste emne i valgkampen kontra, hvad der bliver bragt i 

medierne. Undersøgelsen kunne konkludere, at massemedierne har en afgørende indflydelse på 

vælgerne, da der var en stærk korrelation mellem de emner, som medierne sætter højt på dagsorden, 

og de emner som vælgerne finder vigtige (McCombs & Shaw, 1972: 184).  

 

Agenda Setting-teorien går i sin grundform ud på, at medierne påvirker læserne til at forholde sig til 

givne emner, heriblandt også hvor vigtige disse emner er ud fra informationen i nyhedsartiklerne og 

emnets positionering og prioritering i forhold til andre nyheder. Dermed har massemedierne som 

f.eks. de landsdækkende dagblade en afgørende betydning for, hvad der kommer på dagsorden, og 

hvad der skal tages stilling til hos befolkningen, som McCombs og Shaw forklarer på følgende måde: 

“(...) the press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is 

stunningly successful in telling its readers what to think about” (Ibid.: 177). I en krise som 

Hvidvasksagen og Panama Papers møder bankerne ikke offentligheden direkte, men hovedsageligt 

gennem medierne, hvorfor det er væsentligt at styre krisen i medierne, da disse som forklaret besidder 

magten til at påvirke offentlighedens holdning til bestemte problemstillinger gennem 

mediedækningen af et emne eller sag.  
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Siden hen er Agenda Setting-teorien blevet videreudviklet af bl.a. Dearing og Rogers (1996). De 

indsnævrer fokusset på, hvordan sociale og samfundsmæssige problemstillinger, der sættes på 

mediernes dagsorden, er med til at påvirke offentlighedens opfattelse af vigtigheden af disse 

problemstillinger. En problemstilling skal ifølge Dearing og Rogers forstås på følgende måde: “A 

socialt problem, often conflictual, that has received mass media coverage” (Dearing & Rogers, 1996: 

3). De påpeger, at agenda setting er en kontinuerlig proces, hvor forskellige problemstillinger er i 

konstant konkurrence med hinanden om omverdenens opmærksomhed. I forlængelse hertil og til at 

uddybe agenda setting præsenterer de fire begreber: Issue proponents, salience, trigger-events og 

real-world indicators (Ibid.). Indeværende speciale afgrænses dog til at have fokus på de tre første, 

da disse findes mest relevante for analysen. 

 

Issue proponents relaterer sig til individer eller grupper, der fungerer som katalysatorer for, at en 

bestemt problemstilling bliver tildelt særlig opmærksomhed på bekostning af andre problemstillinger. 

Issue proponents spiller en afgørende rolle i forhold til, hvilke sager og emner der sættes på 

dagsorden, og hvor lang tid de fastholdes på dagsorden (Ibid.: 2). Issue proponents kan indtage 

forskellige former, men det kan f.eks. være en nyhedsreporter, der på grund af personens egen 

investerede tid og arbejdsindsats i dækningen af sagen, bliver en slags fortaler for, at den specifikke 

problemstilling bør tildeles ekstra opmærksomhed (Ibid.: 3). 

 

Næste begreb er salience, der omhandler vigtigheden af et pågældende emne. Det er denne 

mekanisme, der præger, hvilke problemstillinger som offentligheden tager stilling til, altså om 

problemstillingen bliver synliggjort (Ibid.: 6). 

 

Afslutningsvis betegner trigger-event en begivenhed, der udløser opmærksomhed og sættes på 

dagsorden som resultat af det specifikke event. Trigger-events tager ofte form som afsløringer, 

ulykker eller læk (Ibid.: 12). 

  



43 

4.3 Systemteori  

4.3.1 Det funktionelt differentieret samfund 

I Niels Åkerstrøm Andersens artikel “Polyfone organisationer” fra 2002 tages der afsæt i Niklas 

Luhmanns systemteori og den antagelse af, at samfundet er et overordnet kommunikationssystem, 

der består af flere mindre kommunikationssystemer. Disse kommunikationssystemer beskrives som 

funktionssystemer, der hver især opstår på baggrund af kommunikation og på samme tid lukker sig 

kommunikativt over for hinanden (Andersen, 2002: 27). 

 

Der argumenteres for, at det moderne samfund er kendetegnet ved at være funktionelt differentieret, 

hvor der eksisterer et etableret skel mellem de forskellige funktionssystemer som eksempelvis 

økonomi, politik, ret, kunst etc. Det skal forstås på den måde, at samfundet er opdelt imellem en lang 

række af systemer, der i sin form ligner hinanden, men som hver især er tilknyttet sit eget symbolske 

generaliserede medie. Når symbolsk generaliserede medier er generelle, betyder det, at disse kan 

danne medie for hvilken som helst kommunikation om hvad som helst (Ibid.: 28). Endelig skaber de 

symbolsk generaliserede medier såkaldte binære koder, som inddæmmer kommunikation i forhold 

til det enkelte funktionssystems fagområde. Det vil sige, at hvert funktionssystem besidder en kode 

med en entydig binær præference, hvor der skelnes mellem en positiv og en negativ værdi (Ibid.). 

Den positive værdi dækker over en grundlæggende stræben eller motiv i kommunikationen, men uden 

at konkretisere motivet yderligere. Den negative værdi er omvendt i højere grad en refleksionsværdi, 

der omhandler en vurdering af aktiviteter i forhold til om noget kunne være gjort anderledes (Ibid.). 

Ydermere skal det pointeres, at kodernes binære dimension betyder, at verden opdeles i to halvdele, 

hvorfra hele verden kan bedømmes ud fra. Det vil f.eks. sige, at i det juridiske funktionssystem kan 

verden beskues ud fra, det man har ret til, og det man ikke har ret til. Den binære kode besidder altså 

en plus- og minuspol, som vurderer den tilknyttede kommunikation ud fra funktionssystemets logik 

(Ibid.). 

 

Til kort opsummering defineres samfundet altså som det funktionelt differentieret samfund, der består 

af en langt række forskellige funktionssystemer. Disse er hver især tilkoblet et bestemt generaliseret 

medie med en tilknyttet binære kode, der bedømmer verden ud fra sin egen logik.  
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Når det kommer til at koble organisationer til det funktionelt differentieret samfund, er det nødvendigt 

at forstå forholdet mellem organisationer og funktionssystemer. Organisationer anses også som 

sociale systemer, men her kommunikeres der gennem beslutninger. Organisationer skaber sig selv 

gennem beslutninger, og består ifølge Andersen, ikke af andet end beslutninger (Ibid.). Forskellen 

mellem organisationssystemer og funktionssystemer er, at funktionssystemer er grundlæggende 

inklusive forstået på den måde, at alle, der har penge, kan eksempelvis kommunikere økonomisk. Det 

gør sig ikke gældende for organisationssystemer, da de grundlæggende er eksklusive for alle dem, 

der ikke er blevet inkluderet i organisationen gennem medlemskab (ibid). Organisationssystemer 

besidder heller ikke deres eget generaliserede medie med tilknyttet binære kode, men som Andersen 

påpeger: “(...) kan beslutninger slet ikke kommunikeres i organisationerne, uden at beslutningen 

former et af funktionssystemernes medier” (Ibid.: 29). Det betyder, at, organisationer ikke skal ses 

som et delsystem af funktionssystemer, men derimod, at der eksisterer en strukturel kobling mellem 

de to, hvilket gør organisationssystemer og funktionssystemer til hinandens omverden. Så når en 

beslutning træffes i en organisation og beslutningen præger mediet “penge”, er der tale om en 

økonomisk beslutning, ligesom der på samme måde er tale om en politisk beslutning, hvis 

beslutningen præger mediet “magt” (Ibid.: 30). Det er altså ved at bruge funktionssystemernes 

medier, at organisationer og funktionssystemer kobles. Ydermere påpeges det, at organisationer i det 

senmoderne samfund er koblet til flere forskellige funktionssystemer. Netop denne pointe leder 

videre til Luhmanns tanker om den polyfone organisation, som er fortolket af Niels Åkerstrøm 

Andersen.  

 

4.3.2 Den polyfone organisation 

Niels Åkerstrøm Andersen argumenterer for, at der er sket en udvikling i organisationsteorien, ved at 

organisationer er gået fra at være homogene til at være polyfone. Den homogene organisation er 

kendetegnet ved at være en organisation, der er tilkoblet ét primært kodificeret medie. Det kan 

eksempelvis være tidligere tiders bankvæsen, hvor kommunikationen primært ville knytte sig til 

mediet “økonomi”, og hvor dette medie ville fungere som regulator for hvilke andre medier, der var 

relevante for organisationen (Andersen, 2002: 32). Her påpeger Andersen, at organisation i det 

senmoderne samfund ikke længere har karakter af at være homogen, eftersom der er langt flere 

funktionssystemer i spil end blot ét enkelt. De er derimod polyfone, ved at være tilkoblet en lang 

række af forskellige funktionssystemer, der stiller vanskelige krav for organisationer, da de skal 
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træffe beslutninger og kommunikerer efter flere forskellige koder (Ibid.: 33). En bank er f.eks. både 

koblet til det økonomiske, juridiske, politiske, moralske funktionssystem, hvilket gør banker som 

Danske Bank og Nordea til containere af funktionssystemer. I analyseafsnittet vil specialet 

gennemgå, hvilke pågældende funktionssystemer, som er relevante for Danske Bank og Nordea og 

samtidig analysere, hvilke medier bankerne har valgt at kommunikerer efter. Luhmanns systemteori, 

der er fortolket af Niels Åkerstrøm Andersen, er brugbart for indeværende speciale, da den muliggør 

en analyse af, hvilke funktionssystemer og tilknyttet forståelsesramme, der gør sig gældende for 

bankernes håndtering af de respektive kriser. 

 

4.3.3 Den offentlige mening 

Alle funktionssystemer har sideløbende med dets eget generaliserede medie et tredje 

kommunikationselement: offentligheden. Inden for systemteori er offentligheden kendetegnet ved at 

være iagttagere af systemet, hvor det er vigtigt at fremhæve vekselvirkning mellem de to, da systemet 

også spejler sig selv i offentligheden (Luhmann, 1993: 141). Det skal forstås således, at 

offentligheden fungerer som en form for iagttagelse, der markerer et systems grænser i systemets 

omverden. Dette forhold fører til, at grænsen mellem offentligheden og systemet ikke opløses, men 

bliver genstand for kommunikation. På den måde kan en sag, som førhen var et organisatorisk 

afgrænset anliggende, blive centrum for offentlighedens iagttagelse og i visse tilfælde føre til 

konflikter og kriser, som var tilfældet med Danske Bank og Nordea (Ibid.: 140). Den offentlige 

menings særlige autonomi besidder dermed en særlig evne til at forme debatemner, konflikter eller 

kriser og udgør en slags arena, hvor en debat kan udspille sig.   

 

Derudover rummer offentligheden tre såkaldte betydningsaspekter: grænse, blik og selvregulering 

(Qvortrup, 2000: 242). Grænse relaterer sig til offentligheden ved at markere et systems grænser ud 

fra systemets omverden, som beskrevet tidligere. Blik dækker over en slags form for iagttagelse, der 

muliggør en fortolkning og (om)tematisering af den kommunikation, der er til rådighed. 

Afslutningsvis besidder offentligheden en selvregulerende mekanisme, da offentligheden 

determinerer, hvor grænsen går inden for et pågældende emne og ligeledes, hvilket blik der bør kastes 

på emnet (Ibid).  
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Luhmanns er interessant for vores analyse, da hans tanker om det funktionelt differentieret samfund 

analyserer kommunikation, og hvilke konsekvenser nutidig kommunikation har for fremtidige 

kommunikationer. Valget af et økonomisk argument er f.eks. med til at forme kommunikationen i et 

økonomisk perspektiv. Det senmoderne samfunds mange forskellige funktionssystemer sætter altså 

rammen for, hvad der kan siges, hvordan det kan siges, og hvordan det forstås. Dette er relevant for 

analysen, da vi kan undersøge bankernes krisekommunikation ud fra præmissen om det funktionelt 

differentieret samfund, og de udfordringer dette fører med sig, når man forsøger at kommunikere 

efter flere forskellige systemer, koder og logikker.   

 

4.4 Krisekommunikationsteori  

4.4.1 Coombs Situational Crisis Communication Theory 

Timothy W. Coombs definerer en krise således: 

 

” A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of 

stakeholders related to health, safety, environmental, and economic issues, and can seriously impact 

an organization’s performance and generate negative outcomes.” (Coombs, 2015: 3). 

 

Dermed er en krise defineret, som noget der medfører negative konsekvenser for en organisation, 

men ligeledes også noget, der truer stakeholderes vigtige forventninger til enten helbred, sikkerhed, 

økonomiske problemer (Ibid.). Hermed defineres det, at en krise kun er en krise, såfremt den både 

kan have konsekvenser for organisationen samtidig med, at den bryder stakeholderes forventninger 

til organisationen. Dertil påpeger Coombs, at alle kriser er forskellige, og det derfor er essentielt, at 

en krise håndteres efter de parametre, der gør sig gældende i den pågældende krise (Johansen og 

Frandsen, 2007:78). Coombs ligger ydermere vægt på, at det er vigtigt, at organisationen afspejler de 

sociale forventninger, der er i samfundet (Coombs, 2015: 4), hvormed en organisation skal være 

opmærksom på den offentlige mening – her introducerer Coombs også begrebet om 

kontekstualisering, hvormed han påpeger, at en krise bør indsættes i en socialpsykologisk eller 

sociologisk kontekst, hvilket danner grundlag for Coombs Situational Crisis Communication Theory 

(herefter kaldet SCCT) (Johansen og Frandsen, 2007: 228-229).  
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Coombs præsenterer flere former for kontekstualisering, der er nærliggende for henholdsvis før, 

under og efter krisen. Den første form for kontekstualisering har ikke noget direkte at gøre med 

krisekommunikation, men det er derimod Public relations. Denne kontekstualisering har både et 

tidsmæssigt og et strukturelt aspekt (Ibid.: 229). For det strukturelle aspekt gælder det, at der er 

interdependens, altså at mennesker står i relation til hinanden, og at disse har behov for hinanden 

(Ibid.: 230). Interdependensen leder videre til den stakeholder definition, som Coombs beskæftiger 

sig med ”enhver person eller gruppe, der har en interesse, ret, krav eller ejerskab i en organisation" 

(Coombs, 2000: 75). Med det tidsmæssige aspekt introducerer Coombs det, som han kalder den 

relationelle historie. I dette ligger, at en organisation skal opfatte de begivenheder, som denne 

inddrages i, som værende et større billede, hvori det ikke blot er den enkelte begivenhed, der anskues 

for sig, men at begivenheder indgår i en relation over tid (Johansen og Frandsen, 2007: 230). Dermed 

har den relationelle historie indflydelse på, hvordan organisationen stakeholdere opfatter 

begivenheder, hvilket fører tilbage til Coombs definition af en krise, hvori han påpeger, at denne 

påvirker stakeholderes forventninger negativt. Hermed skader en krise altså den relation, som en 

organisation har opbygget med dens stakeholdere, og dermed skader den ligeledes organisationens 

image (Ibid.).  

 

Den anden form for kontekstualisering, som der introduceres, er organisationens legitimitet eller 

omdømme i henhold til krisekommunikationens afsender (Ibid.: 231). I henhold til det 

neoinstitutionelle felt, som den anden kontekstualisering hører ind under, gør det sig gældende, at en 

organisation må være opmærksom på dens institutionelle omgivelser, da en organisation naturligt vil 

være forankret i et organisationelt felt, hvilket medfører, at forskellige primære og sekundære 

stakeholdere vil påvirkes. Derudover medfører det ligeledes, at den magtdynamik, der findes i feltet, 

kan påvirke en organisation i form af normer, regler og forventninger (Ibid.). Et af de mest centrale 

begreber indenfor neoinstutionalismen er derfor organisatorisk legitimitet, hvilket kan beskrives som, 

at hvis en organisation tilpasser sig til de normative krav, der findes i samfundet og i det felt, hvori 

organisationen befinder sig, så kan den øge sin legitimitet hos dens stakeholdere (Ibid.: 232).  

 

Coombs tredje form for kontekstualisering er omhandlende modtageren af den pågældende 

krisekommunikation, og dermed begiver Coombs sig ind i et mere modtagerorienteret fokus fremfor 

det mere klassiske afsenderorienteret perspektiv (Ibid.: 233). Denne kontekstualisering er et udtryk 

for stakeholdernes umiddelbare forklaring og opfattelse af en given krise – nemlig attributionsteorien 
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(Ibid.). Denne bygger på en grundantagelse om, at mennesker altid vil forsøge at finde årsager til, 

hvorfor noget er sket. Altså er stakeholderes kausale attributioner en form for forklaringer, som 

sociale aktører laver på baggrund af en begivenhed f.eks. på grundlag af informationer, som ofte er 

indirekte, hvorved der tilskrives ansvar for en bestemt begivenhed (Ibid.: 234). Denne 

kontekstualisering binder sig ligeledes til den relationelle historie, da forventninger til fremtiden kan 

være påvirket af tidligere attributioner. Coombs læner sig op ad fire kausale dimensioner, der har 

indvirkning på stakeholderes kausale attribution, som er præsenteret af McAuley, Duncan & Russell 

(1992): 

 

1. Stabilitet: Dette henviser til, hvor ofte en person er involveret i en begivenhed. Er personen 

involveret flere gange, så er begivenheden stabil og vice versa. Hvis en begivenhed er stabil, 

så er stakeholdere mere tilbøjelige til at tilskrive ansvaret til denne (Ibid.: 234) 

2. Ekstern kontrol: Dette henviser til, om en person kunne eller ikke kunne kontrollere 

årsagerne til den pågældende begivenhed. Er der stærk ekstern kontrol, henviser det til, at en 

anden person end aktøren kunne kontrollere begivenheden, og derfor vil der på baggrund af 

det, ikke tilskrives organisationen en høj grad af kausal attribution (Ibid.).  

3. Personlig kontrol: Dette henviser til, om aktøren havde eller ikke havde mulighed for at 

kontrollere begivenheden. Høj grad af personlig kontrol indikerer, at aktøren selv kunne 

kontrollere begivenhedsforløbet, og derfor vil dette medføre, at man tilskriver aktøren at være 

årsag til begivenheden (Ibid.: 234-235).  

4. Locus: Dette henviser til, om det er noget relateret til aktøren, hvilket er internt locus, eller 

hvorvidt det er noget, der er relateret til situationen, hvilket er ekstern locus. Jo højere 

perceptionen er af internt locus, jo mere vil aktøren tilskrives årsagen til den givne begivenhed 

(Ibid.: 235).  

 

Coombs vælger dog på baggrund af nyere forskning at lægge de to sidste dimensioner sammen, da 

disse begge afspejler intentionerne i handlingen, så der skelnes imellem stabilitet, kontrollerbarhed 

og locus (Ibid.). Coombs antager på baggrund af dette, at forskellige kriser i højere eller lavere grad 

vil medvirke til, at aktører attribuere krisen til en organisation, og jo stærkere den kausale attribution 

er, jo større er sandsynligheden for, at krisen vil have negative konsekvenser for organisationen. Dette 

er naturlig ikke ønskeligt, hvorved det leder frem til Coombs sidste kontekstualisering, som er 

kombinationen af kriserespons – type og ansvar.  



49 

 

Den sidste og fjerde kontekstualisering er Coombs kriseresponsstrategier, som er repræsenteret ved 

det kriserespons, som organisationen faktisk laver (Coombs, 2015: 144). Dette kan både indeholde 

kommunikative handlinger samt ikke-kommunikative handlinger. Der findes ti overordnede 

kriseresponsstrategier, der jævnfør Coombs (2015) er de mest anvendte, hvilke dette speciale vil tage 

udgangspunkt i. Grundantagelsen i den fjerde og sidste kontekstualisering, er at en organisation bør 

vælge kriseresponsstrategi ud fra, hvilken krisetype organisationen oplever og hvilken grad af 

attribution, som stakeholderne tilskriver organisationen (Johansen og Frandsen, 2007: 236). SCCT er 

dermed den samlede vurdering af krisen på baggrund af kontekstualiseringerne, hvorigennem 

kriseresponsstrategien vælges.  

 

4.4.2 Kriseidentifikation  

Coombs argumenterer for, at graden eller omfanget af krisen kan analyseres ved hjælp af to trin, først 

skal krisetypen identificeres, da dette vil hjælpe organisationen med en større forståelse af, hvilken 

krisen den befinder sig i. Coombs har opstillet tre krisetyper, som han inddeler kriserne i, hvilke er 

baseret på graden af ansvar – altså stakeholdernes tilskrivning af kausale attribution – og hvilken 

trussel mod omdømmet på den pågældende organisation, krisen udgør (Johansen og Frandsen, 2007: 

236).  

Victim Cluster: Very little attribution of crisis responsibility  
- Natural disasters  
- Rumors  
- Workplace violence  
- Malevolence  

Accidental Cluster: Low attribution of crisis responsibility  
- Challenges  
- Technical-error accidents  
- Technical-error product harm 

Preventable Cluster: Strong attributions of crisis responsibility  
- Human-error accidents  
- Human-error product harm 
- Organizational misdeeds  

 

(Tabel 4: Coombs, 2015: 150).  
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1. Offerkrise: Krisetype med meget lille attribution af kriseansvarlighed. En organisation vil i 

meget lille grad blive holdt ansvarlig for nogen type af krise, hvor organisationen kan anses 

som, at den er et offer for enten rygter, naturkatastrofer, vold på arbejdspladsen eller 

ondsindethed. I denne krisetype er stakeholderne mere tilbøjelige til at anskue organisationen 

som et offer end, som værende årsag til krisen, hvilket gør at stakeholderes kausale attribution 

er meget lille (Coombs, 2015: 150). 

  

2. Ulykkeskrise: Krisetype med en lav grad af kausal attribtuion. En organisation vil i lav grad 

blive holdt ansvarlig af dens stakeholdere for en ulykkeskrise, da denne i høj grad anses som 

værende ukontrollerbar, og stakeholderne opfatter den ikke som om, at det har været 

organisationens intention at frembringe krisen. Dette kan f.eks. være udfordringer, tekniske 

fejl, der fører til produkt hjemkaldelse, tekniske fejl, der fører til ulykker eller lignende. Derfor 

er stakeholdernes kausale attribution ved denne krisetype lav (Ibid.). 

 

3. Kriser der kan forebygges: Krisetype med høj grad af grad af kausal attribution. Den høje grad 

af kausal attribution fra stakeholderne og altså en høj grad af tillæggelse af kriseansvar 

stammer fra, at organisationen selv har involveret sig i aktiviteter, der har dannet basis for 

krisen. Kriserne kan f.eks. være menneskelige fejl, der fører til ulykker, menneskelige fejl, 

der føre til skade på personer, organisatoriske misgerninger (Ibid.). Organisatoriske 

ugerninger kan f.eks. være bedrag, overskridelse af love og regler, der skyldes ledelsen – altså 

i bund og grund kriser, der kunne være blevet forebygget af organisationen (Johansen og 

Frandsen, 2007: 238). 

 

Organisationer bør være opmærksomme på, hvordan stakeholdere pålægger kriseansvar, da det kan 

være en trussel mod organisationens omdømme, da en høj grad af kausal attribution kan medføre 

større skade på organisationens omdømme (Coombs, 2015: 151). Krisetypen kan som regel defineres 

ud fra, hvordan krisen omtales, og de fleste krise vil nemt falde under den ene eller den anden 

kategori, dog er der en mulighed for, at en krise er tvetydig, og i så fald vil organisationen med stor 

sandsynlighed selv forsøge at forme, hvilken frame den fremstilles i (Ibid.). Det må dog understreges, 

at blot fordi en organisation fremstiller en krise i et bestemt frame, er det ikke en selvfølge, at dens 

stakeholdere har den samme perception af krisen, og hvis stakeholderne og organisationen framer 

krisen forskelligt, så understreger Coombs, at i det tilfælde skal organisationen seriøst overveje, at 
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adoptere stakeholdernes perception og dermed deres framing af krisen (Ibid.). Næste skridt for 

organisationen er, at denne skal afgøre om der foreligger krisehistorie, hvor organisationen tidligere 

har været involveret i lignende kriser. Hvis det er tilfældet, at lignende kriser tidligere har fundet sted, 

så vil dette påvirke, at den nye krise vil være en meget større trussel for organisationens omdømme 

(Ibid.). Virkningen ved dette beskriver Coombs således:” So what does this really mean? If an 

organization has a history of crises or a negative prior reputation, stakeholders will treat a victim 

crisis like an accidental crisis and an accidental crisis like an intentional one. In turn, crisis managers 

must adjust which crisis response strategies to use” (Ibid.). Herved argumenteres der for, at 

stakeholdere vil tilskrive organisationer med dårlig relationel historie eller et dårligt image et langt 

højere grad af kriseansvar, end organisationer med et godt image.  

 

4.4.3 Kriseresponsstrategier 

Når krisen er vurderet ud fra ovenstående parametre, kan organisationen herefter vurdere, hvilken 

kriseresponsstrategi som der vil være mest optimal for organisationen at benytte sig af. Coombs 

inddeler de ti kriseresponsstrategier i fire overordnede kategorier.  

 

Benægtelsesstrategier: 

1. Angreb på anklager 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi vælge at konfrontere personerne eller gruppen, 

der italesætter, at krisen eksisterer. Dette kan f.eks. ske ved, at organisationen truer gruppen 

med sagsanlæg, hvis ikke den negative omtale vedrørende organisationen stoppes. Coombs 

understreger dog, at denne strategi kun kan blive anvendt succesfuldt, hvis organisationens 

stakeholdere har mere tiltro til organisationen, end de har til gruppen, der anklager (Ibid.: 

146). Denne kriseresponsstrategi bør udelukkende anvendes ved rygter, og organisationen 

skal være opmærksom på, at den igennem et angreb på anklager risikerer, at der skabes 

sympati for denne, samt at det kan fornærme ofrene for krisen (Ibid.: 147).  

2. Benægtelse 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi vælge at fornægte, at krisen rent faktisk 

eksisterer. Denne fornægtelse vil blive efterfulgt af argumenter, der skal underbygge, at krisen 

ikke er reel (Ibid.: 145). Denne kriseresponsstrategi bør, som den ovenstående, kun anvendes 
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på rygtekriser, og der er ligeledes en risiko for, at ofrene for krisen fornærmes ved 

organisationens ansvarsfralæggelse af krisen (Ibid.: 147). 

3. Syndebuk 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi forsøge at fralægge sig ansvaret ved at 

pålægge en anden organisation, gruppe eller person udenfor organisation ansvaret for krisen 

(Ibid.: 145). På trods af at denne strategi i nogle tilfælde kan være baseret på sandheden, ved 

at en leverandør f.eks. har lavet fejl, argumenterer Coombs for, at denne strategi skal undgås, 

da den skader organisationens omdømme grundet, at den gør både ofre og ikke-ofre vrede 

(Ibid.: 146-147). 

Formindskelsesstrategier: 

4. Bortforklaring 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi forsøge at bortforklare krisen og minimere 

organisationens ansvar for krisen. Denne responsstrategi kan f.eks. indeholde at forklare 

stakeholderne, at organisationen ikke havde kontrol over, hvad der førte op til krisen, eller/og 

klarificere, at organisationen ikke havde til hensigt at skade nogen (Ibid.: 145). Denne tilgang 

kan anvendes ved kriser med en lav grad af kausal attribution, dog risikerer organisationen 

både at gøre ofre og ikke-ofre vred (Ibid.: 147).  

5. Retfærdiggørelse 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi forsøge at retfærdiggøre krisen. Dette er et 

forsøg på at minimere organisationens ansvar for krisen, hvilket kan ske igennem f.eks., at 

organisationen fastslår, at ingen er kommet seriøst til skade eller, at påstå ofrene for krisen 

ganske enkelt fik som fortjent (Ibid.: 145).  

 

Genopbygningsstrategier: 

6. Kompensation 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi yde kompensation til krisens ofre. Dette kan 

være i form af gaver eller penge (Ibid.). Ved denne responsstrategi anerkender organisationen 

sig et ansvar for krisen, og den benyttes typisk ved kriser, hvor der er synlige ofre (Ibid.: 147).  

7. Undskyldning 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi undskylde for krisen, og den vil offentligt tage 

det fulde ansvar og bede om tilgivelse fra ofre og offentligheden (Ibid.: 145). Denne strategi 

bør ifølge Coombs anvendes, hvis der er beviser for, at organisationen er den primære aktør, 
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der er ansvarlig for krisen (Ibid.: 147). En undskyldning er værdsat af offentligheden og 

organisationens stakeholdere, da den viser, at organisationen acceptere de sociale normer og 

spilleregler i samfundet, samt at organisationen derigennem kan vise, at den respekterer 

krisens ofre (Ibid.: 148). Dog er undskyldning som kriseresponsstrategi kontroversiel, da en 

organisation gennem en fuld undskyldning må acceptere ansvar, anerkende krisen, love at den 

ikke gentager sig og udtrykke, at organisationen er bekymret og angrer. Derfor kan en 

organisation også lave en delvis-undskyldning, hvori der normalvis kun udtrykkes bekymring 

og anger – denne split laves, da der ved en fuld undskyldning og accept af ansvar også kommer 

en risiko for, at organisationen kan drages til juridisk ansvar for krisen (Ibid.).  

 

Afstivningsstrategier: 

8. Påmindelse  

Organisationen benytter denne kriseresponsstrategi til at påminde dens stakeholdere, om alle 

de gode ting den gør og har gjort tidligere (Ibid.: 145). Dette gør den for at sætte sig selv i 

bedre lys. Den kan ligeledes gøre opmærksom på dens igangværende arbejde med at forbedre 

forholdene (Johansen og Frandsen, 2007: 239). Dette er dog mest passende, hvis 

organisationen har et godt omdømme fra tidligere, da der er en risiko for at ofre og ikke-ofre 

vil anskue det som et forsøg på at fjerne fokus fra selve krisen (Coombs, 2015: 148). 

9. Indsmigring 

Organisationen vil benytte sig af indsmigring ved at lovprise dens stakeholdere (Ibid.: 145). 

Denne strategi kan benyttes, hvis der er involveret hjælp fra eksterne parter, dog kan det 

ligesom afstivning anskues af ofre og ikke-ofre som værende et forsøg på, at fjerne fokus fra 

selve krisen (Ibid.: 148).  

10. Offer 

Organisationen vil i denne kriseresponsstrategi fremstille sig selv som offer på linje med andre 

ofre for krisen, for derigennem at opnå sympati fra offentligheden og dens stakeholdere (Ibid.: 

145). Denne strategi kan anvendes, hvis en organisation er blevet hacket, har oplevet vold på 

arbejdspladsen eller naturkatastrofer. Den kan dog på linje med de andre afstivningsstrategier 

anskues, som at ville fjerne fokus fra selve krisen (Ibid.: 148). 

  

Som det fremgår af ovenstående gennemgang af kriseresponsstrategierne, er det ikke dem alle, der 

bør anvendes ved alle krisesituationer, dette betyder endnu en gang, at organisationer, der befinder 
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sig i en krise, må og skal være realistiske omkring, hvilken type af krise der er tale om, da det ellers 

kan skade en organisations omdømme (image) og relationelle historie med dens stakeholdere. 

Coombs opstiller følgende retningslinjer:  

 

 

 
(Tabel 5: Coombs, 2015: 152) 

 

 

Herudover opstiller Coombs ligeledes tre parametre for krisekommunikationen, der er essentielle for, 

at organisationens krisekommunikation er effektfuld. Han fremstiller, at en organisation i krise bør 

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 

crises in an organization with no crisis history or unfavorable prior reputation. 

3. Use diminishment strategies for accident crises when there is no crisis history or 

unfavorable prior reputation. 

4. Use diminishment strategies for victim crises when there is a crisis history or unfavorable 

prior reputation.  

5. Use rebuilding strategies for accident crises when there is a crisis history or unfavorable 

prior reputation.  

6. Use rebuilding strategies for any preventable crisis.  

7. Use denial strategies in rumor crises.  

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. The victimage response strategy should be used only with the victim cluster.  

12. To be consistent, do not mix denial strategies with either diminishment or rebuilding 

strategies.  

13.  Diminishment and rebuilding strategies can be used in combination with one another. 
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være hurtige til at respondere, have konsistent krisekommunikation samt have en høj grad af åbenhed 

(Coombs, 2015: 131). At organisationen responderer hurtigt, er i takt med internettet og de sociale 

mediers fremtog, kun blevet endnu mere essentielt. Dette skyldes, at stakeholdere vil benytte 

mediernes omtale af krisen som primær information, hvis organisationen er langsom til at respondere, 

hvilket fra et organisationsperspektiv kan give et uønsket blik på krisen (Ibid.). Modsat vil et hurtigt 

respons give stakeholderne en oplevelse af, at organisationen tager affære, hvilket vil medføre, at 

denne fremstår mere kompetent (Ibid.: 132) 

 

Det andet parameter Coombs opstiller er konsistens i organisationens krisekommunikation. Her 

fremhæver han, at al kommunikation, der kommer fra organisationen, uagtet hvem der kommunikerer 

for denne, bør være ensartet, da organisationen ellers kan fremstå utroværdig, hvorimod konsistent 

kommunikation vil medføre troværdighed (Ibid.: 133).  

 

Det tredje parameter, Coombs fremstiller, er åbenhed. Dette har flere facetter: 1. Organisationen bør 

være tilgængelig for medierne. 2. Organisationen skal nære velvilje til at dele informationer, der 

relatere sig til krisen. 3. Organisationen skal være ærlig (Ibid.: 134). Det kan være problematisk for 

en organisation at opfylde velvilje til at dele information, da det ganske ikke altid er muligt eller 

tilrådeligt at give offentligheden fuld information, som denne ønsker (Ibid.).  

 

4.4.4 Strategisk fokus i krisekommunikation 

Coombs argumentere for, at krisekommunikation oftest er mest taktisk, men at den i højere grad bør 

være strategisk, hvori det skal medtages, hvilken målgruppe og mål, der indgår (Coombs, 2015: 136). 

Målene guider strategien og repræsentere det udfald, som organisationen måtte ønske (Ibid.). Målet 

for krisekommunikationen bør jævnfør Coombs (2015) være, at organisationen skal mindske den 

psykiske og/eller fysiske skade, som organisationen måtte påføre stakeholdere og organisationen selv, 

dog er det overordnede mål med krisekommunikation offentlig sikkerhed, hvorfor enhver 

organisations overordnede mål med krisehåndtering bør være at forhindre, at der sker skade på 

stakeholdere (Ibid.). Organisationers ønskede udfald af krisekommunikationen inkluderer 

rygtebeskyttelse, hvilket også kan anses som legitimitet, aktiepriser, markedsandel, salgstal og 

lignende. Dette leder til det mest almindelige mål for organisationer, som er at reducere den 

mediedækning, som organisationen oplever under krisen både på de traditionelle medier og på de 
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sociale medier (Ibid.). Dog kan mediedækning være positivt, såfremt at en organisation f.eks. får 

positiv omtale grundet god krisehåndtering, hvilket ligeledes kan anses som værende et af målene 

med kriseresponsstrategier. Her er indgangsvinklen, at positiv mediedækning kan være med til at 

legitimere en organisation, hvorimod negativ mediedækning kan forværre krisen eller skade 

organisationen legitimitet og rygte (Ibid.: 137). Et aspekt en organisation kan stile efter, er at 

medierne benytter dens egen kommunikation i mediedækningen, hvorved det kan blive muligt for en 

organisation at kommunikere dens egne budskaber, og dermed kan den drage fordel af, hvis medierne 

gentager organisationens hovedbudskaber (Ibid.). Det vil altså være ideelt for en organisation, der 

befinder sig i en krise, hvis denne er mediernes dominerende kilde til informationer. Selv hvis 

organisationen ikke er den dominerende kilde til information, er det essentielt, at informationen, der 

bringes i medierne, er korrekt og præcis. Ligeledes kan det være et mål for en organisation at 

sammenligne dens rygte før og efter krisen. Nedenfor opstilles en liste med en række eksempler på 

mål, som kan forekomme for en organisations strategiske fokus i en krise: 

 

1. Mål for mediedækningens fordelagtigheds: En stigning i procentandelen af positiv 

mediedækning og en nedgang i procentandelen af negativ mediedækning efter 

organisationens kriseresponstiltag (Coombs, 2015: 137). 

2. Mål for mediernes brug af krisebudskaber: 20% af alt mediedækning bør indeholde 

organisationens krisehovedbudskaber, og at der skal være flere procent af mediedækningen, 

der benytter organisationen som kilde end mediedækning, der ikke benytter organisationen 

som kilde (Ibid.). 

3. Mål for mediernes fairness: 95% af mediedækningen bringer præcis information om krisen 

(Ibid.) 

4. Mål for Image (reputation)-undersøgelse: Et fald på mindre end 15% i image (reputation) 

undersøgelse efter krisen (Ibid.) 

5. Mål for markedsandel: Mindre end et 12% fald i markedsandel i månederne efter krisen 

(Ibid.). 

6. Mål for aktiepris: Mindre end 8% fald i aktieprisen en måned efter krisen (Ibid.) 

7. Mål for salg: Mindre end 10% fald i salg i den efterfølgende måned efter krisen (Ibid.: 138) 

8. Mål for omtale: Mindre end 15% stigning i negativ mund til mund omtale efter krisen (Ibid.).  
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Disse mål kan sætte en standard, som krisekommunikations teamet i den pågældende organisation 

kan evaluere efter, og de kan dermed sætte nogle retningslinjer for at måle på, hvorvidt 

krisehåndteringen har været succesfuld. Indeværende speciale vil dog primært fokusere på ”mål for 

mediernes brug af krisebudskaber” da dette vurderes til at være mest relevant i forhold til den 

kvantitative indholdsanalyse. 

 

4.5 Legitimitet  
Til at belyse og forstå nogle af de institutionelle perspektiver, der gør sig gældende for banker i krise, 

inddrages Mark C. Suchmans begrebsapparat om legitimitet. I artiklen “Managing legitimacy: 

strategic and institutional approaches” (1995) behandler Suchman legitimitetsbegrebet ud fra flere 

forskellige definitioner. Han tillægger sig en af de brede definitioner på legitimitet, der lyder således: 

 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper or appropriate within some socially constructed system of norms, values beliefs and 

definitions.”  (Suchman, 1995: 574) 

 

Med dette udgangspunkt bliver legitimitet altså bedømt ud fra en organisations handlinger, og 

hvorvidt disse handlinger stemmer overens med de værdier, normer og overbevisninger, der gør sig 

gældende i organisations omverden. Disse værdier og normer er ikke nødvendigvis gyldige i alle 

afkroge af samfundet, da disse er socialt konstrueret i den pågældende kontekst. Det betyder, at det, 

som måske anses som værende legitimt i én sektor, ikke nødvendigvis er legitimt i en anden. (Ibid.). 

Den pågældende kontekst er ligeledes også historisk betinget forstået på den måde, at legitimitet 

formes af en lang række af hændelser. En organisations legitimitet formes altså over tid, hvor en lang 

række af events og begivenheder kan være afgørende for den aktuelle legitimitetsopfattelse (Ibid.). 

Legitimitet er helt afgørende for organisationer, da begrebet dækker over organisationers berettigelse 

til at operere på markedet eller i samfundet helt generelt. 

 

Suchman beskriver yderligere to retninger inden for legitimitetsforskningen: strategisk legitimitet og 

institutionel legitimitet. For den strategiske legitimitet gælder, at legitimitet anses som værende en 

operationel ressource, som en organisation bevidst kan bruge strategisk. På den anden side står den 

institutionelle legitimitet, hvor legitimitet anses som værende indlejret i institutionelle praksisser 

indenfor et givent felt. Med institutionel legitimitet, arbejder man ud fra den antagelse at samfundet 
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kigger på organisation og ikke den anden vej rundt, og dermed er legitimitet ikke en ressource, der er 

til    rådighed for organisationen (Ibid.: 577). Her indtager Suchman en midterposition i forhold til de 

to retninger, da han anerkender, at institutioner, strukturer, normer etc. grundlæggende er 

konstituerende for organisations legitimitet, men står samtidig fast på, at organisationsledelsen også 

har mulighed for at bruge legitimitet som en ressource (Ibid.: 572). I forlængelse hertil præsenterer 

Suchman tre primære hovedudfordringer i forhold til legitimitetsledelse: opnå, fastholde eller 

reparere legitimitet. En organisation kan ligeledes arbejde med legitimitet på forskellige måder, men 

her er det afgørende, hvilken legitimitetstype der er tale om. Hertil opstiller Suchman yderligere tre 

legitimitetstyper: pragmatisk, moralsk og kognitiv. 

4.5.1 Pragmatic legitimacy 

Pragmatic legitimacy tager udgangspunkt i nytteforholdet mellem organisationen og dens nære 

omverden ved at basere sig på de relevante modtageres egeninteresse i en organisatorisk beslutning. 

Det kan være i form af etablering af partnerskaber, der har til formål at pleje begge parters interesser. 

Pragmatic legitimacy kan også “købes” igennem håndgribelige gevinster eller ved at tilbyde 

organisatorisk indflydelse i form af bestyrelsesposter. I de senere år har pragmatic legitimacy også 

manifesteret ved, at virksomheder har indgået partnerskaber med godgørende organisationer og på 

den måde “lånt” af disse organisationers legitimitet (Ibid.: 578). 

4.5.2 Moral legitimacy 

Moral legitimacy dækker over en normativ vurdering af organisationen og dens aktiviteter. Denne 

legitimitetstype baserer sig på modtagerens positive eller negativt opfattelse af organisationens 

praksisser i henhold til de socialt konstrueret normer og værdier, der gør sig gældende i det 

organisatoriske felt (Ibid. 579). Suchman uddyber den moralsk legitimitet ved at præsentere fire 

dimensioner til denne legitimitetstype: Consequential, procedural, structural og personal legitimacy 

(Ibid.: 580-582).  

 

Consequential legitimacy handler bl.a. om, hvilket output en given organisation arbejder med. Dvs., 

hvorvidt selve produktet eller dets services anses som moralsk accepteret, og om dette stemmer 

overens med de normer og værdier, der er dominerende i det socialt konstruerede system (Ibid.: 580). 

Derudover kan den moralske legitimitet også komme i spil i forhold til de metoder og procedurer, 

som organisationer benytter sig af – det som Suchman betegner som procedural legitimacy. Disse 
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skal ligeledes også stemme overens med det omliggende værdisæt, der eksisterer i organisationens 

omverden (Ibid.). Structural legitimacy hviler på den legitimitet, der relaterer sig til organisationens 

strukturelle opbygning. Dette kan manifestere sig ved, at omverden har tiltro til, at organisationens 

mange afdelinger kontrolleres og styres korrekt. Dette element af den moralske legitimitet forholder 

sig altså til organisationens struktur, og hvorvidt denne afføder mere eller mindre tiltro til 

organisationen (Ibid.: 581). Afslutningsvis kan der også være tale om en personlig dimension i 

forhold til den moralsk legitimitet, der primært knytter sig til organisationsledelsen. Her bliver den 

moralske legitimitet især målt på ledelsens troværdighed, kompetencer og evne til at lede 

organisationen i overensstemmelse med de grundlæggende normer og værdier i det organisatoriske 

felt. (Ibid.).  

4.5.3 Cognitive legitimacy 

Cognitive legitimacy dækker over, hvorvidt en organisation anses som værende nødvendig eller 

uundværlig i dens omverden – enten på markedsplan eller helt overordnet i samfundet. Kognitiv 

legitimitet er en iboende og “taget-for-givet” form for legitimitet, hvor en organisation ageren opfattes 

som meningsfulde, forudsigelige og nødvendige for konteksten. Danske Bank og Nordea er 

umiddelbart et godt eksempel på kognitiv legitimitet, da der ikke sættes spørgsmålstegn ved deres 

tilstedeværelse og berettigelse til at agere på markedet. Deres produkt og services ses som en 

grundlæggende nødvendighed i samfundet ved f.eks. at kunne tilbyde lån og stille økonomisk 

sikkerhed for almindelige borgere. Nedenstående tabel er udformet på baggrund af vores læsning af 

Suchman og har til formål at opsummere, hvordan legitimitetsudfordringer og legitimitetstyper kan 

hænge sammen: 
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(Tabel 6: Suchman, 1995: 600) 

 

Suchman inddrages med det formål at foretage en legitimitetsanalyse af begge banker for at blive 

klogere på, hvilke aspekter af hans begrebsapparat vedrørende legitimitet, der er på spil før, under og 

efter krisen.   

 

5.0 Analyse  
5.1 Analyse af krisetyper  
For at forstå Nordea og Danske Banks to respektive kriser, er det relevant at identificere, hvilke typer 

af kriser, de to banker har stået over for. Til dette vil nedenstående analyseafsnit anvende Mitroff 

(2004) til at bidrage med en dybere forståelse for, hvad der karakteriserer kriserne i henholdsvis 

Hvidvasksagen og Panama Papers. 
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5.1.1 Nordea - Panama Papers 

I medierne bliver historien bragt om, at Nordea har benyttet sig af et omstridt advokatfirma (Mossack 

Fonseca i Panama) til at gemme penge af vejen fra skattemyndighederne i skuffeselskaber. 

Afsløringerne stammer fra interne dokumenter fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, der er et af de 

fem firmaer, der har lavet allerflest af såkaldte offshore-selskaber. Offshore-selskaber besidder en 

særlig ejerskabsstruktur, der gør det muligt for den reelle ejer af disse selskaber at holde sig skjult 

(Selmer & Biener, 2016). Nordeas rolle i den forbindelse har været, at Nordeas Private Banking 

afdeling i Luxembourg (NBSA), har været med til at oprette disse offshore-konstruktioner og har 

administreret dem sammen med Mossack Fonseca i en årrække (Ibid.) Nordea har altså hjulpet visse 

kunder med at holde deres formue og finanser skjult for andre. Der eksisterer en række legale grunde 

til, hvorfor man skulle vælge sådan en type af selskaber, men der findes mindst lige så mange 

mistænkelige grunde som f.eks. skatteunddragelse og hvidvask. Dette er relevant set i forhold til, 

hvilken type af krise sagen kan identificeres som.  

 

Her kan der ud for Mitroffs teori argumenteres for, at der er tale om product tampering (tabel 3), der 

anses som en abnormal accident, da den er opstået på baggrund af bevidste handlinger med onde 

intentioner (Mitroff, 2004: 69). I forhold til Nordea betyder det, at udefrakommende aktører anvender 

Nordeas finansielle infrastruktur til at begå kriminelle handlinger, som i dette tilfælde kan være 

skatteunddragelse. Nordeas datterselskab i Luxembourg har tilbudt administrative ydelser til oprette 

og vedligeholde offshore-konstruktioner i skattely, men der er ikke fundet bevis for, at medarbejdere 

aktivt har bidraget til kunders skatteunddragelse  

“Undersøgelsen konkluderer, at NBSA har tilbudt administrative ydelser til kunder, men der er 

hverken fundet bevis for, at medarbejdere har initieret oprettelse af offshore-konstruktioner, eller at 

de proaktivt har bidraget til kunders eventuelle skatteunddragelse” (Nordea: Internal investigation 

Panama papers, 2016).  Fordi Nordea ikke direkte har rådgivet kunder om skatteunddragelse, kan 

krisen anses som værende opstået på baggrund af, at udefrakommende har brugt Nordeas offshore-

strukturer til at begå kriminelle handlinger. Der kan ligeledes argumenteres for, at skatteunddragelse 

som omdrejningspunkt for krisen, også kan knytte sig til et system/societies niveau (Mitroff, 2004: 

70). Dette kan ses med afsæt i, at især de nordiske lande har et samfund der er bygget op omkring 

omfordeling af goder via skat, hvilket medfører, at skatteunddragelse truer med at undergrave 

velfærdssamfundet og derved hele den moderne samfundsstruktur i norden. (Engelbrecht, 2015). 



62 

Dette vil sige, at krisen ikke alene truer Nordea eller banksektoren, men at den også truer med at 

påvirke samfundet (Se punkt 1 under figur 2).  

 

Mitroff argumenterer endvidere for, at kriser ikke er statiske, men derimod kan udvikle sig. Nedenfor 

ses Mitroffs inddeling af kriser i henhold til hvordan de er opstået, og i hvilken grad de påvirker 

organisationen og dens omverden. Y-aksen angiver om krisen er opstået på baggrund af en normal- 

eller abnormal accident. X-aksen angiver, om krisen udelukkende påvirker organisationen og dens 

branche, eller om den påvirker samfundet som helhed. Modellen inddeles efter kvadranter, som 

repræsenterer forskellige overordnede krise-karakteristika (Mitroff, 2004:70). Nordeas krise i 

forbindelse med offentliggørelsen af Panama Papers er et eksempel på en krise, der udvikler sig fra 

at starte én kvadrant, og at den derefter udløser flere kriser i andre kvadranter (Mitroff, 2004:69).  

 
(Figur 2: Efter Mitroff, 2004: 70) 

 

Under krisen udtaler Nordea, at organisationen ikke var gode nok til at føre kontrol med dens kunders 

offshore-konstruktioner: “Manglerne er i vid udstrækning af ledelses- og kontrolmæssig karakter. 

Alligevel finder jeg det betryggende, at der ikke er fundet bevis for, at Nordeas medarbejdere 

proaktivt har bidraget til skatteunddragelse.” (Casper Von Koskull i Nordea.com, 20/07/16). 
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Nordeas krise starter med, at bankens platform er blevet anvendt til skatteunddragelse, men udvikler 

sig hurtigt til at omhandle bankens egen manglende sikkerhedskontrol og screening af kunder. Her er 

der tale om lack of attention to safety (Se punkt 2 under figur 2). Mitroff argumenterer for, at 

systemers kompleksitet, da disse komplekse forhold kan være svære at gennemskue for organisation 

og dens omverden (Mitroff, 2004: 70). I henhold til Nordeas krise betyder det, at offshore-

konstruktioner kan være svære at gennemskue på grund af deres kompleksitet, og derfor kan det 

ligeledes være svært for Nordea at kontrollere, hvordan disse konstruktioner anvendes. 

 

Kombinationen af at udefrakommende anvender Nordeas produkt til kriminelle handlinger, og at 

Nordeas egenkontrol ikke har været god nok bevirker, at Nordea i sidste ende står overfor en 

reputational crisis; mere specifikt en damage to corporate reputation (Se punkt 3 under figur 2). 

Dette skyldes, at Nordea bliver anset for indirekte gennem dens samarbejde med Mossack Fonseca 

at have medvirket til at fremme skatteunddragelse for muligt kriminelle (Herschend, 2016). Nordeas 

egenkontrol med de kunder, der har anvendt offshore-konstruktioner ikke har været god nok. Derved 

fejler Nordea i forhold til dens ansvar som finansiel institution, hvilket har svækket bankens image, 

stakeholdernes tillid og organisationens legitimitet. Dette understøttes af Berlingske Business 

imageundersøgelse af danske virksomheders omdømme i 2016, som påviser, at Danske Bank er faldet 

fra en 26. plads til en 130. plads (Nordea.com, 09/06/16), hvorved der i høj grad kan være tale om en 

krise, der knytter sig til damage to corporate reputation.  

 

5.1.2 Danske Bank - Hvidvasksagen 

Danske banks Hvidvasksag starter, da det i 2017 kommer frem, at bankens estiske filial er blevet 

anvendt til hvidvask for milliarder af kroner. Selve hvidvasken finder dog sted mange år før og tager 

sit udspring i 2006, da Danske Bank køber finske Sampo Banks estiske afdeling, hvorved Danske 

Bank indtræder på det estiske bankmarked (Se DB tidslinje). Ligesom i Nordeas krise er det 

udefrakommende aktører, der anvender Danske Banks konti til at hvidvaske store summer af penge. 

Her bliver et legalt produkt udbudt af Danske Bank anvendt til et kriminelt formål. Dermed er der 

ligesom i Nordeas tilfælde tale om product tampering der anses som en abnormal accident (Se punkt 

1 i figur 3), da den er opstået på baggrund af bevidste handlinger med onde intentioner (Mitroff, 2004: 

69). Der må dog tilføjes en væsentlig forskel, der adskiller Danske Banks krise fra Nordeas. Meget 

tyder på at dele af Danske Bank har haft en indsigt i, hvad der foregik i den estiske filial, eftersom at 
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Danske Bank første gang bliver advaret af det estiske finanstilsyn og den russiske centralbank om 

mulig hvidvask i starten af 2007 (Ritzau, 2019a). Senere i 2009 fremlægger det estiske finanstilsyn 

endnu en rapport om Danske Bank i forbindelse med hvidvask, der dog ikke er lige så kritisk som to 

år forinden. I 2013 stopper den amerikanske bank, JP Morgan, dens samarbejde med Danske Bank 

grundet hvidvaskforebyggelse. Det fører til, at Danske Bank iværksætter en undersøgelse af 

udenlandske kunder, men undersøgelsen bliver dog aldrig færdiggjort (Ibid.).  I slutningen af 2013 

sender whistlebloweren, Howard Wilkinson, en rapport til et medlem af Danske Banks direktion, 

hvor han advarer om alvorlige problemer med hvidvask i Estland. Danske Bank bliver altså gentagne 

gange advaret om risikoen for hvidvask fra flere forskellige aktører i tidsintervallet mellem 2007 og 

2015. Bankens revision konstaterer sågar brud på hvidvaskloven i 2014, hvor Thomas Borgen bliver 

skriftligt orienteret, men først i 2015 bliver den estiske filial lukket for udenlandske kunder (Se 

Danske Bank tidslinje). Dette sætter krisen i et andet lys, da det hermed fremstår som om, at banken 

er informeret omkring de ulovlige forhold mange år, før banken vælger at lukke afdelingen. Dette 

tyder på, at ansatte i Danske Bank har handlet med onde intentioner, og det kan opfattes som om, at 

de har valgt at ignorere advarslerne til fordel for en økonomisk gevinst, og banken derfor aktivt 

deltager i product tampering.  

 
(Figur 3 efter Mitroff, 2004: 70) 
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Af figur 3 fremgår det, hvordan Danske Banks krise skiller sig ud fra Nordeas. Her udvikler krisen 

sig til i højere grad at udspille sig i figurens nederst højre hjørne, da Danske Banks anses for aktivt at 

kigge den anden vej, mens hvidvask af milliarder finder sted i den estiske filial. Derfor bliver sagen 

ikke i lige så høj grad et spørgsmål om bankens kontrolfunktioner, men krisen kommer i højere grad 

til at handle om, at der fra bankens side ikke er blevet handlet på de mange advarsler.  

 

Samtidig kan Danske Banks krise ligesom Nordeas krise anses for at være på et ”system/societies” 

niveau. Dette skyldes, at hvidvask tager penge, der er tjent gennem ulovlige aktiviteter i et samfund 

og gør dem legitime, så de kan bruges på lige fod med penge tjent på lovlige aktiviteter (Herschend, 

2015). På den måde er hvidvask med til at muliggøre og skabe grobund for ulovlige handlinger og 

aktiviteter, som på lige fod med skatteunddragelse truer de grundlæggende samfundsstrukturer i det 

moderne samfund. Danske Banks rolle i sagen gør, at der opstår en ny krise i form af damage to 

corporate reputation (Se punkt 2 i figur 3). Danske Banks håndtering af de mange advarsler, som 

banken modtager omkring hvidvask i den estiske filial, stemmer ikke overens med det ansvar, der er 

tilknyttet banken som en central finansiel institution i det danske samfund.  Hvilket også bliver 

afspejlet i bankens kundetilfredshed som siden krisens begyndelse er faldet drastisk (Duelund, 2019). 

Danske Bank skriver følgende på dens egen hjemmeside: 

 

“Vi er en nordisk universalbank og tilmed den største bank i Danmark. Vi spiller derfor en vigtig 

rolle i samfundet, som først og fremmest er at bidrage til vækst, velstand og finansiel stabilitet. Det 

gør vi at drive en solid og lønsom forretning på en ansvarlig og transparent måde og ved at stille 

vores ekspertise og kompetencer til rådighed for samfundet” (Danskebank.com, En strategisk tilgang 

til ansvarlighed).  

 

Citatet står i skarp kontrast til, hvad der er foregået i den estiske afdeling.  

 

5.1.3 Delkonklusion 

Først og fremmest kan det konkluderes, at nogle af Nordeas offshore-strukturer i skattely anvendes 

af udefrakommende aktører til at unddrage i skat, hvilket kan betegnes som en abnormal accident 

nærmere betegnet product tampering. I forlængelse hertil bevæger krisen sig også op på et 

system/societies niveau, da Nordeas indblanding i skatteunddragelse udgør en principiel trussel mod 
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velfærdssamfundet. Krisen udvikler sig hurtigt til en anden kvadrant og til et spørgsmål om, hvorvidt 

Nordeas interne kontrol af dens kunder har været omfattende nok. På grund af de komplekse offshore-

strukturer og skatteregler bliver denne krise anset som værende opstået pga. en normal accident 

nærmere bestemt lack of attention to safety. Dette leder os hen til den sidste krise, der knytter sig 

damage to corporate reputation, da Nordeas omverden ser dens relation til Mossack Fonseca og dens 

manglende kontrol med dens kunder som værende forkastelig, og dermed er det skadeligt for Nordeas 

omdømme.  

 

I Danske Banks tilfælde bliver det belyst, hvordan dens krise også kan identificeres som product 

tampering, der tager sit udspring fra en abnormal accident. Til forskel fra Nordeas krise kan der 

argumenteres for, at Danske Bank spiller en større aktiv rolle i product tampering i og med, at banken 

ikke reagerer på de mange advarsler, banken modtager i en årrække. Krisen udvikler sig også til et 

system/societies niveau, da hvidvask på lige fod med skatteunddragelse er med til at underminere de 

grundlæggende samfundsstrukturer i landet. Ydermere udvikler krisen sig til også at relatere sig til 

bankens generelle omdømme - det som Mitroff kalder damage to corporate reputation.  

 

5.2 Agenda setting analyse  
Med en identificering af krisetyperne fra ovenstående afsnit er det relevant at se, hvordan disse kriser 

udspiller sig i de landsdækkende dagblade, hvor der her lægges fokus på, hvorvidt bankerne formår 

at sætte deres hovedbudskaber på mediernes dagsorden. Dette er nemlig afgørende, da McCombs & 

Shaws studie (1972) viser, at offentlighedens dagsorden i høj grad præges af mediernes dagsorden, 

da der er en overensstemmelse mellem, hvad medierne fokuserer på i mediedækningen, og hvad 

offentligheden tager stilling til (McCombs & Shaw, 1972: 184). Ydermere argumenterer flere 

teoretikere for, at medierne spiller en essentiel rolle under kriser, da medierne fungerer som en 

katalysator, der kan gøre krisen større, men at positiv omtale også kan formindske krisen (Coombs, 

2015: 137). Specialet har gennem metoden vedrørende den kvantitative indholdsanalyse analyseret, 

hvordan henholdsvis Nordea og Danske Bank er kommet igennem med bankernes 

krisekommunikation og hovedbudskaber i medierne, hvilket i sammenhæng med ovenstående vil 

bidrage med et mere nuanceret blik til den videre analyse. 

 

I de nedenstående grafer repræsenterer den orange linje mediernes dækning af krisen målt på antal 

artikler i en given måned, hvilket anses som specialets metagrafer. Disse grafer giver dermed et 
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indblik i krisernes forløb. På venstre y-akse ses antal artikler, der er registreret, og på x-aksen ses 

tidsforløbet. De farvede punkter viser, hvor mange gange et specifikt frame, der er behandlet i grafen, 

repræsenteres. Der er i alt 13 forskellige frames: Syv frames for Danske Bank (Tabel 1) og seks 

frames for Nordea (Tabel 2). Nedenstående analyse tager ligeledes udgangspunkt i Coombs 

strategiske mål for krisekommunikationen om, at organisationens krisekommunikative budskaber 

skal indgå i minimum 20% af de bragte artikler: “Media utilization of crisis messages objectives: 

“That 20% of media reports include the key crisis message” (Coombs, 2015: 137). Dette strategiske 

mål tager udgangspunkt i, at Coombs argumenterer for, at “Crisis teams create messages and benefit 

when the media repeat their key messages” (Ibid.).  

 

5.2.1 Danske Bank i medierne 

Hvidvasksagen kommer for første gang ind i mediebilledet, da Berlingske d. 20. marts 2017 bringer 

afsløringer om, at Danske Banks estiske filial har haft mistænkelige pengestrømme gennem en lang 

årrække. Dette kan defineres som et såkaldt trigger-event jævnfør Dearing og Rogers (1996), da det 

er denne afsløring, der bringer Hvidvasksagen på dagsordenen i medierne. Dertil præsenteres 

begrebet issue proponents, som er den gruppe eller det individ, der fortsat driver sagen frem i 

medierne. Ved hjælp af den kvantitative indholdsanalyse har det været muligt at fastslå, at Berlingske 

igennem hele sampling perioden stod for 33% af alle skrevne artikler (figur 4), hvormed avisen kan 

anskues til at være issue proponent for Hvidvasksagen. Dette tager afsæt i, at ingen af de andre aviser 

nærmer sig det samme omfang af artikler om sagen, og at det ligeledes er Berlingske, der løbende 

holder liv i sagen ved at bringe nye afsløringer.  
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(Figur 4) 

Danske Bank forsøger indledningsvis at frame krisen, som om at banken er blevet misbrugt til 

kriminelle handlinger. Ligeledes forsøger Danske Bank i dette frame at reducere dens ansvar for 

krisen ved at fremhæve, at den estiske filial handler alene, hvilket ligeledes er en del af kodningen af 

framet. Nedenstående graf viser, hvor ofte dette specifikke frame fremgik i de kodet artikler. 

 

 
(Figur 5) 
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Af figur 5 fremgår det, at Danske Bank ikke lykkedes med at sætte dette frame på mediernes 

dagsorden - dette skal ses jævnfør Coombs, der argumenterer for, at organisationens egne 

hovedbudskaber skal indgå i minimum 20% af artiklerne for at det strategiske mål om udbredelse 

opfyldes. September 2017 er den måned, hvor “misbrugt-framet” bliver repræsenteret flest gange. I 

september 2017 bliver der i alt registreret 31 artikler, der omhandler sagen, hvor seks af dem 

indeholder “misbrugt-framet” - svarende til 19,4%. Da det pågældende frame har været lavt 

repræsenteret i mediedækningen i de landsdækkende dagblade set over hele perioden, kan det 

konkluderes, at dette frame ikke kan være meningsskabende blandt offentligheden (Dearing & 

Rogers, 1996: 6). Danske Banks forsøg på at frame bankens rolle som et offer i sagen, slår altså ikke 

igennem hos medierne. 

 

Danske Bank forsøger også at fremsætte et frame, der omhandler de mange tiltag, som banken har 

iværksat og benytter med henblik på anti-hvidvask. Dette er der fra Danske Banks side lagt stor vægt 

på i organisationens pressemeddelelser. Det bliver ofte nævnt i bankens kommunikation hvor mange 

medarbejdere i banken, der er beskæftiget med anti-hvidvask, og hvor mange kundetransaktioner der 

månedligt bliver screenet (Danskebank.com, 21/09/17). Figur 6 viser, hvor ofte dette frame bliver 

bragt i medierne: 

 
(Figur 6) 
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Figur 6 viser en god tendens i februar 2017, hvor Danske Bank når ud med dette frame i 32% af 

artiklerne, hvilket er en stærk procentsats jævnfør Coombs (Coombs, 2015: 137). Framet opnår en 

repræsentation på 20% i november 2017 og 50% i december 2017. Under krisens klimaks, og 

perioden der leder op til, bliver framet dog ikke benyttet i nævneværdig grad. Framet kommer frem i 

flere artikler under krisens højdepunkt i efteråret 2018, men den samlede mængde af artikler er så 

omfattende, at det kun udgør under 4% af det samlede antal artikler. Derfor fremgår det nærmest ikke 

i mediedækningen, hvor mange anti-hvidvask tiltag, som Danske Bank har iværksat og tildeles derfor 

lav salience af medierne. Salience betegner den grad af vigtighed det pågældende emne tildeles af 

medierne jævnfør Dearing & Rogers (1996), hvilket anses som værende lavt for “anti-hvidvask-

framet”. Dette når altså ikke ud til den brede offentlighed i særlig stor grad, hvorved dette aspekt ikke 

kommer til at spille en stor rolle i offentlighedens syn på sagen.  

 

Et frame, der også spiller en stor rolle i Danske Banks eksterne kommunikation under krisen, 

omhandler Danske Banks legitimering af dens egen interne undersøgelse. Her forsøger banken at 

fremstille undersøgelsen som værende eksternt funderet og uvildig. Banken forsøger gentagne gang 

under kriseforløbet at legitimere undersøgelsen, og det er netop dette forhold som framet rummer.  

 
(Figur 7) 
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Som det fremgår af grafen, er undersøgelsen ikke en del af kommunikationen i starten af kriseforløbet, 

da undersøgelsen først offentliggøres den 21. september 2017 (Danskebank.com, 21/09/17). Efter 

undersøgelsen bliver iværksat, optræder repræsentationen af framet dog ikke i særlig høj grad i en 

længere periode, og Danske Bank formår ikke at komme igennem med framet om, at den interne 

undersøgelse er uvildig. Lige inden krisen eskalerer igen, hvilket vil sige i april 2018, lykkedes det 

Danske Bank at nå ud med framet til offentligheden med en procentsats på 23,4%, da “intern 

undersøgelse legitimeres-framet” er repræsenteret i 4 ud af 17 artikler. Ligeledes bliver framet også 

fint repræsenteret i august 2018, en måned før rapporten bliver offentliggjort, hvor den når en 

dækningsprocent på 21% ud af 43 artikler set totalt. Umiddelbart efter fremlæggelsen af den interne 

undersøgelse ligger dette frame på 12,7%, hvilket ikke er tilfredsstillende jævnfør Coombs, og denne 

tendens fortsætter frem til sampling periodens afslutning med en repræsentation på henholdsvis 8,1%, 

7,7% og 9,3%. Overordnet set vurderes det til at være tvivlsomt, om offentligheden formår at opfatte 

den interne undersøgelse, som værende legitim og eksternt drevet, da framet kun slår igennem i 

medierne i to måneder ud af sampling perioden.   

 

Danske Bank fremsætter yderligere et frame, der vedrører den donation, som banken vil donere til 

samfundsgavnlige tiltag: ”Bestyrelsen og direktionen i Danske Bank A/S har tidligere i år 

tilkendegivet, at banken ikke ønsker at drage økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har 

fundet sted i non-resident porteføljen i bankens estiske filial i perioden fra 2007 til 2015” 

(Danskebank.com 19/09/18). Dette frame ses repræsenteret i mediedækningen på følgende måde: 
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(Figur 8) 

 

Framet er ikke repræsenteret i de første mange måneder af krisen, da Danske Bank først offentliggør 

donationen i juli 2018. Alligevel formår framet ikke at slå igennem, da det kun bliver repræsenteret i 

juli 2018 med en procentsats på 14,5%. Efterfølgende opnår framet en repræsentation på 16,2%, 

hvilket fortsat ikke er tilstrækkeligt jævnfør Coombs. Dermed kan det konkluderes, at dette frame 

heller ikke kommer på mediernes dagsorden og ikke tildeles nogen nævneværdig salience af de 

landsdækkende dagblade.  

 

Ydermere fremsætter Danske Bank i dens kommunikation ligeledes et frame, som vi har valgt at 

kalde “beklagelse-frame”. Heri anerkender banken, at den har begået fejl og/eller, erkender dens 

ansvar for krisen.  
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(Figur 9) 

 

“Beklagelses-framet” fremgår ikke i medierne før september 2017, hvor framet opnår en 

repræsentation på 13%. Dog opnår framet en glimrende repræsentation på 46% i oktober 2017.   

Danske Bank formår at holde dette frame i live frem til januar 2018. Som krisen begynder at eskalere 

igen, bliver det i væsentlig grad mindre repræsenteret. Da krisen er på sit højeste i september 2018, 

er framet således blot repræsenteret i 10,2% af mediedækningen, og herfra falder den til under 10%, 

hvor den holder sig frem til samplings periodens afslutning. Dermed vurderes det, at medierne 

tillægger “beklagelses-framet”, en vis grad af salience fra begyndelsen af oktober 2017 og frem til 

december 2017, men at framet mister gennemslagskraft i takt med at krisen eskalerer i 2018. 

 

Gennem Danske Banks interne undersøgelse af Hvidvasksagen bliver det vurderet, hvorvidt Danske 

Banks øverste ledelse og bestyrelse kan drages til juridisk ansvar for denne. Det bliver gennem 

undersøgelsen fastslået, at ledelsen og bestyrelsen ikke kan drages til et juridisk ansvar 

(Danskebank.com, 19/09/18). Dette har Danske Bank igennem dens pressemeddelelser og gennem 

pressemødet den 19/09 2018 lagt vægt på, hvorfor dette danner ramme for næste frame. Det er derfor 

udelukkende kodet, hvis det juridiske ansvar nævnes. 
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(Figur 10) 

 

Dette frame optræder i sagens natur først efter, at konklusionerne på den interne undersøgelse 

fremlægges. Dette frame opnår kun en procentsats på 11,5%, da konklusioner på undersøgelsen 

offentliggøres, og framet bliver kun repræsenteret i 2,7% og 2,5% af sampling periodens artikler 

efterfølgende. Til slut i forløbet er der dog en lille stigning op til 6,9%. Dette vurderes ikke succesfuldt 

i Coombs optik, der som beskrevet tidligere argumenterer for et minimum på 20% (Coombs, 2015: 

137). Det kan altså udledes, at kommunikation, der knyttes sig til bankledelsens juridiske frifindelse, 

udgør en minimal del af de skrevne artikler om krisen efter, konklusionerne på den interne 

undersøgelse bliver fremlagt. Dermed opnår dette frame ikke synlighed i medierne, og er i lav grad 

med til at være meningsskabende for offentligheden.  

 

Under krisen spiller fratrædelser og ansættelser en væsentlig rolle i Danske Banks eksterne 

kommunikation, hvorfor vi har formuleret et “ansættelse/fratrædelses-frame”, der omhandler den 

kommunikation, der binder sig til disse.  
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(Figur 11) 

 

Dette frame skiller sig ud ved at have den største repræsentation i medierne inden for vores sampling 

periode. Fra og med Lars Mørch opsiger sin stilling den 5. april 2018 ligger framet generelt højt, hvor 

procentsatsen i april 2018 er hele 47,1% og har dermed en særdeles høj salience. Denne falder dog 

frem til d. 19. september 2018, hvor Thomas Borgen fratræder og Ole Andersen annoncerer sin 

fratrædelse ved næste ordinære generalforsamling. I september 2018 er repræsentationen af framet 

således 28%. Herefter er der et lille fald til 21%, hvorefter framet igen får momentum og stiger til 

28,2% i november 2018 med en repræsentation i 22 ud af 78 artikler og helt op til 42,5% i december 

2018, hvor Ole Andersen går af som bestyrelsesformand til Danske Banks ekstraordinære 

generalforsamling (Danskebank.com, 07/12/18). Overordnet set er framet godt repræsenteret i 

mediedækningen, og vi kan dermed konkludere at den kommunikation, der knytter sig til diverse 

fratrædelser og ansættelser under krisen, vinder indpas i mediedækningen. Dog kan der argumenteres 

for, at der er en naturlig nyhedsværdi i, at organisationer og ledende medarbejdere opsiger deres 

gensidige samarbejde, hvilket naturligt vil aktivere framet.  

 

Inden for perioden i vores sample bliver der skrevet 725 artikler om Danske Banks Hvidvasksag. 

Overordnet set kan vi konkludere, at de tre frames, der blev repræsenteret mest i mediedækningen 

var:  
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1. “Ansættelses-framet”, hvor der i hele perioden bliver skrevet 149 artikler, der inddrager 

fratrædelser og opsigelser. Dette svarer til at 20% af alle artikler havde “Ansættelses-framet” 

repræsenteret.   

2. “Beklagelses-framet”, hvor der i perioden blev skrevet var 65 artikler, der omhandlede 

erkendelse af fejl og undskyldning. Det vil sige at 9% af alle artikler for perioden havde 

“Beklagelses-framet” repræsenteret 

3. “Intern undersøgelse legitimeres-frame”, hvor der i perioden bliver skrevet 64 artikler, der 

omhandler fratrædelser og opsigelser. Dette svarer til at 9% af alle artikler for perioden havde 

“Intern undersøgelse legitimeres-framet” repræsenteret.   

 

5.2.2 Nordea i medierne 

På baggrund af Nordeas eksterne kommunikation i forbindelse med krisen, optræder der ligeledes en 

række frames, som banken forsøger at nå ud til befolkningen med. Lækket af Panama-Papers og DR’s 

dokumentar ”Det Store Skattelæk” er det såkaldte trigger-event, der udløser massiv 

mediebevågenhed. På samme måde som med Danske Bank, viser den orange linje i de følgende grafer 

mediedækningen af krisen. På y-aksen ses antallet af artikler, og x-aksen er krisens tidsforløb. 

Punkterne viser i hver graf, hvor mange gange det specifikke frame er repræsenteret i de forskellige 

måneder. 

For Nordea ses det, at fordelingen af artiklerne ikke i samme grad er præget af en enkelt issue-

proponent, som er tilfældet med Danske Bank. Dog repræsenterer Børsen 25% af det samlet antal 

skrevne artikler, og dermed spiller Børsen en væsentlig rolle i forhold til at holde mediedækningen 

af krisen kørende. Berlingske ligger tæt efter, da avisen står for 21% af artiklerne.  
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(Figur 12) 

 

Ligesom Danske Bank, forsøger Nordea at italesætte bankens rolle i sagen som værende en bank, der 

er blevet misbrugt af udefrakommende aktører, og at organisationen dermed ikke kan tillægges det 

fulde ansvaret for krisen: “Vi vil ikke acceptere at blive misbrugt til skatteunddragelse” (Nordea.com: 

03/04 2018). 

(Figur 13) 
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Som figur 13 viser, bliver dette frame stort set ikke bragt i medierne. Ikke engang i krisens første 

måned, hvor der er flest artikler (98). Her optræder “misbrugt-framet” kun i fem artikler, hvilket giver 

en samlet procentsats på 5,1%. Dette betyder, at forsøget på at frame sagen som om, at Nordea er 

blevet misbrugt fremfor, at organisationen har været medvirkende til skatteunddragelse, ikke kommer 

til syne i mediedækningen blandt de landsdækkende dagblade. Framet er uden sammenligning det 

frame, der klarer sig dårligt set over hele sampling perioden og er heller ikke nærheden af at møde 

Coombs krav på 20%. Det kan derfor konkluderes, at dette frame ikke vinder indpas i medierne på 

noget tidspunkt af krisen.  

 

En central del af Nordeas krisekommunikation knytter sig til det frame, der omhandler, at banken har 

fulgt alle love og regler. I dette indgår Nordeas kommunikation om, at organisationen ikke har brudt 

lovgivningen, men derimod at den har efterlevet den efter bedste evne, samt at bankens regler allerede 

var mere vidtrækkende end de gældende lovkrav i 2009. 

 

 
(Figur 14) 

 

Efter trigger-eventet i april 2016 fylder dette frame 27,6% af mediedækningen, hvorfor der med rette 

kan argumenteres for, at framet formår at blive en del af mediernes dagsorden. Herefter falder 

repræsentationen af framet dog drastisk til 10% i maj 2016 og efterfølgende i juni 2016 til 5,3% da 
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dermed ikke kan anskues som værende tilfredsstillende. Framet vinder indpas igen i juli og bliver 

repræsenteret i 25% af mediedækningen. Derefter sker et fald i det totale antal artikler i august 2016. 

Der sker ligeledes et fald i repræsentationen af framet, men repræsentationen af framet er fortsat 

tilfredsstillende i august 2016 og februar 2017, hvor det igen bliver benyttet i mediedækningen.  

 

Nordea benytter sig ligeledes af et “ansættelses-frame”. Dette står dog i kontrast til Danske Banks, 

da det ikke benyttes i samme grad. Dette må anskues at være på baggrund af, at Nordea først og 

fremmest ikke har udskiftninger i den absolutte topledelse til forskel fra Danske Bank. I dette frame 

er der kodet for ansættelse med udgangspunkt i compliance samt organisationens ansættelse af 

Matthew Elderfield. 

 
(Figur 15) 

 

På trods af Matthew Elderfields ansættelse den 10. maj 2016 som Head of Group Compliance, 

benyttes dette frame ikke før februar 2017. Altså har Nordea ikke formået at sætte fokus på dette 

tiltag tidligere. Dog benyttes framet i 37,5% af kommunikationen på dette tidspunkt, hvilket er 

tilfredsstillende. Det kan påtales, at kommunikationen ikke er nået bredere igennem på et tidligere 

tidspunkt, hvor tiltaget rent faktisk blev realiseret, ligesom at benyttelsen af framet fra mediernes side 



80 

allerede kort efter falder til under 10%. Dermed har denne kommunikation givetvis ikke haft den 

betydning og det fokus, som Nordea rent faktisk har haft tilsigtet.  

 

Næste frame, som vi har formuleret ud fra Nordea eksterne kommunikation, knytter sig til, at banken 

tager ansvar for dens handlinger. Dette kan anskues som et vigtigt frame også rent 

krisekommunikativt, hvilket vil blive belyst nærmere senere i analysen. I dette frame lægger Nordea 

vægt på beklagelse og erkendelse af de fejl, der leder til sagen. 

(Figur 16) 

 

Dette frame har en gennemgående god repræsentation i mediedækningen i de landsdækkende 

dagblade, så kommunikation om, at Nordea tager ansvar i forbindelse med krisen, når forholdsvis 

bredt ud til offentligheden.  Da krisen indtræffer, optræder framet i 23,5% af artiklerne, men dog 

falder dette i maj 2016 til 10%. I juni, juli og august 2016 ligger repræsentationen af framet på 

henholdsvis 23,7%, 35% og 25%. I september er der ingen repræsentation, men igen i oktober 2016 

er der en repræsentation på 20%, hvilket overordnet set er succesfuldt (Coombs, 2015: 137). 

Ligeledes er der i december 2016 og i februar 2017 er der en acceptable procentsats på henholdsvis 

25% og 37,5%. Dermed har Nordea formået at få organisationens budskab ud i langt de fleste 

måneder, og herigennem formår Nordea at skabe synlighed omkring denne kommunikation.  
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Vi har også identificeret et “image/genopretning af tillid-frame” i Nordeas kommunikation. I dette 

frame er der lagt vægt på, hvordan organisationen er opmærksom på dens image, og at den ønsker at 

genoprette tilliden mellem den og dens stakeholdere.  

 

 
(Figur 17) 

 

Først ses der en ikke tilfredsstillende repræsentation af framet i både april og maj 2016. Herefter 

formår framet at opnå en repræsentation på hele 34,2% i juni 2016, hvilket dog falder i juli 2016 til 

10%. Derefter opnår framet i større grad repræsentation, og det bliver stærkt repræsenteret helt frem 

til marts 2017, hvor falder til under 10%, for dog at opnå en repræsentation på 50% i april 2017. Dette 

betyder, at Nordea til en vis grad har formået at skabe synlighed omkring, at banken er opmærksom 

på dets skrantende image, samt det faktum, at den ønsker at genoprette den tillid som stakeholderne 

har til organisationen. 

 

Der har ydermere været muligt at identificeret et frame, der omhandler Nordeas interne undersøgelse 

i forbindelse med Panama Papers. Dette indebærer, at banken vil undersøge sagen vedrørende mulig 

skatteunddragelse, og hvorvidt der har været medarbejdere, der aktivt har deltaget i at medvirke til 

skatteunddragelse. Dette frame tager ligeledes udgangspunkt i legitimering blandt andet gennem 

inddragelse af relevante myndigheder jævnfør kodningsmanualen. Repræsentationen for dette frame 

optræder således:  
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(Figur 18) 

 

“Nordeas undersøgelse-framet” starter ud med at opnå en repræsentation på 18,4% i april 2016, 

hvilket ikke er tilstrækkeligt. I de efterfølgende måneder frem til september er framet tilstrækkeligt 

repræsenteret. Især i juli måned, hvor undersøgelsen bliver offentliggjort, bliver framet repræsenteret 

i 65% af alle artikler om Nordea og Panam Papers. Efter august 2016 bliver framet ikke længere 

repræsenteres tilstrækkeligt jævnfør Coombs. Det vil sige, at framet ikke længere sættes på mediernes 

agenda og dermed ikke længere bliver italesat i offentligheden i nævneværdig grad. Dog bliver det 

igen fremsat i mediedækningen i december 2016 og igen i februar 2017.  

 

Inden for perioden i vores sample bliver der skrevet 233 artikler om Nordeas rolle i Panama Papers. 

Overordnet set kan vi konkludere, at de tre frames, der blev repræsenteret mest i mediedækningen 

om Nordea var:  

1. “Nordea Undersøgelse-Frame”, hvor der i hele perioden blev skrevet 54 artikler, der 

inddrager Nordeas undersøgelse. Dette svarer, til at 23% af alle artikler havde “Nordea 

Undersøgelses-Frame”, repræsenteret.   

2. Nordea tager “Ansvar-framet”, hvor der i perioden bliver skrevet 52 artikler, der 

omhandler, hvorledes Nordea tog ansvar for dens involvering i Panama Papers. Det vil 
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sige, at 22% af alle artikler for perioden havde Nordea tager “Ansvar-framet” 

repræsenteret. 

3. Image/genopretning af “tillid-frame”, hvor der i perioden bliver skrevet 48 artikler, der 

omhandler Nordeas vilje til at genoprette dens image og tillid hos kunderne. Dette svarer 

til, at 20% af alle artikler for perioden havde “Image/genopretning af tillid-frame” 

repræsenteret. 

 

5.2.3 Delkonklusion 

Set ud fra et agenda-setting teorien og i sammenlægning med Coombs kan specialet hermed 

konkludere, at Nordea i højere grad end Danske Bank formår at få sine hovedbudskaber sat på 

mediernes agenda under krisen. Nordea lykkedes med at få tre frames repræsenteret i mere end 20% 

af artiklerne, hvorimod Danske Bank kun lykkedes med ét enkelt frame. Nordea lykkedes med at få 

videreformidlet sit budskab til offentligheden om, at dens interne undersøgelse er uafhængig, og at 

den bliver udarbejdet i samarbejde med relevante myndigheder. Det samme gør sig dog ikke 

gældende for Danske Bank, hvor framet omhandlede legitimeringen af dens interne undersøgelse kun 

udgør 8% af den samlede mediedækning. Det eneste frame, der kommer på mediernes dagsorden set 

i forhold til Danske Bank, er framet omhandlede ansættelse og fratrædelse. Her er det især Thomas 

Borgen og Ole Andersens fratrædelse, der øger repræsentationen af framet, hvilket formentlig også 

kan tilskrives den store nyhedsværdi i topledelsens afgang. Danske Bank formår i høj grad ikke at 

styre kriserne i mediernes dækning, og bankens hovedbudskaber udgør overordnet set ikke en 

tilstrækkelig del af den brede mediedækningen. Dette er kritisk, da Coombs som nævnt tidligere 

understreger vigtigheden i at få de krisekommunikative hovedbudskaber ud i medierne, da en 

organisation kan drage fordel af, hvis medierne gentager hovedbudskaberne, da det derved kan være 

meningsdannende for befolkningen (Coombs, 2015: 137). Ydermere spiller medierne en afgørende 

rolle i forhold til at fremføre de perspektiver på en sag, som offentligheden skal tage stilling 

(McCombs & Shaw, 1972) Derfor er det yderst kritisk for Danske Bank, at de ikke formår at få sat 

sine hovedbudskaber på medierne dagsorden, da disse hermed ikke bliver genstand for overvejelser 

blandt bankens stakeholdere. Det blev yderligere påvist, hvordan begge kriser udspringer fra et 

såkaldt trigger-event, og at Berlingske spillede en væsentlig rolle som issue-proponent i dækningen 

af hvidvasksagen. Dette betyder, at den spillede en aktiv rolle i at holde hvidvasksagen kørende, 

hvorimod der ikke optræder en issue-proponent i samme grad i forhold til Nordea og sagen om 



84 

Panama Papers, men Børsen og Berlingske står for henholdsvis 25% og 21% af artiklerne. Nordea 

har overordnet set haft større succes med, at bankens frames har været benyttet i mediedækningen. 

Dog har Nordea heller ikke formået, at frame krisen som værende misbrug, men organisationen har i 

langt større grad haft succes med henholdsvis organisationens ”tager ansvar-frame”, - samt 

”image/genopretning af tillid-frame”. Resultaterne fra den kvantitative indholdsanalyse vil bidrage 

til at skabe en dybere forståelse for bankernes kommunikation, når de senere i analysen bliver sat i 

relief til relevante teoretiske kommunikations perspektiver. 

 

5.3 Bankerne i det funktionelt differentieret samfund 
Ovenstående analyse har undersøgt, hvorvidt bankerne formår at sætte deres hovedbudskaber på 

mediernes dagsorden, og hvordan krisen udspiller sig i medierne. I forlængelse hertil vil nedenstående 

afsnit undersøge, hvordan krisen udspiller sig i et større samfundsperspektiv. Et vigtigt aspekt af den 

kommunikative kompleksitet, som de to bankkriser afspejler, kan nemlig forstås ud fra præmissen 

om polyfone organisationer. Organisationer i det senmoderne samfund, som Nordea og Danske Bank 

er tilkoblet forskellige systemer i det funktionelt differentierede samfund, hvor de forskellige 

systemer har deres egne logikker, rationaler og opfattelser af, hvad der er legitimt (Andersen, 2002). 

Analysen vil se nærmere på, hvordan bankerne som polyfone organisationer er tilkoblet flere 

forskellige systemer, og hvordan disse systemer behandler kriserne på hver deres måde i samfundet.  

5.3.1 Nordea i det juridiske funktionssystem  

Nordea kommunikerer i en juridisk kode, da flere forskellige myndigheder bl.a. Finanstilsynet i 

Danmark og Luxembourg kræver en redegørelse for bankens indblanding i sagen efter Panama-

lækket. Nordea forsøger at kommunikere i en juridisk kode ved at igangsætte en intern undersøgelse 

af forholdene i banken, hvor Nordea Group Compliance og Nordea Group Operational Risk står i 

spidsen for den interne undersøgelse med rådgivning og bistand fra advokatfirmaet Mannheimer 

Swartling (Nordea.com, 20/07/16). Nordea samarbejder med et eksternt advokatfirma for at 

undersøge bankens procedure. Samarbejdet kan dog også afspejle, hvordan Nordea allierer sig med 

en aktør inden for det juridiske funktionssystem, der kan hjælpe med at kommunikere sagen i 

overensstemmelse med den juridiske kode. Det afgørende forhold i det juridiske funktionssystem, 

drejer sig nemlig om, hvorvidt Nordea har retten på organisationens side i forbindelse med Panama 

Papers. 
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Søndag d. 3. april, og dermed dagen før lækagen om Panama-Papers bliver offentliggjort i bl.a. DR 

og Politiken, skriver Nordea i dens første pressemeddelelse vedrørende sagen: “Nordea følger alle 

regler og love på dette område. Vi vil ikke acceptere at blive misbrugt til skatteunddragelse. Vi har 

en klar politik for skatterådgivning og klare etiske standarder. Vi tilskynder eller medvirker ikke til 

skattemæssige konstruktioner, der kan anses som skatteunddragelse. Vi hjælper vores kunder med at 

betale den skat, de skal” (Nordea.com, 03/04/16).  

  

Med afsæt i Luhmanns systemteori anses Nordea som et organisationssystem, hvor kommunikationen 

i dette tilfælde tilkobler sig det juridiske funktionssystem og det generaliserede medie ret i den 

forstand, at Nordea ifølge organisationen selv, overholder gældende love og regler inden for 

skatteområdet. Nordea kommunikerer juridisk, hvor banken forsøger at aktivere den positive pol i 

systemets binære kode, når der kommunikeres, at “Nordea følger alle love og regler”. I det juridiske 

funktionssystem vil kommunikationen vurderes ud fra en retslig logik, hvor forholdet mellem ret/uret 

er afgørende for om kommunikationen modtages positivt eller negativt (Andersen, 2002). 

 

Senere hen i kriseforløbet bliver konklusionerne fra den interne undersøgelse fremlagt, og de viser, 

at der ikke er blevet fundet bevis for, at banken kan sættes i direkte forbindelse til skatteunddragelsen, 

men at der er tale om betydelige mangler i kontrolfunktionerne- og strukturer i forhold til Nordea 

Luxembourg (NBSA) (Nordea.com, 20/07/16). De juridisk forhold i sagen er relevant, da dette netop 

har stor betydning for Nordea kommunikation ved krisens begyndelse. Den vigtige pointe set i 

henhold til de juridiske forhold i sagen er, at selvom Nordea har hjulpet med at oprette offshore-

konstruktioner, der kan anvendes til at undgå skat, er det alligevel svært at gøre banken juridisk 

ansvarlig for skatteunddragelse, hvilket bl.a. Lars Bo Langsted, professor i økonomisk kriminalitet 

ved Aalborg Universitet påpeger (Ritzau, 2016). Lars Bo Langsted understreger, at banken rent 

juridisk befinder sig i en gråzone, hvor det er svært at gøre bankens medarbejder til medansvarlig, da 

de rent strafferetligt skal have en præcis viden om den pågældende lovovertrædelse, før de kan gøres 

til medansvarlig for skatteunddragelse (Ibid.). Derudover understreger Michael Tell fra Juridisk 

Institut på Copenhagen Business School, at ”det er altså i sig selv ikke ulovligt at etablere sig i et 

skattely-land. Så længe dit selskab faktisk drives fra det pågældende land. (…) Det bliver først 

ulovligt, hvis du ikke selvangiver korrekt. Du kan være i alle de lande, du vil, du skal bare angive det 

korrekt på selvangivelsen til skattemyndighederne” (Persson, 2016). Som Michael Tell derudover 

påpeger, er det vigtigt at skelne mellem skatteunddragelse og skatteplanlægning, eftersom det er 
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lovligt at strukturere aktiviteter på en måde, der giver skattemæssige fordele, så længe man betaler 

den skat, man er forpligtet til. Dette forhold understreger den juridiske gråzone, der blev nævnt 

tidligere, hvilket komplicerer kommunikation yderligere i det juridiske funktionssystem, da det er 

komplekst at afgøre forholdet mellem ret/uret.  

  

Det er netop dette forhold, som er relevant i forhold til det juridiske funktionssystem, da det først er 

i 2009, at Nordea begynder at stille spørgsmål til kundernes aktiviteter, om hvorvidt visse offshore 

kunder betaler den skat, de er forpligtet til. Man kan med andre ord sige, at indtil 2009 har Nordea 

set den anden vej, og blot hjulpet kunder med at oprette offshore-konstruktioner i skattely uden at 

sikre og kontrollere, at disse selskaber ikke bliver brugt til skatteunddragelse. Som Torben Laustsen 

tilføjer ved den offentlig høring i skatteudvalget 13. april: ”(...) der var ganske enkelt ikke et krav til 

bankerne om, at vi skulle sikre os, at kundernes penge var deklareret til skattemyndighederne [på 

daværende tidspunkt]. Det er faktisk først noget, der er kommet inden for de senere år i forskellige 

etaper (Offentlig høring, 13/04/16). Her knytter kommunikation sig til det juridiske rationale ved at 

forholde sig til de regler og lovkrav, der gør sig gældende på daværende tidspunkt. Nordea 

kommunikerer altså indledningsvis i sagen efter den juridisk kode, men som det senere hen vil blive 

påvist, var det ikke nok til at inddæmme krisen, hvilket også afspejles i repræsentationen af framet 

“følger alle love og regler “ (Figur 14).   

5.3.2 Danske Bank i det juridiske funktionssystem 

På samme måde som i sagen om Nordea og Panama-Papers er store dele af Danske Banks 

hvidvasksag tilkoblet det juridiske funktionssystem, hvor der som sagt skelnes mellem ret/uret. I 

sagen om Danske Bank knytter det juridiske funktionssystem til bankens retlige ansvar i forbindelse 

med de transaktioner, der finder sted i den estiske filial. I et forsøg på at imødekomme den juridiske 

binære kode for ret/uret iværksætter Danske Bank også en intern undersøgelse af sagen, der bliver 

ledet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Danske Bank forsøger at legitimere den interne undersøgelse, 

hvilket bl.a. fremgår på bankens egen hjemmeside om hvidvasksagen:  

 

“Undersøgelserne har været forankret i bestyrelsen og er blevet ledet af advokatfirmaet Bruun & 

Hjejle med henblik på at sikre, at de oplysninger, de har indsamlet, gennemset og vurderet som led i 

undersøgelserne, giver et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at undersøgelserne har været 
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objektive og grundige. Undersøgelserne har haft fuldt mandat til at undersøge alt og alle, som måtte 

være relevant(e)”. (Danskebank.com, Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial) 

 

Alligevel møder undersøgelsen massiv kritik for netop ikke at være uafhængig og uvildig, hvilket 

bl.a. Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og direktør i revisorjura.dk, påpeger: “Man kan ikke få 

sin egen advokat til at lave en uvildig undersøgelse af, om man har overtrådt loven. Det understreger 

bare for mig, at det her aldrig kan blive en uvildig undersøgelse” (Petersen, 2018).  

 

Der bliver med andre ord sat spørgsmålstegn ved undersøgelsens mulige bias, hvilket besværliggør 

en positiv modtagelse i den juridiske binære kode. Ligeledes bliver undersøgelsen ikke legitimeret 

jævnfør specialets agenda-setting analyse, da framet, der har til formål at legitimere undersøgelsen, 

ikke bliver videreformidlet af medierne i tilfredsstillende grad (Figur 7). Derudover kommer det 

danske Finanstilsyn også med en skarp kritik af Danske Banks interne undersøgelse. Ifølge 

Finanstilsynets rapport spiller advokatfirmaet Bruun & Hjejle en dobbeltrolle i sagen. Det skyldes, at 

Bruun & Hjejle ud over at lede advokatundersøgelsen også er advokat for bestyrelsen i Danske Bank. 

(Lund et al., 2018a). Dette forhold bliver yderligere forstærket, da bankens egen undersøgelse 

frifinder topledelsen i Danske Bank. Ole Spiermann, advokat og partner i Bruun & Hjejle, 

kommenterer således på det juridiske ansvar: “Vi har ikke fundet, at der er begået retlige fejl hos 

hverken den administrerende direktør eller bestyrelsen, der kan begrunde et retligt ansvar” (Jensen 

& Olsen, 2018)  

 

Dette afføder en konflikt i det juridiske funktionssystem, da konklusionen af undersøgelsen bryder 

med den juridiske logiks antagelse om, at en anklaget part ikke kan frifinde sig selv. Dette fremhæves 

bl.a. af Lasse Lund Madsen, professor i strafferet ved Aarhus Universitet: “Man kan naturligvis ikke 

frikende sig selv. Det ses jo ikke sjældent, at folk, der er genstand for en strafferetlig undersøgelse, 

ikke selv mener, at de har gjort noget galt, men det afgørende er, hvad politiet og 

anklagemyndigheden mener, og naturligvis i sidste ende, hvad domstolene måtte mene” (Ibid.). Der 

kan derfor argumenteres for, at Danske Banks forsøg på at kommunikere i overensstemmelse med 

den juridiske kode ikke i høj nok grad bliver opfattet legitim, da det i sidste ende kun er en domstol, 

der kan frifinde en anklaget i henhold til det juridiske funktionssystem. 
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5.3.3 Nordea i det økonomiske funktionssystem 

Det økonomiske system er helt centralt for en organisation som Nordea, da bankens primære rolle i 

samfundet er at sikre og kanalisere penge mellem borgere, virksomheder og myndigheder, hvilket 

blandet andet sker gennem rådgivning, långivning og udvikling af betalingsløsninger (Finans 

Danmark, 2019). Det er i høj grad relevant at undersøge Nordea og krisen i sammenhæng med det 

økonomisk funktionssystem, hvor systemet iagttager verden gennem det generaliserede medie penge, 

og hvor den binære kode skelner mellem at betale/ikke betale (Andersen, 2002: 32). Set i relief til 

Nordea, kan der argumenteres for, at hele sagen i bund og grund handler om penge. Penge der ikke 

er blevet betalt skat af og dermed ikke betalt til de rette skattemyndigheder, hvilket i sidste ende 

betyder færre penge i statskassen og dermed færre penge til velfærd.  

 

Derudover er Nordea og krisen ikke kun tilkoblet det økonomiske funktionssystem på et 

samfundsplan men ligeledes i forhold til organisationens egen økonomiske funktion. Få dage efter 

Panama-afsløringerne er der flere af Nordeas storaktionærer, der kræver svar fra banken. De kræver 

alle en redegørelse med fuld gennemsigtighed (Bisbo, 2016). Mandag d. 11. april 2016 indkalder 

Casper von Koskull en række af bankens investorer og aktionærer til møde for at forklare bankens 

rolle i sagen. I den forbindelse udtaler forvalter og medstifter i Didner & Gerge, Henrik Didner, der 

ejer 0,9 pct. af aktierne i Nordea: 

  

”Vores opgave er at vurdere størrelsen af mulige skader for banken på grund af omfanget, og hvordan 

den håndterer sagen. Derefter må vi vurdere, hvordan vi ser på vores beholdning i Nordea”. 

Pensionsselskabet, SPP udtaler ligeledes: ”Skatteunddragelse og økonomisk kriminalitet er vigtige 

temaer, som vi kigger på, når vi analyserer potentielle selskaber, vi kan investere i” (Høie, 2016). 

 

Krisen har dertil betydning for Nordeas økonomi, hvilket bl.a. manifesterer sig ved, at Nordea-aktien 

d. 20. juli. 2016 falder med 25 procent set i forhold til starten af året (Sommer, 2016a). Ydermere kan 

Nordeas årsregnskab for 2016 også berette om, hvordan krisen bliver modtaget negativt i det 

økonomiske funktionssystem, da banken oplyser, at den har mistet 25.000 kunder i Danmark ud af 

dens i alt 1,6 millioner kunder (DR Nyheder, 2017). Dette illustrerer, hvordan det økonomiske 

funktionssystem reagerer på krisen ud fra dets egen logik og rationale – altså hvordan krisen og 

bankens ageren har negative økonomiske konsekvenser for eksempelvis bankens aktionærer. Derfor 
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er det helt afgørende, at banken også kommunikerer i overensstemmelse med den økonomiske kode 

for stadig at kunne skabe profit for den selv og dens aktionærer. 

 

5.3.4 Danske Bank i det økonomiske funktionssystem  

Danske Bank indtager en klar førsteplads på Finanstilsynets liste over de største pengeinstitutter i 

Danmark, hvor listen rangeres efter størrelsen af den arbejdende kapital, der defineres som summen 

af indlån, udstedte obligationer, kapitalindskud samt egenkapital (Finans Danmark, 2019). Hertil 

hersker der blandt økonomerne en generel enighed om, at visse finansielle institutioner har en sådan 

størrelse, at hvis disse kommer i problemer, kan det udgøre en trussel mod den økonomiske og 

finansielle stabilitet i landet. Disse kaldes Systemiske Vigtige Finansielle Institutter (SIFI’er) (Ibid.). 

Både Nordea og Danske Bank anses for at være SIFI’er og har derfor en stor indflydelse på den 

nationale finansielle sektor og dermed den samlede danske økonomi. Dette forhold alene 

understreger, at begge banker er tæt knyttet til det økonomisk funktionssystem. 

 

Hvis Danske Bank anskues alene, så har banken tilbage i 2013 en balance svarende til 186 procent af 

det danske BNP (Rangvid-rapporten, 2013). Hvis et pengeinstitut af den størrelse kommer i 

vanskeligheder, vil det som sagt have en alvorlig påvirkning på hele samfundet, der i den forbindelse 

har affødt udtrykket too big to fail. Dette kom bl.a. til udtryk efter finanskrisen, hvor danske politikere 

og skatteydere må redde Danske Bank efter at den amerikanske investeringsbank, Lehman Brothers 

krakker d. 15. september 2008. Herefter modtager Danske Bank over halvdelen af den såkaldte 

kreditpakke - Bankpakke 2 (Jensen, 2013). 

 

Det er helt åbenlyst, at Danske Bank som pengeinstitut i høj grad er tilkoblet det økonomiske 

funktionssystem. Ikke blot på grund af bankens praktiske funktion, men også på grund af dens 

størrelse, hvorved Danske Bank ageren i visse tilfælde også kan have betydning for økonomien i et 

makroperspektiv. Dette kommer til udtryk, da banken bliver påbudt at revidere dens solvensbehov i 

kølvandet på Hvidvasksagen. Finanstilsynet påbyder Danske Bank at lægge mindst fem milliarder 

kroner ekstra til side grundet de risici, som er forbundet med bankens indblanding i Hvidvasksagen i 

Estland (Olsen et al, 2018). Ligeledes ses Danske Banks tilkobling til det økonomiske 

funktionssystem gennem deres storinvestorer som A.P Møller Holding, der ejer 20,9% af aktierne 

den 19/09 2018 (euroinvestor, 2019). I samarbejde med PFA og ATP presser A.P Møller Holding 
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A/S på for, at Karsten Dybvad og Jan Thorsgaard Nielsen bliver valgt ind i bestyrelsen samtidig med 

at bestyrelsesformand, Ole Andersen, og formand for revisionskomitéen Jørn P. Jensen skal udtræde, 

hvilket også i sidste ende bliver en realitet og offentliggjort d. 7. december 2018 (Danskebank.com, 

07/12/18). Dette er blot et eksempel på, hvordan Danske Bank og krisen i sig selv er knyttet til flere 

forskellige systemer, hvor bl.a. det økonomiske funktionssystem reagerer på krisen ved, at 

storaktionærer som A.P Møller Holding A/S, kan gå ind i sagen og offentligt presse en 

bestyrelsesformand ud af posten. 

  

Bestyrelsesformand, Ole Andersen, understreger på pressemødet d. 19. september 2018, at de estiske 

aktiviteter kun udgør 0,5% af bankens balance, og at filialens indtjening kun udgør få procent af den 

samlede koncernindtjening, når man ser på gennemsnitsindtjening i perioden fra 2007-2015. Danske 

Banks forsøger her at kommunikere i en økonomisk kode ved at nedtone bankens indtjening fra den 

estiske filial og dermed aktivere den binære kode i det økonomiske funktionssystem ud fra en 

økonomisk opfattelse. Danske Bank forsøger at ændre opfattelsen af krisens omfang ved at oplyse 

filialens indtjening set i forhold til hele perioden. Dette får det samlede overskud til at fremstå 

ubetydeligt. Dog kan man også ud fra det økonomiske funktionssystem anskue tallene set ud fra 

indtjening pr år som hvidvaskeksperten, Jakob Dedenroth Bernhoft: “(...) at der var altså flere 

enkeltår, hvor den estiske indtjening spillede en helt anderledes markant rolle” (Brahm et al, 2018).  

Ifølge Danske Banks interne undersøgelse skaber den estiske filial 9,9 pct. af hele Danske Bank-

koncernens resultat før skat i 2008, mens niveauet topper i 2011 med 10,7 pct.  

 

 
(Brahm et. al., 2018) 

 

Det vil sige, at 450 mio. kr. af koncernens overskud før skat på 4,2 mia. kr. stammer fra Estland i 

netop det år (Ibid.). Yderligere fastslår Finanstilsynet i en redegørelse fra maj 2018, at den estiske 
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filial var yderst profitabel, hvor filialen alene i 2013 står for 4,3 procent af den samlede 

koncernindtjening før skat. Dette giver non-residentporteføljen af udenlandske kunder i Estland et 

samlet afkast på 402 procent af bankens opgjorte kapitalbeholdning. Til supplering er det værd at 

bemærke, at Finanstilsynet sammenholder tallet med filialerne i Litauen og Letland, men hvor 

indtjening ligger på henholdsvis 16 og 7 procent (Ibid.).  

 

Ovenstående påviser, hvordan Danske Bank som pengeinstitut besidder en helt fundamental rolle i 

samfundet, der på grund af dens størrelse og indflydelse er too big to fail. Banker som Nordea og 

Danske Bank er dermed nødsaget til at forholde sig til den økonomiske kode på et overordnet 

samfundsplan, men særdeleshed også til private aktionærer og stakeholdere, der behandler krisen 

efter deres egne økonomiske interesser. Det vil sige, at Nordea og Danske Bank som 

organisationssystemer påvirkes af både offentlige og private økonomiske stakeholdere. Dette 

medfører, at bankerne er nødt til at orkestrere kommunikationen således, at de stadig vurderes til at 

kunne aktivere den positive pol i det generaliserede medie penge. Dog kan der også argumenteres 

for, at de to banker ikke har tilpasset deres procedure og praksisser med organisationernes omverden 

og de tilknyttede funktionssystemer, da fokusset primært har været at handle efter den økonomiske 

kodes logik i de to sager. 

 

5.3.5 Nordea i det politiske funktionssystem 

Nordea er i kraft af at være en polyfon organisation ligeledes tilkoblet det politiske funktionssystem, 

hvorfor den må kommunikere heri. Dette fremgår meget eksplicit, da banken bliver hasteindkaldt til 

en offentlig høring af skatteudvalget i Folketinget. Kort efter at Panama Papers bliver lækket kræver 

Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre en offentlig høring om 

skattely med henblik på at få et overblik over de nuværende regler og mulighederne for at bekæmpe 

skattely i fremtiden. Ved en offentlig høring skal en organisation som Nordea kommunikere direkte 

til de folkevalgte politikere og i overensstemmelse med den politiske kode. Flere af politikerne udtaler 

sig om sagen inden høringen finder sted: 

 

Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund: 
Det er ikke i orden, at velhavere og store selskaber laver skattefiflerier og snyd for at undgå at betale 

skat, mens almindelige mennesker hver dag bidrager til velfærdskassen. Skattely er en af de største 

trusler mod velfærdssamfundet, og derfor skal skattely bekæmpes” (Jensen, 2016). 
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SF’s skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen: 

Det er ufatteligt at de der har allermest, er dem der snyder mest. Når milliarder gemmes væk i 

skuffeselskaber i skattely, så er det penge, som fællesskabet snydes for, og som mangler til 

pædagoger, sundhed og uddannelse. Det bør være en mærkesag for alle Folketingets partier at sætte 

en stopper for det” (Ibid.) 

  

Socialdemokraternes skatteordfører, Jesper Petersen: 

Det er oplagt, at Folketingets skatteudvalg gennemfører en hurtig høring og følger op på 

afsløringerne fra pressen. Lækagen om den omfattende brug af Panama som skattely understreger 

igen, hvor massivt et problem skattelyene udgør. For os, der arbejder ud fra værdier om retfærdighed 

og fælles velfærd, er det helt uacceptabelt, når de fælles kasser taber de helt svimlende milliardbeløb, 

der er tale om her” (Ibid.). 

  

De forskellige citater indikerer, hvordan sagen i mindst lige så høj grad er en politisk sag, hvorved 

Nordea må forholde sig til endnu et funktionssystem i dens kommunikation. Til den offentlige høring 

bliver der især stillet spørgsmål til bankernes egne etiske standarder, og hvorvidt disse har været 

tilstrækkelige, og om de bliver overholdt. Den politiske reaktion på krisen skal ses som en konsekvens 

af at krisen bevæger sig op på system/societies niveau jævnfør Mitroff, hvor skatteunddragelse er en 

fundamental underminerende handling i forhold til vedligeholdelsen af velfærdsstaten. Det politiske 

funktionssystem påvirker Nordea som organisationssystem, idet banken kan risikere at pålægges 

yderligere love og regler, hvis organisationen ikke formår at få kommunikeret i overensstemmelse 

med den politiske kode. Derudover tillægger det et ekstra lag i krisens omfang, når sagen bliver gjort 

til genstand for debat i det politiske system. 

 

5.3.6 Danske Bank i det politiske funktionssystem  

I forbindelse med det økonomiske funktionssystem bliver det nævnt, at der findes en række SIFI’er, 

som qua deres størrelse, hver især har afgørende betydning for samfundsøkonomien – heriblandt 

Danske Bank og Nordea. Her blev udtrykket ”too big to fail” præsenteret, men set i relief til det 

politiske funktionssystem har krisen også affødt en debat om, hvorvidt banker er ”too big to jail”. 

Dette fremhæver bl.a. Enhedslisten erhvervsordfører ved at sætte spørgsmålstegn ved om danske 
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banker i bund og grund besidder et reelt incitament til at opføre sig ordentligt, da det i værste tilfælde 

vil føre til en vis kundeafgang og fratrædelser i toppen - men aldrig mere end det på grund af deres 

afgørende rolle i samfundet (Bentsen, 2018). Derfor har flere politikere ytret sig om muligheden for 

at vedtage grundlæggende ændringer i finanssektoren ved at splitte de største banker op i mindre 

enheder. Et folketingsflertal uden om regeringen støtter op om ideen heriblandt Socialdemokratiets 

europaordfører, Peter Hummelgaard: ”Grundlæggende mener jeg, at hvis bankerne ikke lever op til 

deres samfundsansvar, så skal de splittes op” (Christensen, 2018). Ydermere har flere politikere også 

foreslået et strammere tilsyn af bankerne, flere ressourcer til Bagmandspolitiet og Finanstilsynet, 

indsættelse af offentlige repræsentanter i de største bankers bestyrelser mm. Set i henhold til 

systemteori kan disse lovforslag og reaktioner ses som et output af uoverensstemmelsen i den 

politiske kode magt/afmagt, ved at det politiske system vurderer, at man ikke har tilstrækkelig magt 

over og styring af bankerne set i lyset af deres SIFI-status. Set ud fra den politiske binære kode, er 

det svært at styre banker, da de besidder sådan en størrelse og rolle i samfundet, at de ikke kan gå 

konkurs, da dette i så fald vil have katastrofale konsekvenser for samfundsøkonomien.  

 

Et forsøg på at regulere Danske Banks adfærd kommer til udtryk, da Finanstilsynet afviser Danske 

Banks anmodning om godkendelse af Jacob Aarup-Andersen som ny administrerende direktør efter 

Thomas Borgens afgang. Finanstilsynet mener ikke, at Jacob Aarup-Andersen besidder nok finansiel 

erfaring til at blive godkendt som ny administrerende direktør jævnfør ”fit and proper-reglen”, som 

er en del af den finansielle lovgivning (Danskebank.com, 17/10/18). Når Finanstilsynet som offentlig 

myndighed, der er underlagt Erhvervs- og Vækstministeriet, går ind og underkender og dermed 

påvirker centrale beslutninger i en privat organisation, kan der med rette argumenteres for, at Danske 

Bank er tæt tilknyttet det politiske system. En anden tilkobling til det politiske system kan bl.a. ses, 

da Folketingets Eksportudvalg afholder en åben høring af Danske Bank med det formål at opnå 

indsigt i den estiske filials funktion, og hvordan det er muligt, at aktiviteterne ikke er blevet opdaget 

eller stoppet, samt hvilke samfundsmæssige konsekvenser Hvidvasksagen vil føre med sig. Selvom 

organisationer ikke er decideret forpligtet til at møde op til en offentlig høring, foreligger der alligevel 

et politisk pres for at gøre det, som Enhedslistens Rune Lund understreger med denne udtalelse: 

Folketinget er ganske rigtigt ikke en politimyndighed. Men vi er lovgivere, og det er os, der laver 

reglerne. Derfor vil vi gerne have mulighed for at stille spørgsmål til Danske Bank” (Ritzau, 2018a). 
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5.3.7 Offentligheden og den moralske kode 

I forlængelse hertil er det relevant at se nærmere på offentlighedens mening og den tilknyttede 

moralske kode. Inden for systemteori optræder offentligheden som en slags iagttagere af systemer, 

der markerer systemers grænser i omverden (Luhmann, 1993: 141). Denne autonomi er afgørende for 

offentligheden som system, da systemet udgør en arena, hvor konflikter og kriser kan udspille sig. 

Med afsæt i dette kan en sag, der tidligere var et organisatorisk anliggende dermed blive et anliggende 

for offentlighedens iagttagelse, hvilket kan føre til kriser, som er tilfældet for Danske Bank og Nordea 

(Ibid: 140). Den etiske/moralske dimension er særlig interessant for begge kriser, da de interne 

undersøgelser bl.a. påviser, hvordan Nordea og Danske Bank på flere områder ikke lever op til egne 

etiske retningslinjer. 

 

Ovenstående analyse har påvist, hvordan Nordeas medarbejdere ikke bidrog proaktivt til 

skatteunddragelse i henhold til det juridiske funktionssystem. De var derimod medvirkende til at 

opsætte gunstige rammer til samme formål ved ikke at sikre og kontrollere, at skatteunddragelse ikke 

fandt sted. Den moralske dimension af sagen belyses godt af en udtale fra Casper Von Koskull: “Der 

har været for meget fokus på ”kan vi?” fremfor ”bør vi?” ” (Erhardtsen & Kailay, 2018).  I efteråret 

2009 bliver der vedtaget nye etiske standarder i NBSA, der er mere vidtgående end lovgivningen i 

Luxembourg på daværende tidspunkt. Disse skal sikre, at Nordeas medarbejdere med rimelighed kan 

sikre, at kunderne overholder de relevante regler og love for indberetning af beskatning (Sommer, 

2016b). Set ud fra den moralske kommunikationskode er det altså først i 2009, at Nordea påtager sig 

et etisk ansvar i forhold til at kontrollere og sikre, at bankens offshore-konstruktioner ikke bruges til 

skatteunddragelse. Som Torben Laustsen tilføjer ved den offentlig høring i skatteudvalget d. 13. april: 

”Det lyder måske ikke af meget her i 2016, men på det tidspunkt var det et opgør med en lang 

tradition, om at det blander man sig ikke i. Den beslutning burde vi have truffet noget tidligere, men 

vores fokus var ikke der.” (Offentlig høring, 13/04/16). 

  

Her opstår en åbenlys konflikt, selvom Nordea ikke var direkte juridisk forpligtet til sikre, at 

kundernes penge bliver deklareret til skattemyndighederne på daværende tidspunkt, kan der 

argumenteres for, at banken er etisk forpligtet til det set med offentlighedens blik. Nordeas ageren i 

et etisk og moralsk perspektiv er centrum for megen opmærksomhed fra befolkningen og flere 

politikere. Den moralske kode er en del af sin egen kommunikation og ikke er et funktionssystem i 

selv, men den vurderer i stedet kommunikationen og beslutninger ud fra den binære kode etisk/uetisk 
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(Andersen, 2002). I flere forskellige sammenhænge kommunikerer Nordea i en moralsk kode ved at 

referere til egne etiske standarder. På Nordeas hjemmeside skriver banken selv:” Compliance with 

applicable laws and regulations, market standards and business ethics is a fundamental aspect of our 

corporate culture” (nordea.com: etik og integritet, 2019). Dette fremhæves også af Nordeas Chef for 

Private Banking-afdelingen, Thorben Sander, da han bliver konfronteret med Panama-afsløringerne 

i dokumentaren ”Det store skattelæk”. “Vi har en klar holdning om, at de løsninger og den 

rådgivning, som vi yder i Nordea, er inden for lovens rammer og inden for vores etiske 

retningslinjer”. (Herschend, 2016). 

 

Nordea indrømmer i dens interne undersøgelse, at banken ikke havde levet op til dens egne etiske 

retningslinjer ved ikke at implementere de etiske tiltag konsekvent nok (Nordea, 20/07/16) Den 

binære kode for den moralske kommunikation bliver derfor aktiveret negativt, da banken selv 

erkender, at den ikke har handlet i overensstemmelse med dens egne etiske standarder. Der opstod 

derigennem en uoverensstemmelse mellem bankens ageren og offentlighedens moralske 

forventninger til banken. Dette kom bl.a. til udtryk på Nordeas facebookside og andre sociale medier, 

hvor flere ytrer sig i forbindelse med sagen:  

 

(Facebook.com: Nordea Danmark 2016)                        

 

Derudover komplicerer det yderligere modtagelsen af den moralske kommunikation, da flere 

nordiske medier afslører, at NBSA frem til 2016 har et samarbejde med Mossack Fonseca, på trods 

af, at Nordea informerer offentligheden om, at organisationen havde skærpet reglerne i 2009 

(Sommer, 2016a). Den væsentligste pointe i forhold til Nordea og den moralske kommunikation er, 

at banken har handlet uetisk, selvom det var i overensstemmelse med det juridiske funktionssystem. 

 

I relief til Danske Banks Hvidvasksag gør det sig i høj grad gældende, at offentligheden indtager et 

negativt og kritisk syn på banken, da Hvidvasksagen omhandler kriminelle handlinger. 
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Offentligheden reagerer stærkt på sagen, hvilket muligvis har afsæt i at banken bliver anset som 

værende for fokuseret på profit. Det faktum, at Danske Bank var en af bankerne, der som tidligere 

nævnt fik en hjælpepakke under finanskrisen, er ligeledes med til at påvirke offentlighedens syn på 

banken. Offentligheden sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor denne har skulle holde hånden over 

banken, når banken indgår i kriminelle forhold.   

  

 
(Facebook.com: Danske Bank 2018) 

 

Under krisen optræder der et tydeligt eksempel på Danske Banks forsøg på at kommunikere i den 

moralske/etiske kode igennem donationen på 1,5 milliarder kroner, der gives til samfundsgavnlige 

tiltag.  

“[...]har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, 

svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr., til en uafhængig fond, der vil blive oprettet med 

det formål at støtte tiltag til bekæmpelse af international økonomisk kriminalitet, herunder 

hvidvask, blandt andet i Danmark og Estland.” (Danskebank.com: 19/09/18) 

 

Kommunikationen knytter sig til den generaliserede medie penge i det økonomiske funktionssystem, 

men tillægger sig koden etisk/uetisk, da banken her forsøger at kommunikere god etik og moral ved 

ikke at drage økonomisk fordel af overskuddet fra hvidvasken i Estland. Banken søger accept blandt 

offentligheden ved at donere penge til samfundsgavnligt formål, men dette harmonerer ikke med den 

moralske kode, da offentligheden ikke accepterer, at Danske Bank blot kan nøjes med at betale 

gevinsten fra dens ulovlige aktiviteter tilbage og derigennem slippe for straf. Dvs. at donationen ikke 

aktiverer den positive pol i den etiske/moralske binære kode ifølge Luhmanns terminologi.  
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5.3.8 Bankerne og massemedierne  

Afslutningsvis spiller massemedierne en åbenlys og central rolle i det funktionelt differentierede 

samfund, da medierne opererer som regulator for de øvrige funktionssystemer. Massemedierne 

optræder som et enestående funktionssystem, der gennem dets formidlende funktion iagttager og 

videreformidler sager efter systemets egen binære kode om information/ikke information (Andersen, 

2002). Massemedierne som funktionssystem binder sig til samme grundpræmis som agenda setting-

teorien ved at anerkende, at massemedierne spiller en essentiel rolle i forhold til, hvad offentligheden 

tager stilling til. Hvorfor de landsdækkende dagblade vælger at fremhæve en sag, eller et særligt 

aspekt af en sag, på en bestemt måde, henholder sig ofte til de klassiske nyhedskriterier for en historie 

(Qvortrup, 1998: 239). Det er dog relevant at nævne, at massemedierne også vurderer nyheder efter 

deres egne uskrevne kriterier som f.eks. at bringe nyheder, der har en høj salgsværdi (Ibid.: 247). Det 

betyder i praksis, at medierne selv dikterer, hvilke nyheder, der vurderes til at være relevant. De 

forskellige funktionssystemer møder hinanden i massemedierne (Thyssen, 2005: 32), hvilket betyder, 

at funktionssystemet massemedier har afgørende betydning for, hvordan stakeholdere og 

offentligheden opfatter kriserne ud fra massemediernes vinkling. Den kvantitative indholdsanalyse 

påviste, hvordan særligt Danske Bank ikke formår at aktivere den binære kode i massemediernes 

generaliserede medie information, da bankens budskaber og ekstern kommunikation ikke blev 

viderebragt af medierne i særlig høj grad. Nordea lykkes i højere grad med dette, hvilket ligeledes 

bliver konkluderet i agenda setting analysen, hvorved offentligheden i højere grad tager stilling til 

Nordeas kommunikation.    

 

Overordnet set kan vi med afsæt i analysen og i Luhmanns systemteori illustrere de mest relevante 

funktionssystemer for Danske Bank og Nordea som polyfone organisationer på følgende måde:  
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(Figur 19, Nordea og Danske Banks funktionssystemer) 

 

Figuren illustrerer, hvilke funktionssystemer der vurderes til at være centrale for bankerne set i 

forhold til de to kriser. De forskellige funktionssystemer kæmper om at opnå legitimitet, og hvor 

bankerne optræder som bindeled mellem disse. Som ovenstående analyse påviste, står bankerne 

overfor en række af systemer, der skal kommunikeres til, og det er aldrig givet på forhånd, hvilket 

system der har størst betydning i den konkrete sag.  

5.3.9 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at Nordea og Danske Bank kan identificeres som 

polyfone organisationer i form af at være tilknyttet en række forskellige funktionssystemer i det 

funktionelt differentieret samfund. Analysen har behandlet de funktionssystemer, som vurderes til at 

være de mest relevante i forhold til de to cases og påvist, hvordan de forskellige systemers logikker 

og rationaler behandler kriserne på forskellig vis og ud fra forskellige præmisser.  

 

Det kan konkluderes, at begge banker forsøger at kommunikere i overensstemmelse med det juridiske 

funktionssystem gennem de interne undersøgelser. Modtagelsen af Nordeas interne undersøgelse 

bærer præg af, at Nordea befinder sig i en juridisk gråzone på grund af den hårfine balance mellem 

skatteunddragelse og skatteoptimering. Desuden var det svært at pålægge Nordea et juridisk ansvar 
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for medvirken til skatteunddragelse. Dette er som udgangspunkt positivt set i relief til den juridiske 

logik, men det har dog den konsekvens, at Nordeas ageren i Panama Papers i højere grad bliver et 

spørgsmål om manglende etik og moral set ud fra offentlighedens blik. Danske Banks undersøgelse 

bliver derimod mødt af massiv kritik for ikke at være tilpas uvildig og uafhængig. Disse forhold er 

bl.a. medførende til, at modtagelsen i det juridiske funktionssystem ikke forekommer succesfuld. 

Bankerne er også tæt forbundet med det økonomiske funktionssystem i form af at skulle 

kommunikere og stå til ansvar for deres aktionærer. Begge banker er udpeget til at være såkaldte 

SIFI’er. Dette medfører, at deres størrelse og indflydelse på samfundsøkonomien gør dem too big to 

fail, hvilket sætter yderligere krav til kommunikation i forhold til det ansvar, som bankerne har over 

for samfundet. Da bankerne spiller en afgørende rolle for samfundsøkonomien, er bankerne også 

genstand for storpolitisk bevågenhed, hvilket også fører til at begge kriser i høj grad udvikler sig til 

politiske sager.  

 

Ydermere kan der gennem analysen konkluderes, at bankerne i høj grad er nødsaget til at forholde 

sig til den offentlige mening og spørgsmålet om etik og moral. Nordea bliver kritiseret for ikke at 

leve op til dens egne og omverdenens etiske standarder. På samme måde finder offentligheden det 

moralsk forkasteligt, at Dansk Bank har været indblandet i hvidvask, efter banken er blevet reddet af 

skatteydernes penge under finanskrisen. I forbindelse med den offentlige mening er bankerne også 

stærkt afhængige af massemediernes vurdering af bankernes kommunikation, og hvorvidt denne 

vurderes til at være informativ for offentligheden. 

 

Det kan udledes, at organisationer står overfor en kompleks omverden, der består af flere forskellige 

funktionssystemer og koder, der hver især opfatter en handling forskelligt. Særligt banker af Nordea 

og Danske Banks størrelse kan ikke nøjes kommunikere i overensstemmelse med ét funktionssystem. 

De to kriser er præget af modstridende kommunikative logikker og forskellige opfattelser af, hvad 

der er legitimt. Det kan altså konkluderes, at det er afgørende, at organisationer hurtigt identificerer, 

hvilke systemer, der kræver ekstra opmærksomhed og tilrettelægger kommunikation i 

overensstemmelse med de pågældende koder.  

 
 
5.4 Bankernes krisekommunikation 
Nedenstående afsnit har til formål at analysere henholdsvis Nordeas og Danske Banks 

kriseresponsstrategier i forbindelse med Panama Papers og Hvidvasksagen ud fra Coombs SCCT-
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model (2015). Coombs lægger vægt på, at stakeholdernes fortsat øget magt udgør en trussel for 

organisationerne, fordi stakeholderne kan komme med modytringer til organisationernes 

kommunikation. Dette forhold kan betyde, at der kan ske en (om)-tematisering af organisationens 

kommunikation, som muligvis ikke er i organisationens interesse (Coombs, 2015: 144). Dette blev 

bl.a. påvist i ovenstående analyse, hvor Panama Papers i højere grad bliver et spørgsmål om 

manglende etik og moral fra Nordeas side end et spørgsmål om juridisk ret. Coombs adskiller sig fra 

Luhmann, da det ikke blot er kommunikationen, der kommunikerer, men det derimod er 

organisationer og dens stakeholderes gensidige kommunikation og reaktion på dette, der kan føre til 

en krise (Ibid.). Dette bidrager til et mere operationelt blik på den kommunikation, der har været i 

forbindelse med kriserne, og det kan ligeledes bidrage til at klarlægge, hvilke strategier der har ligget 

til grund for organisationernes krisekommunikation.  

 

Analysen af bankernes krisekommunikation vil fokusere på at afdække, hvordan bankerne forsøger 

at imødekomme deres stakeholdere under selve kriserne. Set i forhold til strategisk kommunikation, 

som i dette tilfælde vil forholde sig til kriseresponsstrategier, er det essentiel at medregne 

stakeholdernes tilskrivning af ansvar under kriserne, og hvorvidt kommunikationen er med til at 

påvirke perceptionen af organisationerne (Ibid.: 3). Til at belyse disse responsstrategier i forhold til 

Nordea og Danske Bank er det nødvendigt at identificere krisetyperne, der gør sig gældende for de 

to banker, samt deres krisehistorie og grundlæggende omdømme (Ibid.: 151) 

 

5.4.1 Nordeas kriseidentifikation 

Det bliver tidligere i specialet afdækket, hvordan Nordeas krise opstår på baggrund af en abnormal 

accident, da Nordeas bankforretning bliver anvendt til skatteunddragelse. Krisen udvikler sig hurtigt 

til et spørgsmål om, hvorvidt bankens sikkerhedskontrol og screening af kunder er tilstrækkelig. Dette 

beskrives i henhold til Coombs som en preventable crisis, da krisen har karakter af en menneskelige 

fejl, der kunne have været undgået fra Nordeas side ved at have en bedre kontrol med dens kunders 

offshore-aktiver. Dermed er der tale om en svag ekstern kontrol og en høj grad af locus, da krisen 

tilskrives Nordea selv og dermed ikke en udefrakommende aktør, hvilket ligeledes har indvirkning 

på bankens grad af kausal attribution, som dens stakeholdere tilskriver Nordea - altså i hvor høj grad 

der tillægges kriseansvar til banken (Johansen og Frandsen, 2007: 235). Coombs inddeler 
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stakeholdernes attribution i tre grader: meget lille attribution, lav grad af attribution og høj grad 

attribution (Coombs, 2015: 150), som knytter sig til forskellige krisetyper, hvorved organisationen – 

her Nordea – bør inkludere dette forhold i bankens kriseresponsstrategi (Ibid.). Den kausale 

attribution, der bliver tilskrevet Nordea af dens stakeholdere, må anses som værende høj. Dette 

argumenteres der for, da processerne, der leder op til krisen, er processer, som banken selv er herre 

over. Nordea forsøger dog at fralægge sig dette ansvar, og dermed forsøger banken også at påvirke, 

hvilken grad af kausal attribution som stakeholderne tillægger organisationen, hvilket vil blive 

uddybet senere i afsnittet.  

 

5.4.2 Nordeas relationelle historie  

Derudover må der ses på bankens relationelle historie, da dette er den første kontekstualisering, som 

Coombs argumenterer for kan påvirke en organisatorisk krise. Den relationelle historie er et billede 

af, hvordan organisationens forhold har været med dens stakeholdere over tid, og den kan dermed 

også være med til at give et indblik i, hvorfor en krise udvikler sig (Johansen og Frandsen, 2007: 

230). Det vurderes, at stakeholderne tillægger Nordea en høj grad af krisens ansvar, da NBSA ikke 

har været gode nok til at sørge for, at offshore-kundernes penge har været korrekt deklareret til 

skattemyndighederne, hvorved at banken selv har været medvirkende til at skabe de omstændigheder, 

som krisen er udsprunget af. Coombs argumenterer for, at der i en krise, hvor en organisation 

tillægges en høj grad af kausal attribution fra dens stakeholdere, enten bør undskyldes eller 

kompenseres som kriseresponsstrategi (Coombs, 2015: 147). Nordeas relationelle historie må 

overordnet set anskues til at være neutral, da Nordea for eksempelvis ikke er en af de banker, der 

under finanskrisen modtager hjælp fra staten i form af bankpakker. Derimod klarer Nordea sig 

igennem med langt mindre nedskrivninger end Danske Bank (Sehested & Olsen, 2015). Derudover 

har Nordea ikke tidligere været i lignende kriser, hvorfor Nordeas krisehistorie ikke må anses for at 

have stor betydning i den pågældende sag og derfor kan Nordeas relationelle historie ikke anskues 

som værende noget, som organisationen bør tildele ekstra opmærksomhed under dens 

krisekommunikation.  

 

Dette bringer analysen videre til organisationens legitimitet, som er den anden af Coombs 

kontekstualisering (Johansen og Frandsen, 2007: 231). Nordea kan isoleret set anses som værende 
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legitim på baggrund af den fornuftige relationelle historie med dens stakeholdere, da der ikke er nogle 

større lignende kriser af samme karakter som Panama Papers, og derved påvirker Nordeas 

krisehistorie ikke sagen om Panama Papers. Den overordnede forståelse af Nordeas legitimitet vil 

blive uddybet senere i analysen.  

 

5.4.3 Nordeas krisekommunikation  

Nordea benytter sig af flere forskellige kriseresponsstrategier. I den tidlige del af krisen er der en høj 

grad af uoverensstemmelse mellem, hvad organisationen kommunikerer fra forskellige afdelinger og 

medarbejdere, hvorved organisationen ikke formår at følge Coombs’ retningslinjer for, at en 

organisation bør kommunikere med konsistens (Coombs, 2015: 133). Nordea vælger allerede at 

udgive en pressemeddelelse på forkant med krisen den 3. april 2016, da organisationen, som følge af 

dens deltagelse i DR-dokumentaren “Det store skattelæk”, på forhånd er klar over, at dokumentaren 

vil blive sendt. Først melder Nordea ud, at organisationen følger alle love og regler på området:  

 

 

“Nordea følger alle regler og love på dette område. Vi vil ikke acceptere at blive misbrugt til 

skatteunddragelse. Vi har en klar politik for skatterådgivning og klare etiske standarder. Vi 

tilskynder eller medvirker ikke til skattemæssige konstruktioner, der kan anses som 

skatteunddragelse. Vi hjælper vores kunder med at betale den skat, de skal.” (Nordea.com 

03/04/16).  

 

Her benytter Nordea kriseresponsstrategien benægtelse. Dette ses, da banken kommunikerer, at den 

følger alle love eller regler, hvorved organisationen argumenterer for, at krisen ikke eksisterer. 

Derudover kan der argumenteres for, at banken også benytter en vis form for afstivningsstrategi, 

hvori Nordea forsøger at fremstille organisationen som et offer, der er blevet misbrugt til 

skatteunddragelse. Denne strategi forekommer ikke til at være succesfuld, da banken ikke formår at 

få dens frame angående misbrug af organisationen til at vinde indpas i medierne (Figur 13), hvormed 

dette frame ikke bliver udbredt i offentligheden. Denne kriseresponsstrategi, understreger Coombs 

dog, kan opfattes som et forsøg på, at organisationen forsøger at fjerne fokus fra selve krisen 

(Coombs, 2015: 148).  
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3. april - søndag aften:  

Dokumentaren bliver sendt søndag aften d. 3. april, hvor den brede offentlighed for første gang bliver 

præsenteret for afsløringerne omkring Panama Papers. Her er det Nordeas Head of Private Banking, 

Thorben Sander, der repræsenterer Nordeas ansigt ud af til i forbindelse med sagen. Her understreger 

Thorben Sander, at kontakten til Mossack Fonseca er yderst begrænset, og at den kun er af 

administrativ struktur. Dét mest iøjnefaldende ved dette interview, er Thorben Sanders generelle 

optræden, der bærer præg af en arrogant og ikke-dialogisk krisestyring. F.eks. glider Thorben Sander 

hele tre gange af på spørgsmålet om Nordea holdning til offshore-konstruktioner, som Mossack 

Fonseca benytter sig af med det samme indøvet svar: “Vi har en klar holdning om, at de løsninger 

og den rådgivning, som vi yder i Nordea, er inden for lovens rammer og inden for vores etiske 

retningslinjer”. (DR Dokumentar: Det store skattelæk). Derudover optræder han gennem det meste 

af interviewet med et smørret grin og med kække tilbagesvar på kritiske spørgsmål, som f.eks. 

hvordan en kvinde kan være direktør, hvis hun har været død i otte år?: “Hun har ikke kunne foretage 

sig meget, hvis hun har været død” (Ibid.). Overordnet set er Nordeas første direkte håndtering af 

sagen præget af manglende forståelse for krisens alvor og en negligerende tilgang til sagen. I samme 

interview anerkender Thorben Sander, at Nordea har haft en vis form for kontakt med Mossack 

Fonseca. Kontakten til advokatkontorer bliver dog talt ned til at være meget begrænset. 

 

3. april - søndag aften 

Samtidig med at dokumentaren bliver sendt søndag aften offentliggør Politiken den første artikel om 

Nordea, som en del af det banknetværk, der har været med til at anvende Mossack Fonsecas ydelser 

(Kelkkla, 2016). I denne artikel bliver Jonas Torp, Kommunikations- og Marketingchef i Nordea 

Luxembourg interviewet, og her tør han ikke love, at banken ikke er blevet brugt til 

skatteunddragelse. Til gengæld lægger han stor vægt på de vidtgående forholdsregler banken 

foretaget siden 2009 med henblik på at sikre sig mod at blive brugt til skatteunddragelse (Ibid.). Her 

går Jonas Torp altså væk fra benægtelse som responsstrategi og i højere grad benytter 

afstivningsstrategien: påmindelse, da organisationen forsøger at huske stakeholderne på, at banken 

allerede i 2009 har lavet mere vidtgående tiltag, end hvad loven foreskriver, hvorved at Nordea 

dermed har handlet etisk korrekt. Det bemærkelsesværdige ved interviewet med Jonas Torp er, at han 

ikke længere kan, benægter potentiel skatteunddragelse, hvilket hidtil har afspejlet Nordeas 

krisekommunikation.  
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4. april - mandag morgen: 

Mandag morgen bringer Politiken en ny artikel, hvor Jonas Torp endnu en gang bliver interviewet. 

Her gør han klart, at Nordea udelukkende varetager nogle administrative opgaver for nogle af bankens 

kunder i forhold til Mossack Fonseca, men han afviser, at Nordea skulle have haft et officielt 

samarbejde med advokatfirmaet (Hansen, 2016). Til spørgsmålet om, hvilke moralske overvejelser 

Nordea gør sig i forhold til dens offshore-konstruktioner i skattely, svarer Jonas Torp:  

 

“Moralen er at lovgivningen er, som den er – vi siger til kunderne: Det er lovgivningen, hvad er det 

for løsninger I vil have. Valget har skattemæssige konsekvenser, og det er da en forventning hos vores 

kunder, at vi oplyser om hvad mulighederne er. Vores opgave at sikre, at det, vi bliver brugt til, er 

lovligt, og ikke er skatteunddragelse. Der strækker vi den til” (Hansen, 2016).  

 

Her benytter Jonas Torp sig igen af kriseresponsstrategien benægtelse, da han igennem ovenstående 

bestrider, at krisen overhovedet eksisterer, da Nordea ikke overskrider de lovmæssige krav, som 

ifølge ham, er den etiske grænse for dens virke. Hvis Nordea ikke har handlet ulovligt, eksisterer der 

ifølge Jonas Torps ikke nogen krise. Dette kan med rette udfordres på baggrund af specialets afsnit 

vedrørende systemteori, da en krise knytter sig til forskellige systemer. Det vil sige, at en 

kommunikation, der kun knytter sig til det juridiske funktionssystem, ikke kan forventes at blive 

modtaget positivt i andre systemer, da disse besidder andre rationaler og koder for, hvad der anses 

som værende legitimitet. Ydermere kom det til udtryk i den systemteoretiske analyse, at 

offentligheden i højere grad anser krisen som værende etisk forkastelig fremfor et juridisk anliggende.  

 

4. april - mandag formiddag:  

D. 4 april reagerer Nordea på presset fra omverden med en pressemeddelelse på bankens 

Facebookside. Her gendriver Nordea, at banken følger alle love og regler på området, men at man - 

modsat søndag - ikke kan garantere, at alt er blevet overholdt. Dog har banken ikke grund til at tro, 

at dette skulle være tilfældet: 
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(Nordea Danmark, Facebook 2016) 

 

Ud fra ovenstående opslag, kan det påvises, hvordan Nordea fortsætter med samme 

kriseresponsstrategi ved at holde fast i, at banken følger alle love og regler. Dog iværksætter Nordea 

en intern undersøgelse af bankens procedure for at sikre, at alt er blevet overholdt. Igen er det det dog 

værd at bemærke, at banken ikke blankt kan afvise, at skatteunddragelse har fundet sted, hvilket er i 

tråd med Jonas Torps udtalese d. 3 april (Kelkkla, 2016). Det kan altså konkluderes, at på dette 

tidspunkt i krisen viger Nordea sig langsomt væk fra en total benægtelsesstrategi.  

 

 4. april - Mandag eftermiddag: 

Senere på mandagen har banken en mere beklagende attitude i dens udmeldinger: 

“Gennem indberetninger til myndighederne hjælper vi vores kunder med at betale den skat, de skal. 

Vi er dog rigtig kede af, at vi ikke havde disse procedurer på plads tidligere”, siger administrerende 

direktør, Casper von Koskull i en pressemeddelelse (Nordea.com 04/04/16). I forlængelse hertil 

udtaler talsmand, Jonas Torp, sig til TV 2 News, at han ville ønske, at beslutningen om at indføre de 

nye regulativer var truffet tidligere end 2009: “I dag vil jeg naturligvis ønske, at vi havde truffet den 

beslutning noget før. Det havde været bedre for vores bank, for vores kunder og for samfundet” 

(Secher, 2016). Her vælger Nordea at skifte kriseresponsstrategi, og den vælger at gå over til at 

anvende en blanding af formindskelsestrategi og en genopbygningsstrategi. Valget om at undskylde 

går stik imod Nordeas tidligere kommunikative strategi, hvor banken vælger at benægte anklagerne.   
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4. april - Mandag aften: 

Mandag aften, bekendtgør koncerndirektør, Casper von Koskull til svenske SVT, at Nordea vil 

afbryde alt samarbejde med advokatfirmaet Mossack Fonseca: 

 

“Der vil absolut ikke være mere samarbejde med Mossack Fonseca på grund af det, jeg har hørt i 

løbet af de sidste ti dage. For cirka ti dage siden nåede det mit bord, hvad det her handler om, og 

efter det er svaret absolut nej”. (Blichert, 2016) 

 

Her tager Casper Von Koskull for første klar afstand fra Mossack Fonseca. Det blev tidligere 

kommunikeret, at kontakten til advokatfirmaet var yderst begrænset og kun af en minimal 

administrativ karakter og på ingen måde et officielt samarbejde (Hansen, 2016). Dette strider imod 

Casper Von Koskull udtalelse, da der her italesættes et reelt samarbejde mellem de to, der dog 

afbrydes omgående. Ophævelsen af samarbejdet kan ses som en aktiv handling, der er i tråd med 

genopbygningstrategien fra udtalelserne tidligere på dagen. Nordea beklager altså og iværksætter 

straks forberedende handlinger ved bl.a. at afbryde samarbejdet og styrke nuværende procedure: “Vi 

vil styrke vores procedurer, og vi vil lave nye undersøgelser for at se, om vi har fulgt vores 

procedurer. Hvis vi finder noget, der har til formål at unddrage skat, vil vi skride til handling”.  

Ud fra interviewet i SVT vurderes det, at Nordea tager ansvar og undskylder for manglende kontrol 

i forhold til skatteunddragelse og for samarbejdet med Mossack Fonseca. Samtidig tager Nordea 

afstand fra at have været involveret i at have rådgivet eller aktivt hjulpet kunder med at unddrage i 

skat. Set i relation til anklagerne om skatteunddragelse kan dette derfor ikke betragtes som en fuld 

undskyldning, men derimod en delvis-undskyldning. Jævnfør Coombs kommer en fuld undskyldning 

med en risiko for, at organisationen kan drages til juridisk ansvar for skatteunddragelse (Coombs, 

2015: 147). Derfor er det centralt at forstå, at Nordea aktivt har valgt, som en del af dens 

genopbygningstrategi, ikke at knytte til undskyldningen til at have været medvirkende til 

skatteunddragelse, men derimod at knytte sig til samarbejdet med Mossack Fonseca. 

 

Det kan konkluderes, at Nordeas kommunikation i krisen første 48 timer er yderst inkonsistent, og  

følger overordnet set ikke Coombs’ generelle anbefalinger om at kommunikere konsistent (Ibid.: 

131). Dette er yderst problematisk i et krisekommunikativt perspektiv, da en inkonsistent 

kommunikation kan forekomme utroværdig og illegitim for offentligheden.  
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Den 6. april 2016  

Onsdag d. 6. april afholder Nordea et pressemøde, hvor Casper Von Koskull sammen med Snorre 

Storset, Head of Wealthmanagement og Head of Wholesale, Erik Ekman, træder frem for at svare på 

spørgsmål i forbindelse med krisen (Nordea, Pressemøde 06/04/16). På mødet starter Casper Von 

Koskull med at understrege, at journalisterne og andre tilhørere vil blive mødt af så stor åbenhed og 

transparens som overhovedet muligt, hvilket kan anses i overensstemmelse med Coombs, der lægger 

vægt på, at kommunikationen i en krise som tidligere beskrevet bør være åben, konsistent og have 

hurtigt respons (Coombs, 2015: 131). Han udtalte Casper von Koskull bl.a. 

 

“Jeg vil ikke pege fingre af andre eller minimere problemet. Men vi ved, at de tal, som medierne er 

kommet ud med, kun er en lille del af hele billedet. Jeg er selvfølgelig ansvarlig for denne bank, men 

jeg vil gerne understrege, at det er en udfordring for alle i branchen” (Nordea, Pressemøde 06/04/16).  

 

Denne udtalelse er interessant, da Casper von Koskull her benytter formindskelsesstrategien 

retfærdiggørelse ved at anfægte, at det ikke kun er Nordea, der er udfordret i forhold til at få sine 

kunders penge korrekt deklareret til skattemyndighederne, men at det er et problem for hele branchen. 

Som han senere udtaler: “Vi anbefaler aldrig vores kunder at oprette et offshore-selskab. Men vi har 

hjulpet til med administrative opgaver i den forbindelse, hvis kunden har ønsket det” (Nordea.com, 

06/04/16).  

 

Kriseresponsstrategien retfærdiggørelse dækker over, forsøg på at retfærdiggøre og minimere 

organisationens handlinger, og dette er de to ovenstående citater et klart eksempel på. Nordea forsøger 

at retfærdiggøre sin ageren ved at påpege, at det er gennemgående problem i banksektoren og, at man 

kun har handlet ud fra kundernes ønsker. Denne kriseresponsstrategi optræder også til den offentlige 

høring i skatteudvalget d. 14. april, hvor bankdirektør, Torben Lausten, ligeledes gendriver samme 

formindskelsesstrategi:  

 

Det er kompliceret at sikre, at man overholder loven, og at man betaler den korrekte skat på tværs af 

landegrænser. (...) jeg vil ikke stå her og forsvare det, men det var ganske enkelt ikke et krav til 

bankerne om, at vi skulle sikre os, at kundernes penge var deklareret til skattemyndighederne - altså 

at kunderne betalte den skat, de skulle, når de var kunder i vores internationale afdeling. Det er 

faktisk først kommet inden for de senere år i etaper” (Offentlig høring, 13/04 2016).  
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Citater understreger, hvordan Torben Lausten retfærdiggøre Nordeas ageren, og bruger 

formindskelsestrategien til at minimere bankens ansvar for krisen. Kommunikationen knytter sig til 

juridisk kode ved at forholde sig til daværende love og regler, hvor der kan argumenteres for, at 

Nordea i dette tilfælde benytter formindskelsestrategien retfærdiggørelse ved at tale i en juridisk 

kode.  

 

10. maj 2016 bliver Matthew Elderfield præsenteret som ny Group Compliance chef, hvor Nordea i 

den forbindelse lægger vægt på følgende: “Vi har sat et ambitiøst mål: at blive de bedste til 

overholdelse af compliance. For at lykkes skal vi fortsætte arbejdet med at skabe en stærk risiko- og 

compliance-kultur og gøre den til en integreret del af vores forretningsmodel” (Casper Von Koskull 

i Nordea.com, 10/05/16). 

  

Her italesætter Nordeas bankens ambition om at forbedre compliance, og dermed mindske risikoen 

for, at en lignende krise kan gentage sig. Her anvendes afstivningsstrategien: påmindelse, hvor 

organisationen kommunikerer omkring initiativer, der kan forebygge lignende krise i fremtiden 

(Coombs, 2015: 148). Jævnfør specialets agenda setting analyse fremgår det, at 

“ansættelser/fratrædelser-framet” ikke opnår en tilfredsstillende repræsentation i medierne (Figur 

15). Nordea er altså ikke succesfulde i at få dens kommunikation vedrørende ansættelsen af Matthew 

Elderfield repræsenteret i medierne. På baggrund af dette kan der argumenteres for, at påmindelsen 

om at Nordea forbedre dens compliance ikke når ud til offentligheden.  

 

19. juli 2016 udgives Nordeas interne rapport vedrørende Panama Papers og i forlængelse af dette 

udsender Nordea en pressemeddelelse den 20. juli 2016, hvor de mest relevante punkter bliver 

fremlagt (Nordea.com 20/07/16). Den første af konklusioner, der bliver fremlagt, er, at ingen 

medarbejdere i Nordea ikke har været en aktivt medvirkende del af de ulovlige aktiviteter, og at regler 

og lovgivninger blev overholdt i filialen i Luxembourg (Ibid.).  

 

Dette er i overensstemmelse med tidligere udmeldinger fra Nordea, hvilket må anses at legitimere 

bankens krisekommunikation til en vis grad. Casper Von Koskull udtaler i forbindelse med 

fremlæggelsen af rapporten konklusioner: ”Jeg er dog skuffet over, at undersøgelsen viser, at 

implementeringen var utilstrækkelig. Det er ikke acceptabelt. Manglerne er i vid udstrækning af 
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ledelses- og kontrolmæssig karakter. Alligevel finder jeg det betryggende, at der ikke er fundet bevis 

for, at Nordeas medarbejdere proaktivt har bidraget til skatteunddragelse.” (Ibid.)  

 

Her benyttes kriseresponsstrategien: beklagelse igen som genopbygningsstrategi, ved at der 

understreges, at det er uacceptabelt - dog er det endnu en gang en delvis undskyldning, da der ikke 

anerkendes noget juridisk ansvar. I forlængelse her udtaler han ligeledes:  

 

“Jeg ønsker at gøre det helt klart. Vi vil ikke acceptere, at Nordea bliver misbrugt til 

skatteunddragelse eller aggressiv skatteplanlægning. Nordea er den største bank i Norden og har en 

særlig forpligtelse til at vise samfundsmæssigt ansvar. Man skal betale sin skat, og virksomheders og 

enkeltpersoners overholdelse af skattereglerne er afgørende for samfundet som helhed. Vi 

anerkender, at det ikke er nok at følge lovens bogstav. Vi skal tilpasse os vores interessenters 

forventninger og samfundets nuværende normer, så vi kan gøre os fortjent til kundernes tillid.” 

(Ibid.).  

 

Igen italesættes samfundsansvaret som Nordea har, hvilket er i overensstemmelse med tidligere 

kommunikation og lægger sig op ad den politiske kode jævnfør Luhmann, hvor dette også blev 

udfordret. Det etiske perspektiv italesættes i forhold til, at det muligvis ikke er nok, kun at følge regler 

og love, men at organisationen ligeledes skal holde sig inden for de etiske normer og regler i 

samfundet, da offentligheden ellers ikke kan anskue organisationen som værende moralsk accepteret.  
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(Figur 19) 

 

Ovenstående graf repræsenterer mængden af antal skrevne artikler om Nordeas Panama-sag og giver 

dermed en indikation på kriseforløbet. Som grafen illustrerer, eksploderer krisen i starten af april, 

hvor Panama-lækket bliver offentliggjort. Det høje antal af artikler skyldes naturligvis nyhedsværdien 

i Panama afsløringerne, men det er også værd at nævne, at rent kommunikativt, er det samme periode, 

hvor Nordeas krisekommunikation er yderst kritisabel på grund af modstridende udtalelser og 

benægtelses af krisen. På trods af den kritisable start skifter Nordea dog hurtigt kriseresponsstrategi 

og benytter en genopbygningsstrategi i form af beklagelse og en ophævelse af alt samarbejde med 

Mossack Fonseca. Dette stemmer overens med Coombs anbefalinger i forhold til, hvad en 

organisation bør gøre, hvis den tilskrives høj grad af kausal attribution, hvilket er tilfældet for Nordea. 

Herefter følger der er et drastisk fald af antal skrevne artikler i den efterfølgende periode. Det er 

vigtigt at understrege, at der kan være adskillige grunde til, hvorfor antallet af artikler falder så 

drastisk, da flere variabler og forhold kan have indflydelse på dette. Dog er det interessant, at set 

inden for datasættets rammer, falder krisen i størrelse målt på skrevne artikler om Nordea og Panama 

Papers drastisk efter, at banken skifter til genopbygningsstrategi i overensstemmelse med Coombs 

teori. Antallet af artikler stiger dog igen i juni måned, hvor Nordea en måned senere fremlægger dens 

interne rapport, som analyseret foroven. Vi er påpasselige med ikke at konkludere for meget på 
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sammenhængen mellem offentliggørelsen af den interne undersøgelse og det efterfølgende fald i 

artikler, men vi kan blot observere, at efter Nordea fremlægger dens interne rapport, bliver der stort 

set ikke skrevet mere om krisen i de landsdækkende dagblade inden for undersøgelsens tidsperiode.  

 

Overordnet set kan der ud fra ovenstående analyse argumenteres for, at Nordeas krisekommunikation 

indledningsvis er yderst kritisabel, da banken benægter sit ansvar i forbindelse med sagen ved at 

fastholde sit standpunkt om, at banken følger alle love og regler. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, 

da banken tilskrives stor kausal attribution for krisen, og ligeledes viser den kvantitative 

indholdsanalyse, at “Nordea følger alle love og regler-framet” ikke bliver repræsenteret i en 

tilfredsstillende grad i medierne (Figur 14). I starten af krisen, er krisekommunikation derudover 

præget af modstridende udtalelser fra henholdsvis Thorben Sander, Jonas Torp, Casper Von Koskull 

og Nordeas pressemeddelelser. Dette strider imod Coombs grundantagelse om, at organisationer bør 

kommunikere med konsistens under en krise. I takt med at krisen udvikler sig skifter Nordeas 

kriseresponsstrategi og Nordea begynder dertil at kommunikere med konsistens. Banken begynder i 

højere grad at benytte sig af genopbygningsstrategier, hvor man giver delvis-undskyldninger samtidig 

med, at man forsøger at minimere bankens ansvar for krisen gennem formindskelsesstrategien 

retfærdiggørelse. Denne strategi bliver ifølge den kvantitative indholdsanalyse bedre modtaget. 

“Ansvars-framet” bliver således repræsenteret i 22% af alle artikler for perioden, hvilket er 

tilfredsstillende set i henhold til Coombs. Vi konkluderer dermed, at Nordea, på trods af en kritisabel 

start, følger Coombs anbefalinger under krisen og, at banken lykkes med at inddæmme krisen på 

tilfredsstillende vis set i forhold til antal skrevne artikler om krisen i de landsdækkende dagblade.  

 

5.4.4 Danske Banks kriseidentifikation  

Specialet vil argumentere for, Danske Bank forsøger at italesætte krisen som et resultat af interne 

menneskelige fejl i organisationen - det som Coombs vil definere som en preventable crisis (Coombs, 

2015: 150) Dette italesætter bankens chefjurist, Flemming Prissted, i Danske Banks første 

pressemeddelelse i forbindelse med sagen: “Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender 

til og har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om. Vi havde på det pågældende 

tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til at sikre, at vi ikke blev misbrugt 

til hvidvask” (Danskebank.com 20/03/17). Danske Bank kommunikerer altså, at banken ikke har 
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foretaget hvidvask, men at der er tale om eksterne/udefrakommende aktører, der har handlet ulovligt, 

og at Danske Banks fejl dermed består i dens manglende evne til at sikre sig bedre mod denne type 

af misbrug. Specialet vil dog argumentere for, at bankens interne handlinger i højere grad anses som 

værende en abnormal accident i form af product tampering, da Danske Bank modsat Nordea, aktivt 

deltager i product tampering eftersom at Danske Bank igennem flere omgange bliver advaret om 

hvidvask i den estiske filial uden at handle. Sættes dette i relief til Coombs SCCT-teori, skabes der 

en høj grad af kausal attribution, fordi banken bliver anset for bevist at have ignoreret de advarsler, 

den fik fra forskellige myndigheder, medarbejdere og andre. Det kan altså konkluderes, at 

stakeholderne tillægger banken et stort ansvar for krisen i form af intern locus, hvilket betyder, at 

organisationen bevidst har handlet forkert. Dette forstærker hermed den kausale attribution end 

tilfældet er for Nordea (Frandsen & Johansen, 2007: 235).  

 

5.4.5 Danske Banks relationelle historie         

Ifølge Coombs kan en krise anskues som den relationelle skade, der er sket mellem organisation og 

dens stakeholdere (Frandsen & Johansen, 2007: 230). Her er det værd at nævne, at organisationer 

tilskrives et ansvar for en krise set i henhold til den relationelle historie, som omhandler den 

krisehistorie, der er tilknyttet organisationen eller sektoren som helhed. En organisation, som rummer 

en lang og belastet krisehistorie sideløbende med et svagt omdømme, vil være i langt større risiko for 

at blive tildelt et markant større kriseansvar end organisationer, hvor det omvendte er tilfældet (Ibid.). 

 

Danske Bank har historisk set været indblandet i en række af forskellige kriser og forhold, der i høj 

grad har påvirket opfattelsen af banken og samtidig komplicerer bankens krisekommunikative 

handlerum i forbindelse med hvidvasksagen. Som det også blev nævnt i afsnittet vedrørende 

systemteori, spillede Danske Bank en central rolle i finanskrisen i 2008, hvor den tidligere 

bankdirektør, Eivind Kolding, måtte give en uforbeholden og offentlig undskyldning for bankens 

indblanding i finanskrisen. “I vores ambition om at indfri markedets og investorernes forventninger 

om vækst og skaffe kortsigtede gevinster til os selv og vores kunder mistede vi et vist omfang fokus 

på de langsigtede værdier. Det indrømmer og beklager vi” (Damgaard, 2012) 
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I 2012 er Danske Bank indblandet i endnu en omfattende krise, efter den lancerer kampagnen: A New 

Normal Demands New Standards. Set i lyset af finanskrisen bliver kampagnen mødt af massiv kritik 

på grund af den dårlige timing, manglende selvindsigt og introduktionen til et dyre kundeprogram. 

En Facebookbruger skriver nedenstående opslag i forbindelse med kampagnen. Opslaget modtager 

over 10.000 likes, hvilket understreger den brede modstand og utilfredshed med kampagnen:  

 
 

En måling fra det uafhængige analysehus Voxmeter, viser at Danske Banks troværdighed rammer et 

nyt historisk lavpunkt i forbindelse med Hvidvasksagen, men at flere andre kriser også har påvirket 

den generelle troværdighed til banken (Iversen et al, 2018).  

 
Det fremgår af ovenstående graf, at sager som finanskrisen og den mislykkede kampagne “New 

Normal New Standards” påvirker troværdigheden til banken negativt, hvorved der kan argumenteres 

for, at tidligere kriser smitter af på stakeholdernes generelle opfattelse af banken, hvilket i sidste ende 

også vil påvirke tilskrivningen af ansvar for fremtidige kriser. Netop dette forhold og tidligere krisers 

indflydelse har stor betydning for stakeholdernes perception af aktuelle kriser som Hvidvasksagen 
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(Johansen og Frandsen, 2007: 230). Det kan udledes, at Danske Banks omfattende krisehistorie, hvor 

der i begge tilfælde har været tale om tilskrivning af stort ansvar, har en selvforstærkende negativ 

effekt på Hvidvasksagen.  

 

 

5.4.6 Danske Banks krisekommunikation 

Ifølge Coombs er det afgørende, at når en organisation møder negativ omtale, skal der for så vidt 

muligt reageres med det samme (Coombs, 2015: 131) Dette gør Dansk Bank i en pressemeddelelse 

d. 20. marts 2017, og i et interview til Berlingske den efterfølgende dag med Thomas Borgen efter de 

første afsløringer bringes i medierne (Lund & Jung, 2017). Der kan argumenteres for, at Danske 

Banks hurtige respons viser, at banken tidligt erkender, at der er tale om en krisesituation, men at 

banken benytter sig af delelementer fra forskellige kriseresponsstrategier. I både interviewet og 

pressemeddelelsen gøres der kommunikativt brug af en formindskelsesstrategi igennem 

bortforklaring, da Danske Bank forsøger at minimere den perciperede skade, som forbindes med 

krisen:  

 

“Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner til 

at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask. Det har vi rettet op på. Vi har afviklet alle kunder, der 

ikke kunne dokumentere en legitim årsag til at have en konto i Estland”. (Danskebank.com 20/03 

2017).  

 

I første omgang forsøger Danske Bank at slå krisen ned ved at kommunikere, at der er taget hånd om 

sagen. I interviewet med Thomas Borgen forsøger han også at reducere omfanget af krisen ved at 

sige:  “Med al respekt var vores forretning i Estland meget lille, og den har ikke haft nogen væsentlig 

betydning overhovedet for Danske Bank” (Lund & Jung, 2017). Som det blev påvist i analysedelen 

om systemteori, viser dette sig ikke at være sandt, da den estiske filial rent faktisk er en yderst 

profitabel forretning for banken i en årrække. Samtidig lægger han vægt på de mange forberedende 

handlinger, banken har foretaget sig siden uregelmæssighederne, bliver opdaget, såsom nye it-

systemer og flere ansatte i kontrolafdelinger (Ibid.). Dette gør sig også gældende i bankens første 

pressemeddelelse, hvor banken påminder stakeholderne om bankens tidligere gode arbejde i form af 

konkrete anti-hvidvask tiltag: “Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet 
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forbedrede it-systemer, der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og 

uddannelse af medarbejderne” (Danskebank.com 20/03 2017). Derudover fremgår det også, at 

banken benytter sig af afstivningstrategi som kriseresponsstrategi. Dette ses bl.a. ud fra bankens måde 

at sætte sig selv i en form for offerrolle ved at lægge vægt på, at banken er blevet misbrugt til 

hvidvask: “Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål” 

(Danskebank.com 20/03 2017). Den kvantitative indholdsanalyse kan påvise, hvordan “misbrugt-

framet” ikke bliver videreformidlet af medierne i krisens første måned, da framet kun optræder i 16% 

af artiklerne fra marts måned (Figur 5). Den kvantitative indholdsanalyse viser samtidig, at Danske 

Bank formår at facilitere kommunikation om bankens hvidvask-tiltag i forholdsvis høj grad, da 32% 

af artiklerne for krisen første måned i marts 2017 indeholder anti-hvidvask-framet (Figur 6). I første 

omgang benytter Danske Bank sig altså af en kombination af kriseresponsstrategier, hvor den 

forsøger at imødekomme dens stakeholdere ved at erkende krisen, men samtidig minimere krisens 

omfang og sætte sig selv i en offerrolle. Som det blev fremført tidligere, tilskriver Danske Bank’s 

stakeholdere banken en høj grad af kausal attribution for krisen, og når dette er tilfældet, argumenterer 

Coombs for, at man som organisation skal benytte sig af genopbygningsstrategier (Coombs, 2015: 

152). Dette gør Danske Bank ikke, men den benytter sig i stedet af en afstivningsstrategi i form af 

påmindelse ved at kommunikere om sine forberedende handlinger og anti-hvidvask tiltag. Banken 

benytter sig dog også hovedsageligt af formindskelsesstrategier bortforklaring. Derfor kan det 

konkluderes, at Danske Bank indledningsvis ikke følger Coombs anbefalinger.  

 

Den efterfølgende pressemeddelelse i forbindelse med krisen bliver først offentliggjort d. 5 september 

2017 - cirka seks måneder efter bankens første pressemeddelelse, og efter sagen første gang bliver 

bragt i Berlingske. Dette forhold alene står i skarp kontrast til Coombs grundantagelse om, at man 

under en krise skal kommunikere med en hurtig respons, med konsistens samt have en høj grad af 

åbenhed (Coombs, 2015: 132). Dette er ifølge Coombs afgørende, da stakeholderne ellers vil benytte 

mediernes omtale af krisen som primær informationskilde (Ibid.). Netop den lange tavshed kan være 

medvirkende til at, “anti-hvidvask-framet” ikke vinder indpas over tid i medierne, da framet trods sin 

succesfulde start nærmest ikke optræder i mediedækningen efter marts måned (Figur 6). Det fremgår 

ydermere, hvordan Danske Bank gendriver dens kommunikation fra første pressemeddelelse med 

samme kombination af responsstrategier hvor der bliver lagt vægt på bankens udbedrende anti-

hvidvask tiltag. Dertil fastholder banken dens forsøg på at kommunikere som et offer i form af en 

misbrugt bank. (Danskebank.com, 05/09 2017). Banken forsøger at reducere dens ansvar ved at 
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anfægte, at bankens fejl ligger i, at den ikke har været god nok til at sikre sig mod misbrug ude fra: 

“Vi har tidligere konstateret, at vi i perioden op til 2014 i vores filial i Estland ikke var gode nok til 

at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask eller andre ulovlige aktiviteter” (Ibid). Der kan 

argumenteres for, at dette budskab ikke bliver modtaget efter intentionerne set i lyset af den høje grad 

af kausal attribution, Danske Bank bliver tilskrevet i sagen.  

 

Den 21. september 2017 fremlægger Danske Bank en mindre intern undersøgelse, der i høj grad bærer 

præg af syndebuk som kriseresponsstrategi:  

 

“Filialen i Estland (...) opererede i høj grad som en selvstændig enhed med egne systemer, 

procedurer og kultur omkring hvidvask. Det gjorde opfølgningen fra koncernens kontrolfunktioner 

og rapporteringen til direktion og bestyrelse meget afhængig af tilbagemeldingerne fra den lokale 

ledelse i Estland” (Danskebank.com, 21/09 2017).  

 

Her ses det, hvordan Danske Bank forsøger at distancere sig fra den estiske filial ved at italesætte 

filialen som en selvstændig enhed, der har handlet på egen hånd. Her bryder Danske Bank med 

Coombs teori og forsøger at gøre en afdeling i dens egen organisation til syndebuk ved at udnævne 

den som værende hovedårsagen til, at hvidvask kunne finde sted. Danske Bank forsøger rent 

kommunikativt at skubbe ansvaret væk fra det danske hovedsæde og til gengæld rette det mod den 

estiske filial. Dette forekommer som et paradoks, da banken fralægger sig ansvaret men inden for 

organisationens egne rammer. Det vil alt andet lige stadig være Danske Banks topledelse, der har det 

overordnet ansvar, hvorfor en intern syndebuk forekommer uhensigtsmæssigt i denne situation og set 

i forhold til Coombs teori (Coombs, 2015: 145). Denne kommunikative handling indgår i framet 

misbrugt, da en af de opstillede underkriterier i kodningsmanualen netop omhandler, hvorvidt den 

estiske filial bliver omtalt som værende selvstændig. Som tidligere nævnt slår “misbrugt-framet” 

aldrig igennem hos de landsdækkende dagblade (Figur 5).  

 

Derudover meddeler Danske Bank, at den vil udvide dens interne undersøgelse, der skal ledes af et 

nyetableret Compliance Incident Team. Teamet skal ledes af den nyansatte Jens Madsen, der tidligere 

har været chef for SØIK og PET. Dette afspejler i høj grad, hvordan Danske Bank bruger afstivning 

i krisekommunikation, da man påminder stakeholdere om sine medarbejderes stærke kompetencer og 

ekspertise inden for området samt bankens ønske om at komme til bunds i sagen.  
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Ydermere vælger Danske Bank også for første gang i kriseperioden selv at give en undskyldning i 

form af en udtalelse fra Thomas Borgen: “(...) der ingen tvivl om, at vi ikke var effektive nok til at 

forhindre, at vores estiske filial i den pågældende periode kunne misbruges. Det er naturligvis dybt 

beklageligt og helt uacceptabelt.” (Danskebank.com, 21/09 2017). Denne undskyldning angiver, 

hvordan Danske Bank skifter strategi væk fra fokus på anti-hvidvask tiltag, og bankens forsøg på at 

formindske sagens omfang, til nu at tage ansvar og undskylde for krisen. Denne undskyldning 

vurderes dog til at have mere karakter af en delvis-undskyldning, da undskyldningen knytter sig til 

bankens manglende evne til at forhindre at banken kunne blive misbrugt, hvorved banken ikke tager 

det fulde ansvar. Selvom der er tale om en delvis-undskyldning, er det stadig kritisabelt, at denne først 

bliver kommunikeret et halvt år efter, at krisen er opstået set i henhold til den høje grad af kausal 

attribution. 

 

D. 13. marts 2018 giver Ole Andersen en offentlig kommentar til sagen. Her lægges der især vægt på 

den udvidede undersøgelse, og han udtaler i den forbindelse: “Undersøgelserne gennemføres i 

samarbejde med førende danske og internationale eksperter, der bl.a. bidrager med ekspertise inden 

for dataanalyse og med kriminalteknisk erfaring” (Danskebank.com, 13/03/18). I denne udtalelse fra 

Ole Andersen tages indsmigring i brug som responsstrategi (Coombs, 2015: 148). Denne 

responsstrategi kan benyttes til at lovprise sine stakeholdere men også til at fremhæve 

samarbejdspartnere. I Danske Banks tilfælde er det Bruun & Hjejle, Palantir Technologies, 

Konsulentfirmaerne PwC og EY, og Promontory. Kommunikationen knytter sig til disse eksterne 

samarbejdspartnere og deres bidrag til at legitimere den udvidet undersøgelse. Derudover nævner Ole 

Andersen, at undersøgelsen kan tage op til 12 måneder at gennemføre, og at man ikke vil kommentere 

på sagen yderligere, før konklusioner for den interne undersøgelse er fremlagt. Dette optræder som 

første anslag til, at Danske Bank rent kommunikativt gemmer sig bag den interne undersøgelse i 

bankens krisekommunikation. Sætter man denne beslutning i relief til analysen af Danske Bank og 

agenda setting, betyder rapportens lange udarbejdelse, at Danske Bank konstant er på bagkant i 

forhold til mediernes afsløringer i sagen. Dette vurderes til at være et afgørende brist i bankens 

krisekommunikation. Som det blev nævnt tidligere, understreger Coombs, at en organisation, der 

befinder sig i en krise, bør kommunikere med hurtig respons, konsistens og en høj grad af åbenhed. 

Hvis organisationen ikke formår at kommunikere åbent og proaktivt, vil stakeholderne i stedet benytte 

mediernes omtale af krisen som primær informationskilde. Dette er yderst uhensigtsmæssigt, da 
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stakeholderne i så fald vil blive mødt af mediernes vinkling af krisen og dermed ikke organisationens 

eget perspektiv. Der kan argumenteres for, at dette i høj grad er tilfældet for Danske Bank, hvor de 

løbende afsløringer og den begrænsede eksterne kommunikation qua den lange udarbejdelsestid af 

den interne undersøgelse, er skyld i at stakeholdere i højere grad tillægger sig mediernes håndtering 

af krisen fremfor Danske Banks håndtering. 

 

D. 5. april 2018 vælger Danske Bank at offentliggøre Lars Mørch fratrædelse. Lars Mørch har været 

ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, som inkluderer den 

baltiske forretning. Dette bliver kommunikeret således:  

 

“Selvom undersøgelserne af forholdene omkring den estiske non-resident portefølje endnu ikke er 

afsluttet, står det nu klart, at banken burde have igangsat grundigere undersøgelser på et tidligere 

tidspunkt, end det var tilfældet. Sådanne undersøgelser ville have givet os forståelse for problemernes 

fulde omfang tidligere og medført hurtigere handling. Vi har drøftet denne situation med Lars Mørch 

over de seneste uger.” (Danskebank.com 05/04 2018).  

 

Dette vurderes til at være en essentiel kommunikationshandling, da Lars Mørchs fratrædelse i høj 

grad kan anses som en ofring set i et krisekommunikativt perspektiv. En ofring af denne type kan 

anses som et forsøg på at optræde som en handlekraftig organisation, der ønsker at reagere på 

omverdenens pres for at få placeret et ansvar i sagen. Dette fremgår tydeligt af pressemeddelelsen, 

da der bliver lagt vægt på, at Lars Mørch har haft det overordnede ansvar for estiske filial siden 2012. 

I den kvantitative indholdsanalyse fremgår Lars Mørch fratrædelse gennem “ansættelser/fratrædelser-

framet”. Framet bliver repræsenteret 47% i april 2018, hvor fratrædelsen bliver annonceret samt 25% 

i maj måned, hvilket indikerer at beslutningen om at ofre Lars Mørch i høj grad bliver italesat af 

medierne i de to ovennævnte perioder. Danske Bank modtager forinden Lars Mørch fratrædelse en 

omfattende kritik fra Finanstilsynet, hvor der ifølge avisen Finans.dk’s oplysninger er tale om så 

grundlæggende ledelsesmæssig fejl og mangler, hvilket ifølge Finanstilsynet bør medføre en form for 

personalemæssige konsekvenser (Brahm & Iversen, 2018). Set ud fra et krisekommunikativt 

perspektiv kan fratrædelsen af Lars Mørch ses som en reaktion på Finanstilsynets kritik og dermed et 

forsøg på at stille et personligt ansvar for hvidvaskaktiviteterne i den estiske filial. Lars Mørch 

fratrædelse er dog overordnet set ikke med til at inddæmme krisen, hvorfor der kan argumenteres for, 

at det personlige ansvar i sagen i højere grad knytter sig til den øverst del af topledelsen.  
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D. 25. juni 2018 optræder Thomas Borgen i et interview til DR Nyheder, hvor han fortæller: 

 

 “der er ingen tvivl om, at omfanget ser ud til at være større end det, vi tidligere har antaget, men nu 

må undersøgelsen køre sin gang, og når vi har noget mere klarhed, så vil vi kunne bekræfte det eller 

afkræfte det”. (...) Men det står klokkeklart, at vi har haft kunder, vi aldrig skulle have haft, og at der 

er gennemført transaktioner, som skulle have stoppet” (Batchelor, Ussing & Lund, 2018). 

 

Her bevæger krisekommunikationen sig helt væk fra formindskelsesstrategien ved at erkende, at 

krisen er større end først antaget. Selvom Thomas Borgen stadig henviser til, at undersøgelsen ikke 

er færdiggjort, erkender han samtidig bankens fejl. På dette tidspunkt tegner der sig et billede af, at 

jo længere Bruun & Hjejle er i sin undersøgelse, desto større bliver bankens brug af undskyldning og 

erkendelse i dens eksterne kommunikation. Dette understøttes yderligere af nedenstående citat fra 

samme interview: “Der er ingen tvivl om, at vi har skuffet samfundet. Vi har skuffet os selv, og det, 

som har fundet sted, skulle aldrig have fundet sted i en institution af Danske Banks størrelse og 

kvalitet. Det beklager vi dybt, og det er min opgave nu at sørge for, at det aldrig finder sted igen” 

(Ibid).  

 

I slutningen af juni 2018 lancerer Danske Bank dens egen hjemmeside, der er dedikeret til at 

informere dens stakeholdere om krisen og give en detaljeret gennemgang af tidsforløbet med en 

tilknyttet FAQ, samt links til relevante artikler og pressemeddelelser med løbende opdateringer. 

(danskebank.com, Undersøgelser vedrørende Danske Banks estiske filial). Dette vurderes til at være 

et fornuftigt kommunikativt initiativ fra Danske Bank, da hjemmesiden giver bankens stakeholdere 

mulighed for at se nuancer af sagen, som nødvendigvis ikke optræder i mediedækningen. Som 

kommunikationsrådgiver, Sune Bank, påpeger:  

 

“Langt de fleste mennesker er kun interesseret i en overskrift. Og den overskrift hælder jo oftest til 

den side, hvor man fremhæver det skandaløse. Når man læser denne her gennemgang på 

hjemmesiden, får man en større forståelse for, at alt ikke er så sort/hvidt” (Langberg, 2018).  

 

Yderligere kan hjemmesiden også være med til at gøre sagen mindre kompliceret for omverden, da 

sagen som beskrevet tidligere indeholder mange forskellige aspekter og teknikaliteter, der kan være 
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uoverskuelige for den brede offentlighed. En kritik i forbindelse med hjemmesiden, set fra vores 

perspektiv er, at hjemmesiden ikke bliver lanceret tidligere i sagen, og at den ikke fremgår særligt 

eksplicit på Danske Banks egen hjemmeside. For når man vil tilgå siden, skal man gå ind på 

danskebank.dk, derefter klikke sig ind under “Presse”, og herefter “Om os”, og videre ind under 

“Corporate Governance” og så scrolle langt ned forbi forskellige rapporter og politikker, før der 

dukker en henvisning op til “Undersøgelse af Danske Bank Estland”.  

 

D. 18. juli sker en anden vigtig kommunikationsbegivenhed set i forhold til bankens forsøg på at 

inddæmme krisen. I en pressemeddelelse kommunikerer Danske Bank, at den vil give afkald på 

indtjeningen fra de mistænkelige transaktioner i Estland, og at indtjeningen stilles til rådighed for 

samfundsgavnlige tiltag - eksempelvis bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (Danskebank.com, 

18/07/18). Set i henhold til teorien, er dette et tydeligt eksempel på kompensation inden for Coombs 

genopbygningsstrategi (Coombs, 2015: 148). Ved at give kompensation til samfundet for krisen, 

anerkender banken et ansvar for krisen og kommer med endnu en undskyldning: Men det står klart, 

at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger (...) Det beklager vi 

dybt” (Danske Bank.com, 18/07/18). Som nævnt tidligere beklager Danske Bank også i sin 

pressemeddelelse d. 21. september 2017, men her knytter undskyldningen sig til bankens manglende 

evne til at sikre banken mod hvidvask. I undskyldningen d. 18. juli 2018 tager Danske Bank et mere 

direkte ansvar for krisen og søger tilgivelse hos dens stakeholdere. Herved kan det anskues, at Danske 

Bank giver en fuld undskyldning, da organisationen undskylder uden at tage juridiske forbehold. 

Derudover kompenserer organisationen for krisen, hvorved den benytter begge 

genopbygningsstrategier. Dette stemmer overens med Coombs, der argumenterer for, at en 

organisation, der tillægges en høj grad af kausal attribution under krisen, bør undskylde og 

kompensere for sin handlen (Coombs, 2015: 147). Dog har vi igennem den kvantitative 

indholdsanalyse og den indsamlede empiri kunne påvise, at framet “Donation” ikke slår igennem i 

medierne i tilfredsstillende grad (Figur 8). Der kan være flere årsager til dette, men vi vil argumentere 

for, at offentligheden ikke tilkobler sig den moralske kode i det økonomiske system, som banken 

kommunikerer i set i henhold til Luhmanns systemteori. Rent kommunikativt optræder det hyklerisk 

at italesætte donationen som et afkald på indtjeningen af mistænkelige transaktioner i Estland som en 

frivillig donation til samfundet, da det omliggende samfund opfatter summen af penge som et resultat 

af kriminalitet. Offentlighedens negative reaktion på at donere overskuddet fra hvidvask i den estiske 

filial kommer bl.a. til på følgende måde: 
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D. 19. september 2018 kan der argumenteres for, at der foreligger et kommunikativt klimaks, da det 

er her, Danske Bank fremlægger den længe ventet interne undersøgelse af forholdene i Estland. Dette 

afspejler vores kvantitative analyse også, da denne måned indeholder markant flest artikler om krisen 

(157) inden for vores sampling periode. Et relevant aspekt af kommunikationshåndteringen d. 19. 

september er selve afholdelsen af pressemødet. Til pressemødet får de fremmødte journalister kun 

mulighed for at stille ét spørgsmål til banken og dens konklusioner på den interne undersøgelse 

(Schmidt & Houmann, 2018). Der er dermed ikke mulighed for at stille opfølgende spørgsmål. Dette 

forekommer yderst kritisabelt, at afholder pressemødet på denne måde, når det netop er ved denne 

kommunikationsbegivenhed, at Danske Bank vil præsentere sin undersøgelse med henblik på at give 

offentligheden indsigt i sagen. Dette er heller ikke i tråd med Coombs grundantagelse om, at 

krisekommunikationen skal være åben (Coombs, 2015: 131) Det er derfor afgørende, at hvis banken 

ønsker at fremlægge dens konklusioner og dermed give et indblik i sagen, må den efterfølgende 

pressehåndteringen også følge med.  

 

Til pressemødet bliver konklusionerne på undersøgelsen fremlagt, og her udtaler Ole Andersen sig:  

 

“Det står klart, at banken åbenlyst ikke har levet op til sit ansvar i denne sag. Det er både dybt 

skuffende og naturligvis helt uacceptabelt, og det påtager bestyrelsen og direktionen sig det fulde 

ledelsesmæssige ansvar for. Og vi beklager overfor alle; ikke mindst vores kunder, vores aktionærer, 

vores 20.000 medarbejdere og ikke mindst samfundet generelt. Vi anerkender, at vi har en opgave i 

at genvinde deres tillid.” (Danske Bank, pressemøde, 19/08/18). 

 

Set i forhold til Coombs indikerer udmeldingen en klar fuld undskyldning, hvor banken erkender sig 

det fulde ansvar for krisen. Derudover italesætter Ole Andersen også genopbygningen af tillid, hvor 

der til pressemødet endnu en gang bliver lagt vægt på donationen til bekæmpelse af finansiel 
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kriminalitet (Ibid.). Dette optræder som en tydelig genopbygningsstrategi for bankens stakeholdere i 

form af kompensation (Coombs, 2015: 147). Udover at benytte begge genopbygningsstrategier, 

bliver det ligeledes offentliggjort, at administrerende direktør, Thomas Borgen fratræder sin stilling, 

samt at bestyrelsesformand, Ole Andersen vil gå af ved næste ordinære generalforsamling (Danske 

Bank, Pressemøde, 19/09/18). Dette vurderes til være det ultimative offer en organisation kan bringe, 

og der kan derfor argumenteres for, at fratrædelsen af Thomas Borgen kan ses som bankens sidste 

udvej i forhold til at inddæmme krisen. Dette skal ses i lyset af, at Danske Bank bruger stort set 

samtlige elementer fra de forskellige kriseresponsstrategier under kriseforløbet i forsøget på at 

inddæmme krisen, men ingen af disse har dog den ønskede effekt.  

 

 
(Figur 20) 

Ligesom for Nordea, repræsenterer ovenstående graf, mængden af antal skrevne artikler om 

Hvidvasksagen i de landsdækkende dagblade, hvilket giver en indikation af kriseforløbet. Som grafen 

illustrerer, kan det observeres, hvordan krisen gradvist vokser efter Berlingskes afsløringer d. 20. 

marts. Som ovenstående analyse påviser, er det første et halvt år efter krisens begyndelse, at Danske 

Bank begynder at benytte en genopbygningsstrategi i form af en beklagelse (Danske Bank, 21/09/17). 

Indtil da følger Danske Bank ikke Coombs anbefalinger for, hvad en organisation, der tilskrives høj 

kausal attribution bør gøre under en krise. I stedet for, gør banken brug af en kombination af 

formindskelsesstrategier og afstivningsstrategier, hvilket ikke formår at inddæmme krisen set i 

forhold til antal skrevne artikler om sagen. Antallet af artikler falder dog drastisk efter Danske Bank 
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fremlægger konklusionerne på dens interne undersøgelse og efter Thomas Borgens fratrædelse. Dette 

kan der være flere forklaringer på, og specialet tager forbehold for at flere faktorer har betydning for, 

hvorfor dette er tilfældet. Vi vil argumentere for, at der er en relation mellem Thomas Borgens 

fratrædelse og mediernes interesse i sagen (figur 11).  

 

Der kan yderligere argumenteres for, at krisen har vokset sig større, da Danske Banks interne 

undersøgelse, der er længe om at blive udarbejdet, giver medierne yderligere grobund til at grave i 

sagen i kampen om at komme med nye afsløringer. Det resulterer i, at offentligheden gentagne gange 

bliver mødt af nye afsløringer, informationer og vinklinger af sagen fra medierne og ikke fra Danske 

Bank selv, da banken ofte kommunikerer på bagkant af mediernes afsløringer.  

 

5.4.7 Delkonklusion 

Sammenfattende kan det konkluderes, at de to kriser har mange ligheder, men varierer i størrelse og 

omfang. Danske Bank vurderes til at være en markant større krise i forhold til dens omfang, men 

alligevel indeholder begge kriser mange af de samme karakteristika. Begge banker tilskrives høj grad 

af kausal attribution, men vi vurderer alligevel, at Danske Bank tilskrives en væsentlig højere grad af 

kausal attribution grundet sagens omfang og de mange advarsler og indikationer på, at hvidvask fandt 

sted i den estiske filial.  

 

Overordnet set kan der ud fra ovenstående analyse argumenteres for, at Nordeas krisekommunikation 

indledningsvis er kritisabel, da banken benægter sit ansvar i forbindelse med sagen ved at fastholde 

sit standpunkt om, at banken følger alle love og regler. Dette er uhensigtsmæssigt, da banken 

tilskrives stor kausal attribution for krisen, og ligeledes viser den kvantitative indholdsanalyse, at 

“Nordea følger alle love og regler-framet” ikke bliver repræsenteret i en tilfredsstillende grad i 

medierne (Figur 14). I starten af krisen, er krisekommunikation derudover præget af modstridende 

udtalelser fra henholdsvis Thorben Sander, Jonas Torp, Casper Von Koskull og Nordeas 

pressemeddelelser. Dette strider imod Coombs grundantagelse om, at organisationer bør 

kommunikere med konsistens under en krise. Efter Casper Von Koskull optræder på STV, får Nordea 

i højere grad en ensartet kommunikation, så den fremstår konsistent. Det er også her, at Nordea skifter 

til en genopbygningsstrategi i form af en delvis-undskyldning, hvor Nordea accepterer en del af 
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ansvaret og beklager. Senere hen i krisen forsøger Nordea at minimere bankens ansvar for krisen 

gennem formindskelsesstrategien retfærdiggørelse. Denne strategi bliver ifølge den kvantitative 

indholdsanalyse bedre modtaget. “Ansvars-framet” bliver således repræsenteret i 22% af alle artikler 

for hele perioden, hvilket er tilfredsstillende set i henhold til Coombs. Vi vurderer overordnet set, at 

Nordea følger Coombs anbefalinger for en organisation, der tilskrives høj kausal attribution ved at 

benytte de hensigtsmæssige genopbygningsstrategier, og at banken formår at inddæmme krisen på 

tilfredsstillende vis set i forhold til mediedækningen målt på antal skrevne artikler af de 

landsdækkende dagblade.  

I forhold til Danske Bank kan det overordnet konkluderes, at banken skifter strategi i takt med, at 

krisen vokser, og at den forsøger sig frem med forskellige responsstrategier og 

kommunikationshandlinger, der ikke rigtigt slår igennem hos medierne. Danske Bank anerkender 

tidligt krisen med en hurtig respons, hvor der indledningsvis benyttes en formindskelsesstrategi 

igennem bortforklaring. Her forsøger banken at neddrosle krisen ved at kommunikere, at banken har 

taget hånd om sagen, og at den retter op på fejlene. I starten af krisen benytter Danske Bank sig også 

af en afstivningsstrategi igennem offer, hvor der lægges vægt på, at banken er blevet misbrugt til 

hvidvask. Ligeledes benytter Danske Bank påmindelse som kriserespons, da den understreger 

gentagne gange, at den sidenhen har investeret markant i diverse anti-hvidvask tiltag. Danske Bank 

forsøger herefter at placere et ansvar ved at gøre den estiske filial til syndebuk. Bankens ledelse 

vælger endvidere at ofre Lars Mørch i forsøget på at stille et personligt ansvar for sagen og 

derigennem inddæmme krisen. I takt med at krisen vokser, kan det konkluderes, at Danske Bank i 

højere grad begynder at benytte genopbygningsstrategier i form af kompensation, som en økonomisk 

donation til samfundet og undskyldninger. Et halvt år efter krisens start begynder Danske Bank 

nemlig at påtage sig et større ansvar for selve krisen. Afslutningsvis giver Danske Bank en fuld 

undskyldning d. 19. september 2018, og den påtager sig det fulde ansvar, hvor det juridiske ansvar 

ligeledes tilskrives organisationen som helhed uden at pege på individuelle medlemmer af hverken 

bestyrelsen eller direktionen. Modsat Nordea er Danske Bank markant længere tid om at følge 

Coombs anbefalinger og benytter i stedet en kombination af andre kriseresponsstrategier, der ikke 

formår at inddæmme krisen. Danske Bank begynder først et halvt år efter krisen begyndelse at benytte 

de teoretiske korrekte genopbygningsstrategier set i forhold til Coombs. Set i forhold til 

mediedækningen målt på antal skrevne artikler i de landsdækkende dagblade stiger krisen gradvist 

indtil banken fremlægger dens interne rapport og Thomas Borgens fratræder d. 19. september. 
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Vi konkluderer hermed, at Nordea overordnet set følger den teoretiske funderet krisekommunikation 

i form af Coombs anbefalinger, og ligeledes formår at inddæmme krisen på tilfredsstillende vis. 

Derimod er Danske Bank længere tid om at følge den valgte krisekommunikations anbefalinger og 

formår ud fra den kvantitative indholdsanalyse ikke at inddæmme krisen effektivt målt på antal af 

artikler.  

 

5.5 Legitimitet 
Gennem specialets analyse har vi afdækket, hvordan Nordeas og Danske Banks kriser har udspillet 

sig, og hvorledes de to organisationer har forsøgt at imødekomme en kompleks omverden gennem 

kommunikation. Herefter har vi undersøgt, hvordan de to organisationers har tilrettelagt 

krisekommunikationen set i henhold til Coombs. Under sidstnævnte analyse berørte vi, hvordan de 

to bankers relationelle historie har en indvirkning på modtagelsen af krisekommunikationen. I næste 

analyseafsnit vil vi anvende Suchman (1995) til at afdække, hvordan de forskellige typer af 

legitimitet: pragmatic, moral og cognitive har indflydelse på, hvordan bankernes ageren påvirker den 

overordnede legitimitetsopfattelse. Suchman (1995) understreger, at legitimitet er helt essentielt i 

forhold til organisationens mulighed for at operere på markedet og i samfundet. Derfor er det 

nødvendigt at sammenkoble kriserne med en dybere forståelse for legitimitet.  

 

Suchman påpeger, at legitimitet opbygges over tid og de begivenheder, der er fundet sted tidligere, 

er med til at definere en organisations legitimitet (Suchman, 1995: 574). Dette findes i 

overensstemmelse til Coombs kontekstualisering i sin SCCT-model, hvor han understreger, at den 

relationelle historie har afgørende betydning for, hvilken grad af kriseansvar organisationen tilskrives 

(Coombs, 2015: 34).  

 

5.5.1 Pragmatic legitimacy  

Under pragmatic legitimacy findes begrebet exchange legitimacy. Begrebet dækker over den form 

for legitimitet, der skabes i sammenhæng med handel og transaktioner - en legitimitet, der er baseret 

på aktørers egeninteresse (Suchman, 1995: 575). Banker som organisationer opfattes legitime, så 

længe deres kunder føler, at de opnår en gevinst ved at indgå i et forhold til dem. Nordea og Danske 

Banks forretning handler blandt andet om at varetage og låne penge ud til privat- såvel som 

erhvervskunder. Kunderne forventer derfor, at forholdet til banken skal gavne deres egeninteresse, 
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hvilket kommer til udtryk i form af billige lån eller profitable renter. Anser kunderne ikke deres 

forhold til banken som gavnligt, mister banken noget af den exchange legitimacy, den kan have 

opbygget hos kunderne. Denne form for legitimitet spiller en stor rolle på et marked med en høj grad 

af konkurrence, hvor kunder selv kan vælge, hvilken organisation de vil handle med. Banksektoren 

er et godt eksempel på dette. Selvom antallet af pengeinstitutter har været faldende, er der stadig 74 

forskellige banker i Danmark (Finans Danmark, 2018). Det betyder, at kunder har god mulighed for 

at skifte bank, hvis banken mister dens exchange legitimacy, og kunderne derfor kan få et bedre tilbud 

i en anden bank.   

 

Et andet begreb under pragmatic legitimacy er dispositional legitimacy, her søger stakeholderne at 

tilskrive organisationen personlighed som en moralsk aktør. Stakeholderne vurderer organisationen 

ud fra, om den er ærlig, troværdig og kompetent. Suchman påpeger, at dispositional legitimacy ofte 

flyder sammen med moralsk legitimitet (Suchman, 1995: 578-579). I sagen om Nordea og Danske 

bank, argumenterer vi for, at exchange legitimacy og dispositional legitimacy er tæt knyttet. Både 

Nordea og Danske Banks kriser resulterer i en stor kundeflugt fra bankernes forretning (DR Nyheder, 

2017) (Olsen og Kailay, 2019). Bankerne mister derved en del af deres exchange legitimacy, dette 

skyldes dog ikke, at kunderne ikke fik et godt nok udbytte rent økonomisk ved at handle med 

bankerne. Kunderne opfatter derimod, at værdien af deres transaktioner med de to banker var 

formindsket, da bankernes dispositional legitimacy var faldet, i og med at bankerne ikke handlede i 

overensstemmelse med stakeholdernes forventning om en moralsk aktør. 

 

Endvidere kan det påvises, at bankerne også har tabt en del af deres exchange legitimacy hos 

investorerne. Dette ses tydeligt gennem begge bankers aktiekurser, hvor bankerne så et stort fald i 

deres værdi siden krisernes begyndelse. Danske Banks aktiekurs er faldet med cirka 50%, siden sagen 

begynder at eskalere i foråret 2018 (K-forum: Redaktionen, 2019). Aktiekursen afspejler i høj grad 

investorernes tillid til banken, og da investorernes aktier falder i værdi, mister Danske Bank samtidig 

exchange legitimacy, fordi dens investorer taber penge på at eje dele af virksomheden. Dette tab af 

exchange legitimacy eskalerer og ender med, at banken bliver sagsøgt for 3 milliarder kroner af en 

gruppe af investorer, fordi de mener, at banken har forsøgt at dække over sagens alvor. (Ritzau, 2019).  

 

Det samme gør sig gældende for Nordea, hvor aktiekursen falder med 25% i 2016 efter krisens 

begyndelse. Dette indikerer på lige fod med Danske Banks kursfald at Nordea mister en stor del af 
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den exchange legitimacy den har hos dens investorer i og med værdien af aktien falder så markant 

(Sommer, 2016b). Faldet bliver undervejs forstærket af det faktum, at Nordeas Invests etiske 

investeringsforeninger, Stars-fondene, selv vælger at blackliste aktien og dermed stopper al handle 

med Nordeas aktier. (Sommer, 2016a). 

5.5.2 Moral legitimacy  

I henhold til moral legitimacy er det essentielt, at en organisation følger de normer og retningslinjer, 

som er socialt konstrueret i samfundet (Suchman, 1995: 579). Hermed handler den moralske 

legitimitet om, at organisationer har en vedvarende forhandling med deres stakeholdere om de 

værdier, etiske standpunkter og den moral, som offentligheden anskuer, der findes i organisationens 

handlinger. Under den moralske legitimitet findes flere legitimitetsformer, der i det nedenstående vil 

blive berørt i henhold til Nordea og Danske Banks kriser.  

 

Consequential legitimacy binder an til, hvorvidt produkterne eller den service, som en organisation 

udbyder, er i overensstemmelse med de normer og regler, der gør sig gældende i samfundet. Her 

oplever Nordea, at organisationen ikke har gjort noget decideret ulovligt (Nordea.dk: 20/07 2016). 

På trods af dette, bliver den gråzone, som Nordea opererer i, anset af samfundet til at være 

samfundsundergravende, hvilket medfører, at organisationen stopper samarbejdet med Mossack 

Fonseca (Blichert, 2016). Dette kan anskues som et forsøg på at reparere legitimitet, da Nordea 

herigennem forsøger at vise samfundet, at den har i sinde at følge samfundets normer fremover. 

Casper von Koskull formulerer det således: Der har været for meget fokus på ”kan vi?” fremfor ”bør 

vi?” (Kailay, 2018). Herved forsøger Nordea at reparere dens consequential legitimacy, ved at lægge 

vægt på, at organisationen ikke længere vil befinde sig i denne juridiske gråzone, da offentligheden 

og dens stakeholdere anser det som moralsk forkert. 

 

Danske Banks consequential legitimacy kan anskues til i højere grad end Nordea at have været 

udfordret, da Danske Bank ikke befinder sig i en juridisk gråzone med den service, de yder i den 

estiske filial, men at organisationen faktisk handler ulovligt. Dette må ligeledes anskues til at være 

underminerende for samfundet, hvilket jævnfør Suchman, dermed vil mindske den legitimitet, der 

bliver tilskrevet Danske Bank. Ydermere har bankens handlinger i Estland resulteret i, at banken, 

generelt set har svækket tilliden til den danske finanssektor ifølge Nationalbankdirektør, Lars Rhode 

(Bendtsen et. al, 2018). Dette stemmer overens med vores definition jævnfør Mitroff, hvorigennem 
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vi konkluderer, at krisen er på et system/societies niveau, fordi den truer samfundets grundlæggende 

strukturer:  

 

“Sagen om hvidvask for milliarder gennem landets største bank, Danske Bank, har skadet tilliden til 

danske banker og danske myndigheder.” (Ibid.). 

 

Det fremgår af Lars Rhodes citat, at Danske Bank ikke alene har skadet dens eget omdømme, men at 

hele den danske finanssektors omdømme har lidt et tab på grund af krisen. Det betyder overordnet 

set, at Danske Bank mister en stor del af dens consequential legitimacy, da dens handlinger i Estland 

kan anses som værende skadelig for hele samfundet. Samtidig med at Danske Bank fremlægger dens 

interne undersøgelse, annoncerer banken, at den vil donere overskuddet fra den estiske filial på 1,5 

milliarder kroner til samfundsgavnlige formål (Danskebank.com: 19/09 2018). Dette kan ifølge 

Suchman anses som et aktiv forsøg på at reparere bankens consequential legitimacy (Suchman, 1995: 

597).  

 

Structural legitimacy er en legitimitetstype, der relaterer sig til den strukturelle opbygning i 

organisationen, og hvorvidt denne afføder eller forringer organisationens legitimitet. (Suchman, 

1995: 581). Nordeas structural legitimacy bliver udfordret qua dens strukturelle relationer til det 

omstridte Mossack Fonseca, hvor organisationen oplever, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, 

hvorvidt dette strukturelle forhold kan anses som legitimt. På trods af, at der som tidligere 

understreget, ikke forekommer direkte ulovlige forhold rent juridisk, så vælger organisationen at lade 

samarbejdet med Mossack Fonseca ophøre (Blichert, 2016). Hermed ændrer bankens dens praksis, 

hvilket ifølge Suchman, kan ses som et forsøg på at reparere dens legitimitet (Suchman, 1995: 600). 

Ligeledes kan det anskues, at det strukturelle forhold i form af Nordeas afdeling i Luxembourg på 

samme måde kan have påvirket Nordeas legitimitet i en negativ grad, da Luxembourg har et 

omdømme som et land, hvori organisationer har skattely og skatteoptimering (Zacher-Gremaud, 

2014). Denne struktur kan ligeledes have været med til at påvirke Nordeas legitimitet, da Danmark 

og generelt hele Norden er karakteriseret ved at være velfærdssamfund. Størstedelen af 

velfærdsstatens opgaver finansieres gennem skat, hvor skattebetaling udgør en fundamental struktur 

i vedligeholdelsen af velfærdsstaten. Derfor er det også forventeligt, at offentligheden tillægger 

organisationer stor opmærksomhed for, hvorvidt de betaler den skat, de er forpligtet til. Når en 
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organisation som Nordea besidder organisatoriske strukturer, der underminerer dette forhold, 

medfører dette dermed et fald i bankens structural legitimacy. 

 

Danske Banks structural legitimacy bliver både udfordret under krisen, men den er ligeledes udfordret 

forinden, da Danske Bank i 2004 har erhvervet to pengeinstitutter i Irland for at indtræde med 

låneydelser på det irske boligmarked. Her taber Danske Bank omkring 33 milliarder kroner, hvilket 

bliver omtalt “non-core-aktiviteter” af organisationen selv, altså aktiviteter uden for bankens 

kernekompetencer (Olsen & Hansen, 2015). Investeringerne i Irland slutter brat ved finanskrisens 

indtog, hvilket ligeledes kan anskues til at have påvirket den structural legitimacy, som Danske Banks 

stakeholdere og offentligheden tilskriver den. Thomas Borgen udtaler i 2015: “Det er klart, at set i 

bagklogskabens klare lys har Irland været en fejl (...). Nu kan vi fokusere på det, vi er dygtige til, 

nemlig at drive bank i Norden” (Ibid.).  

 

Herved er den structural legitimacy påvirket før krisen, hvilket jævnfør Coombs (2015) dermed vil 

påvirke den relationelle historie i nogen grad. Danske Banks structural legitimacy bliver yderligere 

udfordret, da banken føler sig nødsaget til at anerkende, at strukturen, der omgiver filialen i Estland, 

er egenrådig, hvorfor den ikke er integreret i Danske Banks overordnet organisationsstruktur: 

“Filialen i Estland, der blev erhvervet som en del af købet af Sampo Bank i 2007, opererede i høj 

grad som en selvstændig enhed med egne systemer, procedurer og kultur omkring hvidvask.” (Danske 

Bank: 21/09/17). Dermed påvirkes Danske Banks overordnede legitimitet, da organisationen herved 

erkender, at den ikke har haft kontrol over dens egen forretning.  

 

Den personal legitimacy er en legitimitetsform, der knytter sig til organisationens topledelse. I dette 

tilfælde er der for Nordeas vedkommende særligt to aktører, der spiller en rolle i krisen: Thorben 

Sander og Casper Von Koskull. 

 

Thorben Sander er den første individuelle aktør, der udtaler sig i forbindelse med sagen i DR-

dokumentaren “Det store skattely”. En leder med høj personlig legitimitet kan inddrages i krisesager 

med henblik på at understøtte organisationens svækkede legitimitet (Suchman, 1995: 581). Denne 

effekt har den daværende direktør for Nordeas Private Banking Danmark dog ikke, da han i sin 

optræden ikke formår at øge Nordeas legitimitet - tværtimod. Som det bliver påvist tidligere i 

analysen, forekommer Thorben Sanders medieoptræden nærmere illegitim, eftersom han gengiver de 
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samme forvirrende og ikke særlig konkrete svar på journalistens spørgsmål og alt i alt fremstår 

utroværdig. Dette er formentlig også medvirkende til, at det hurtigt er Casper Von Koskull, der tager 

over i den eksterne kommunikation, og det bliver ham, der agerer som Nordeas ansigt udadtil under 

resten af krisen. Casper Von Koskull må siges at tilskrives væsentligt større legitimitet end Thorben 

Sander i kraft af sin stilling som administrerende direktør, og han spiller samtidig en væsentlig 

kommunikativ rolle for Nordea under krisen. Casper Von Koskull er hurtigt ude og udtale sig i 

forbindelse med sagen - både gennem pressemeddelelser og interviews. F.eks. stiller han kort tid efter 

afsløringerne op til et direkte interview med svensk TV, hvor han tager kraftig afstand fra samarbejdet 

med Mossack Fonseca, og han understreger, at Nordea straks vil afbryde al kontakt med firmaet 

(Blichert, 2016). Når Casper Von Koskull gøres til en aktiv del af krisekommunikation, kan det ifølge 

Suchman, skyldes hans personlige legitimitet, da han som Nordea øverst siddende chef tilskrives den 

størst mulige legitimitet inden for Nordeas rammer. Dertil har han kun siddet på posten som 

administrerende direktør et halvt år, inden krisen indtræffer, hvorved der kan argumenteres for, at der 

ikke opstår en decideret personlige legitimitetskrise for Nordeas topledelse repræsenteret ved Casper 

von Koskull. 

 

 

I henhold til Danske Bank er der ligeledes to hovedaktører, der spiller en særlig rolle set i forhold til 

personal legitimacy: Thomas Borgen og Ole Andersen.  

Inden Hvidvasksagen rammer Danske Bank, kan der med rette argumenteres for, at Thomas Borgen 

og Ole Andersen besidder en væsentlig form for personlig legitimitet. Ole Andersen og Thomas 

Borgen overdrages ansvaret for Danske Bank på et tidspunkt, hvor banken skal genrejse sig efter 

finanskrisen. Udover selve finanskrisen skal Danske Bank også komme sig over henholdsvis Peter 

Straarups fejlslagne indtog på det irske marked, der koster banken et tocifret milliardbeløb, og Eivind 

Koldings reklamekampagne ”New Standards”, som forarger store dele af befolkningen (Erhardtsen 

& Kailay, 2018). Thomas Borgen og Ole Andersen lykkes med denne store opgave, og de begynder 

at vende det dårlige image, som Danske Bank besidder ovenpå ovenstående hændelser (Ibid.) Fra 

Borgen bliver topchef i 2013 og frem til foråret 2017, stiger Danske Bank aktien med 105 procent, 

medarbejdertilfredshed stiger også markant, og dertil stiger den samlede omsætning og overskuddet 

i takt med, at omkostningerne og tabet på udlån falder (Ibid.). På fire år formår Thomas Borgen og 

Ole Andersen at vende udviklingen for den kriseramte bank, indtil Hvidvasksagen opstår og placerer 

Danske Bank i en af verdenshistoriens største hvidvaskskandaler (Ibid.). Det problematiske set i 
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forhold til den personlige legitimitet, som offentligheden tilskriver Danske Banks topledelse. Thomas 

Borgen er nemlig ansvarlig for Danske Banks udenlandske aktiviteter i årene 2009-2012, hvilket er 

samme periode, som hvidvask-aktiviteterne står på i den estiske filial. Derudover udfordres Thomas 

Borgens personlige legitimitet yderligere, da det kommer frem, at Thomas Borgen ikke har handlet 

på de mange advarsler om hvidvask, som banken modtager af flere omgange. Dette forhold er 

afgørende for at forstå, hvordan topledelsen i Danske Bank før Hvidvasksagen bliver tilskrevet en 

høj grad af personlig legitimitet, men som konsekvens af krisen fører denne til en grundlæggende 

personlig legitimitetskrise på baggrund af den manglende tillid til ledelsen. Dette fører som bekendt 

til, at både Thomas Borgen og Ole Andersen må forlade banken.  

5.5.3 Cognitive legitimacy 

Cognitive legitimacy er en legitimitetstype, hvor organisationen “tages for givet” i samfundet og, hvor 

dens virke anses som værende en fundamental og uundværlig del af samfundsstrukturen (Suchman, 

1985: 582). Dette er ifølge Suchman den sværeste form for legitimitet at opnå men samtidig den 

stærkeste legitimitet form, en organisation kan besidde (Ibid.). På et overordnet plan kan der med 

rette argumenteres for, at bankerne besidder kognitiv legitimitet, da de er så fundamentalt indlejret i 

samfundsøkonomien, at det er umuligt at forestille sig et samfund uden dem. Bankerne bestrider 

nemlig en lang række af funktioner, som der i nutidens samfund anses som værende essentielle og 

uundværlige (Pehrson, 2016). De er f.eks. med til at give kredit, udstede lån og formidle betalinger - 

alle funktioner der er nødvendige i et moderne samfund. Banker tildeles ligeledes kognitiv legitimitet 

ved at varetage komplicerede finansielle opgaver, der ikke kan varetages af individer, som ikke har 

forståelse for komplekse lånekonstruktioner, investeringsfonde, skatterådgivning med videre. Da 

samfundet ikke ville være det samme uden bankerne, har branchen dermed kognitiv legitimitet. 

Denne legitimitet kan dog, ligesom alle andre legitimitetsformer, udfordres. Der kan argumenteres 

for, at bankernes kognitive legitimitet er udfordret på grund af de mange skandaler og kriser, som 

banksektoren har været indblandet i. Først og fremmest er det oplagt at nævne finanskrisen, hvor 

banksektoren tilskrives et stort ansvar for krisen ved bl.a. at have udstedt for usikre og risikobetonede 

lån i årene op til 2007 (Rangvid-rapporten, 2013). Bankerne uansvarlige udlån og overdreven 

risikotagning var medvirkende til finanskrisen, hvilket vurderes til at have stor betydning for den 

kognitive legitimitet bankerne tilskrives i dag. Suchman understreger, at kognitiv legitimitet har til 

formål at skabe ro og orden i en til tider ellers kaotisk verden (Suchman, 1995: 592). Finanskrisen er 

et eksempel på det stik modsatte, hvor krisen truede verdensøkonomien som helhed og havde fatale 
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økonomiske konsekvenser for mange borgere og virksomheder. Set i lyset af finanskrisen kan der 

argumenteres for, at bankernes kognitive legitimitet generelt er udfordret, da banker i stedet for at 

bringe ro og orden i en kaotisk verden til tider forårsager endnu mere kaos. Finanskrisen har uden 

tvivl været med til at formindske den kognitive legitimitet, som ellers tilskrives bankerne, da de ikke 

kunne administrere de finansielle opgaver, der forventes af dem. Derudover findes der adskillige 

eksempler på bankrelateret sager, der yderligere er med til at påvirke den kognitive legitimitet 

negativt. F.eks. Deutsche Bank-sagen i 2017, hvor den tyske storbank var indblandet i hvidvask ved 

at hjælpe russere med at føre mere end 10 milliarder dollar ud af Rusland og ind på konti i andre 

lande (Ritzau, 2017b). I 2014 var der sagen om den fransk bank, BNP Paribas, der blev dømt for at 

have hvidvasket 56 mia. kr (Ritzau Finans, 2014). Derudover skal det også nævnes, at Panama-lækket 

kunne afsløre, at bankerne HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS, Commerzbank mfl. også 

samarbejdede med Mossack Fonseca ligesom Nordea. (Houlder & Dunkley, 2016). Ydermere viser 

en undersøgelse fra sidste år foretaget af analyseinstituttet Epsi, at hver femte privatkunde svarer, at 

de har en lav tillid til banksektoren, hvilket er det laveste niveau i de seks år. (Christensen, 2018). 

 

Alt i alt, kan der argumenteres for, at finanskrisen og de mange bankskandaler medfører en nedgang 

i den kognitive legitimitet, der tilskrives banker. Denne nedgang vurderes til at gøre sig gældende for 

hele banksektoren, hvorfor det må argumenteres, at banksektoren til en vis grad befinder sig i en 

kognitiv legitimitetskrise. Dette har en relevant kommunikativ betydning, da banker hermed er nødt 

til at være opmærksom på, at der hersker en grundlæggende mistillid til banksektoren - ikke en 

mistillid til deres produkter og services - men en mistillid til deres brug af disse produkter og services.  

5.5.4 Delkonklusion 

Danske Banks og Nordeas respektive kriser kan anskues som to cases, der bryder med de normative 

og socialt konstrueret spilleregler, der gør sig gældende i de to bankers omverdener. Begge kriser 

afspejler, hvordan de to banker især har handlet moralsk forkasteligt på hver deres måde, hvilket i 

sidste ende har ført til et fald i deres overordnede moralske legitimitet. Derudover bliver det også 

påvist, at kriser som Hvidvasksagen og Panama Papers også berører den pragmatiske legitimitet, der 

er forbundet med bankerne. Dette skyldes, at bankernes investorer, anser deres aktieandel i 

henholdsvis Nordea og Danske Bank som en dårlig forretning på grund af kriserne, hvilket 

eksempelvis de faldende aktiekurser illustrerer. Ydermere kan vi også konkludere, at Thomas 

Borgens rolle i Hvidvasksagen udvikler sig til en personlig legitimitetskrise, da hans indblanding i 
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sagen er langt mere omfattende end tilfældet er for Casper Von Koskull. Dette medfører, at bankens 

omverden ikke længere nærer tillid til Thomas Borgen, hvorfor han i sidste ende må gå af som 

administrerende direktør for Danske Bank. En væsentlig pointe for ovenstående analyse knytter sig 

til vores konklusion af, at banksektoren befinder sig i en grundlæggende kognitiv legitimitetskrise. 

På grund af gentagne sager som finanskrisen, Hvidvasksagen, Panama Papers etc., bliver der gang på 

gang sat spørgsmålstegn ved bankernes ageren og generelle legitimitet i samfundet. Det er dermed 

ikke kun den enkelte bank, der oplever et fald i legitimitet, når en bankkrise opstår - det påvirker hele 

sektoren. Det stiller den kommunikative udfordring, at kriser der ikke nødvendigvis involverer én 

specifik bank, alligevel vil have en negativ indflydelse på den overordnede legitimitetsopfattelse af 

bankerne som helhed.    

 

6.0 Refleksion 
Med afsæt i de to cases, kan vi konkludere, at Danske Bank og Nordeas krisekommunikation ikke 

har været tilstrækkeligt tilrettelagt under de to respektive kriser. Igennem vores analyse har vi dog 

løbende reflekteret over, hvorvidt der er andre faktorer end dem, der optræder i Coombs SCCT-

model, som bankerne såvel som andre organisationer, bør være opmærksomme på. 

 

Coombs traditionelle tilgang til krisekommunikation tilsiger, at en organisation må udvælge dens 

kriseresponsstrategi på baggrund af identifikationen af krisetype, som enten kan forekomme som 

værende en offerkrise, ulykkeskrise eller krise, der kan forebygges (Coombs, 2015: 150). I 

forlængelse heraf bør organisationen identificere graden af kriseansvar, som organisationen tilskrives 

af dens stakeholdere. Ydermere bør organisationen vurdere dens relationelle historier med dens 

stakeholdere og dermed også dens tidligere krisehistorie i sammenhæng med identifikation af både 

krisetype- og ansvar. Disse vurderinger bør ifølge Coombs herefter føre til valg af 

kriseresponsstrategi. Modellen kan illustreres således:  
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(Coombs, 2007 – frit illustreret) 

 

På baggrund af vores analyse mener vi at kunne bidrage med et nyt perspektiv på Coombs klassiske 

SCCT-model. Vi vil argumentere for, at de to kriser er så komplekse, og at de indeholder flere 

forskellige aspekter, der er med til at ændre kriserne over tid. Dette fremgår i begge cases, at de to 

kriser indeholder flere delkriser, der udspringer af krisens oprindelse.  

 

Kompleksiteten i Nordea og Danske Banks kriser gør, at kriserne ikke kan defineres inden for én 

kategori eller type, men derimod nærmere skal anses som værende foranderlige i takt med, at nye 

informationer og afsløringer bliver offentliggjort. Denne forståelse er central i Mitroffs (2004) 

teoretiske afsæt, da han argumenterer for, at organisationer konstant skal monitorere og forberede sig 

på forskellige kriser for bedst muligt at kunne håndtere dem (Mitroff, 2004:70). Vi mener derfor at 

have fundet en uoverensstemmelse mellem den mere statistiske måde Coombs klassiske SCCT-model 

anskuer kriser på, og den måde Coombs (2015) og Mitroff (2004) selv italesætter, hvordan kriser kan 

udløse nye kriser. Derfor mener vi, at kriser i højere grad skal anskues som værende dynamiske. 

Identifikation af krisetype 

 Identifikation af kriseansvar 
Faktorer der påvirker 

strategivalg: 
Krisehistorie 

Relationelhistorie 

Valg af kriseresponsstrategi 
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Derfor har vi i indeværende refleksion valgt at rekonstruere SCCT-modellen i en cyklisk form, 

hvorved krisens dynamiske natur i højere grad bliver illustreret. Denne foranderlige proces anses som 

værende essentiel i at forstå krisekommunikationen for dermed at bevirke, at organisationer kan blive 

bedre rustet til at imødekomme kriser og forberede den aktuelle krisekommunikation. Udover den 

cykliske form har vi tilføjet en ny dimension i form af monitorering af medier, hvilket vil blive 

uddybet senere i dette afsnit. Ligeledes har vi tilføjet en identifikation af krisekode(r), der er funderet 

i Luhmanns systemteori, hvilket ydermere vil blive uddybet i nedenstående. Derfor skal denne 

refleksion og revurdering af Coombs SCCT-model bidrage med et mere nuanceret og mere 

anvendeligt værktøj for organisationer, der befinder sig i en krise. Vores revurderede SCCT-model 

illustreres nedenfor og vil efterfølgende blive forklaret trin for trin: 

 

6.1 Den revurderede SCCT-model:  
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6.1.1. Identifikation af krisetype- og kode:  

6.1.1.1 Identifikation af krisetype 

I overensstemmelse med Coombs anses det fortsat som værende essentielt, at krisetypen for den 

pågældende krise identificeres. Dette er den første dimension i modellen og har afgørende betydning 

for efterfølgende valg af kriseresponsstrategi, da organisation skal være opmærksom på, hvilken 

krisetype den står overfor, som er udgangspunktet for krisekommunikationen. I vores læsning af 

Coombs forekommer hans kategorisering af krisetyper en anelse statisk og unuanceret. Coombs 

fremfører, at der til enhver krisetype medfølger en tilpasset kriseresponsstrategi til netop denne 

krisetype. På baggrund af indeværende speciales analyse, vil vi dog argumentere, at dette forekommer 

som en forsimplet tilgang til krisetyper i den virkelige verden. Vores afsæt i Mitroff bidrager med et 

mere nuanceret perspektiv på krisetyper, da han anfægter, at en krise kan udvikle sig til flere del-

kriser. Dvs. at en krise, der eksempelvis opstår på baggrund af manglende kontrol med kunders 

aktiviteter, over tid kan ændre sig til i højere grad at omhandle bankens generelle ageren i samfundet 

eller til et personligt anliggende i topledelsen. Det anbefales derfor, at man konstant må vurdere og 

revurdere krisetypen med henblik på at kunne justere krisekommunikationsstrategien. Tabel 3 viser 

Mitroffs forskellige typer af kriser, og i sammenspil med modellen nedenfor udgør den et operationelt 

værktøj, der kan bidrage til en mere dybdegående forståelse af en given krise. Nedenfor ses Mitroffs 

inddeling af kriser, i henhold til, hvordan de er opstået, og i hvilken grad de påvirker organisationen 

og dens omverden. Y-aksen angiver om krisen er opstået på baggrund af en normal- eller abnormal 

accident. X-aksen angiver, om krisen udelukkende påvirker organisationen og dens branche, eller om 

den påvirker samfundet som helhed. Modellen inddeles efter kvadranter, som repræsenterer 

forskellige overordnede krise-karakteristika.  
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(Figur 1, Mitroff, 2004:) 

 

Dermed må man inddele krisen efter, hvorvidt den er opstået på baggrund af en normal eller abnormal 

accident for derefter at anskue, om krisen kun påvirker organisationen eller om det flytter sig på et 

samfundsniveau. Dette vil kunne hjælpe en organisation i krisetider, da truslen og dermed den 

tilskrevne kausale attribution har kunne konkluderes til at være større, såfremt at krisen var på et 

system/societies niveau.  

6.1.1.2 Identifikation af krisekode 

Udover identifikation af krisetype, har vi ligeledes tilføjet, at en organisation skal identificere de(n) 

krisekode(r), som organisationen må tale i. Dette er på baggrund af, at en polyfon organisation i det 

funktionelt differentierede samfund står overfor den kommunikative udfordring at skulle orkestrere 

sin kommunikation med flere stemmer i bestræbelserne på at aktivere de forskellige 

funktionssystemers binære koder positivt. Det betyder i praksis, at en organisation f.eks. ikke kan 

nøjes med at kommunikere i en juridisk kode, da den juridiske logik ikke nødvendigvis stemmer 

overens med den økonomiske, politiske eller etiske kode. Sidstnævnte var f.eks. tilfældet for Nordea, 
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hvor vi ud fra vores analyse kunne påvise, at banken indledningsvis i kriseforløbet kommunikeret ud 

fra et juridisk rationale om, at man havde handlet i overensstemmelse med loven. Dette harmonerede 

til gengæld ikke med den etiske/moralske kode, hvor offentligheden i højere grad anså Nordeas 

ageren som moralsk forkastelig fremfor et spørgsmål om juridisk ret. Hvis der på et område eller 

emne optræder flere forskellige funktionssystemer med modstridende logikker, kan der opstå 

konflikt, hvilket sager om Panama Papers og Hvidvasksagen er gode eksempler på. Her kunne vi 

nemlig vise, hvordan kriserne knytter sig til flere funktionssystemer end blot det økonomiske 

funktionssystem, som ellers er bankernes primære system. Luhmann tilbyder ikke nogen operative 

retningslinjer for, hvordan man kan orkestrere sin kommunikation i overensstemmelse med de 

forskellige funktionssystemer, men indeværende speciale vil argumentere for, at før man tilrettelægge 

sin kommunikation med henblik på at aktivere den positive pol i det pågældende systems binære 

kode, er man nødt til at vide, hvem man skal kommunikere til. Derfor foreligger der en åbenlys 

opgave for fremtidige kommunikationsmedarbejdere i at identificere, hvilken kode der bør tillægges 

størst opmærksomhed i den pågældende krise.  

 

Det er aldrig givet på forhånd, hvilket system der er vigtigst i den enkelte situation, hvilket kræver, 

at organisation må analysere omverdenens kritik og identificere, hvilken kritik den er genstand for. 

Der kan med andre ord argumenteres for, at polyfone organisationer i det funktionelt differentierede 

samfund må lytte, før de kan tale.   

 

6.1.2 Identifikation af kriseansvar 
Under en krise er det afgørende at være opmærksom på, hvordan stakeholdere fortolker den 

specifikke situation eller begivenhed. Den relationelle historie betegner den relation, en organisation 

har opbygget til dens stakeholdere over tid, og som er grundlaget for omdømmet (Coombs, 2015: 

230-231). Coombs definerer en krise som en relationel skade på forholdet mellem organisationen og 

dens stakeholdere eller som et udtryk for et fald i organisationens legitimitet og omdømme. I 

identifikationen af kriseansvar er det essentielt for organisationen at identificere den grad af kausal 

attribution, som organisation tilskrives af dens stakeholdere – dvs. hvor stort et ansvar organisationen 

har for den pågældende krise. Den kausale attribution påvirkes først og fremmest af krisetypen, 

hvorfor det er vigtigt at definere denne i modellens første trin. Endvidere påvirkes graden af kausal 

attribution af organisationens relationelle historie. En organisation, der besidder en omfattende 

krisehistorie, bliver tildelt et væsentligt større kriseansvar end organisationer med et godt omdømme 
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og en mindre omfattende krisehistorie. Pointen er her, at den relationelle historie determinerer, 

hvordan sagen fortolkes af stakeholderne. Derfor skader en krise den relation, som en organisation 

og dens stakeholdere har opbygget over tid, og dermed lider organisationens legitimitet og omdømme 

også skade. 

 

Set i forhold til vores revurderet SCCT-model tillægger vi os Coombs fokus på identifikationen af 

kriseansvar og graden af kausal attribution. Vi påpeger dog, at når en bank befinder sig i en krise, 

tilskrives den yderligere kausal attribution på grund af den grundlæggende mistillid og 

legitimitetskrise, som sektoren befinder sig i. Det vil i praksis sige, at en kommunikationsmedarbejder 

i banksektoren skal være klar over, at andre bankers relationelle historie også påvirke den enkelte 

banks relationelle historie. Derfor skal kommunikationsstrategien også tage højde for, at en bank 

oftest tillægges et større kriseansvar på grund af den generelle mistillid til sektoren.  

 

6.1.3 Valg af kriseresponsstrategi 
Gennem specialets analyse af bankernes krisekommunikation bliver det fremhævet, hvilke 

responsstrategier henholdsvis Nordea og Danske Bank gør brug af under kriserne. Herudover er det 

muligt at identificere, hvilke kriseresponsstrategier der forekom som de mest effektive ved blandt 

andet at inddrage resultaterne fra vores kvantitative indholdsanalyse. På denne baggrund vil vi 

argumentere for, at en ekstra strategi bør tillægges Coombs genopbygningsstrategier, hvilken vi 

inddrager i vores revurderede SCCT-model.   

 

Vi vil argumentere for, at der under genopbygningsstrategier bør tilføjes strategien: granskning. 

Granskning er en måde for organisationen til at undersøge egne forhold, processer og strukturer, der 

har ført til krisen. Dette kan f.eks. være en intern rapport, der har til formål at placere en form for 

ansvar og forsøge at komme til bunds i de forhold, der har været årsag til krisens udspring. En vigtig 

præmis for granskning er dog, at denne foretages af eksterne aktører, da det ellers kan virke illegitimt 

for organisationens stakeholdere, hvis undersøgelsen ikke er uvildig.  I Nordea og Danske Banks 

kriser anses de interne rapporter som et centralt kommunikationsprodukt, der afdækker forholdene, 

der leder op til kriserne. Rapporterne giver desuden bankerne mulighed for selv at italesætte kriserne, 

i stedet for at medierne fortolker og bringer historier på baggrund af kommunikation, der ikke er 

tilrettelagt af bankerne selv. Her ser vi i analysen, hvordan Danske Banks rapport er tolv måneder 
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undervejs modsat Nordeas, der kun tog tre måneder at udarbejde. Her argumenterer vi for, at den 

interne rapport set som en granskning derfor skal udarbejdes så hurtigt som muligt, for at 

organisationen undgår at være på bagkant i forhold til mediernes afsløringer og fortolkninger af 

sagen.    

 

Endvidere tilslutter vi os Coombs, der lægger vægt på, at man som organisation må benytte sig af 

genopbygningsstrategier, hvis organisationen tilskrives en høj grad af kausal attribution. Vi har 

gennem ovenstående opgave kunne konkludere, at Nordeas krisekommunikation må anses som 

værende mere vellykket end Danske Banks. Dette mener vi er funderet i, at organisationen tidligt 

begynder at undskylde og tage ansvar, hvilket er i overensstemmelse med dens høje grad af kausal 

attribution. Danske Bank ventede derimod for længe med at påtage sig ansvaret for krisen og benytte 

genopbygningsstrategier, hvilket, vi vurderer, har fået krisen til at eskalere yderligere. Derudover har 

vi konkluderet gennem vores empiriske undersøgelse, at Nordea var mest succesfuld med at få 

kommunikationen repræsenteret i medierne, hvilket ligeledes kan have en indflydelse på, hvordan 

krisen forløber. Dette vil blive uddybet i nedenstående afsnit om monitorering. 

 

6.1.4 Monitorering af krisekommunikationen i medierne 
Sidste trin i vores revurderet SCCT-model består af monitorering af krisekommunikationen i 

medierne. Vi vil argumentere for, at dette trin er af afgørende betydning for en succesfuld 

krisekommunikation og -håndtering, da denne dimension tillader organisationen at live-tracke 

krisekommunikationen under den pågældende krise med henblik på løbende at justere eller revurdere 

krisekommunikationen. I indeværende speciale har vi benyttet en kvantitativ indholdsanalyse, og vi 

vil gerne videreføre og justerer metoden, så den kan bruges som et velegnet analyseværktøj under et 

kriseforløb. Den kvantitative indholdsanalyse er et brugbart redskab til at kvantificere 

kommunikation og til at skabe overblik over, hvordan et særligt emne eller begivenhed omtales i 

medierne – f.eks. en organisation i en krise. Ved at kvantificere kommunikationsindholdet i medierne 

er det muligt at oversætte budskaber og anden kommunikation til kodning med henblik på at udregne, 

hvor ofte et givent budskab overtræder i medierne (Eskjær & Helles, 2015: 10). Dette er relevant for 

en organisation i krise, da denne tilgang giver mulighed for at tracke, hvordan organisationen 

italesættes i medierne og i hvilken grad organisationens budskaber er repræsenteret i 

mediedækningen.  
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Som nævnt tidligere, vil vi argumentere for, at kriser i højere grad bør anskues som værende 

dynamiske, hvorfor vi finder det nødvendigt at rekonstruere SCCT-modellen i en cyklisk form. Den 

cykliske form skal forstås således, at organisationer løbende må analysere og måle på, hvordan 

krisekommunikationen modtages. En organisation må indledningsvis identificere krisetypen samt 

krisekoden. Herefter må organisationen gøre sig det klart, hvilket kriseansvar organisationen 

tilskrives for den pågældende krise, da det har afgørende betydning for den endelige 

kriseresponsstrategi. Herefter vil vi argumentere for, at monitoreringen af krisekommunikationen 

skal benyttes, så snart kriseresponsstrategien er blevet kommunikeret. På det tidspunkt bør 

organisationen straks starte analysen af, hvordan dennes kriseresponsstrategi modtages. Hvis 

strategien ikke virker til at slå igennem medierne, eller hvis kritikken, som organisationen er genstand 

for, har en anden karakter end først antaget, er der behov for at revurdere organisationens 

udgangspunkt og starte forfra i modellens første trin.  Specialet har haft en forholdsvis omstændelig 

tilgang til den kvantitative indholdsanalyse, da vi selv har gennemlæst samtlige artikler og manuelt 

har kodet for kommunikationsindholdet for disse artikler. I et større forskningsprojekt eller for en 

organisation med væsentligt flere ressourcer end, vi har haft til rådighed, vil der dog i højere grad 

være mulighed for at automatisere denne øvelse.  
 

7.0 Konklusion  
Der kan med afsæt i ovenstående speciale konkluderes, at organisatoriske kriser kan udvikle sig over 

tid, hvorved en krise kan udvikle sig og udløse nye kriser. Dette viser sig at være tilfældet for Nordea 

og Danske Bank, hvor begge kriser kan ses som værende på et system/societies niveau, da kriserne 

ikke alene påvirker organisationerne selv men hele den grundlæggende samfundsstruktur. Begge 

kriser udspringer fra krisetypen product tampering og er opstået på baggrund af abnormal accidents. 

Den væsentligste forskel mellem de to kriser er, at Danske Bank spiller en større aktiv rolle i product 

tampering, da banken gennem en årrække ignorerer en række advarsler. Derudover kan det 

konkluderes, at Danske Bank ikke formår at styre krisen i medierne, og formår dermed ikke at nå ud 

med dens hovedbudskaber til offentligheden. Nordea er mere succesfulde end Danske Bank med at 

få dens hovedbudskaber sat på mediernes dagsorden, og det kan konkluderes, at Nordea overordnet 

har tre frames, der bliver repræsenteret i mere end 20% af artiklerne, hvorimod Danske Bank kun 

opnår repræsentation på over 20% med ét enkelt frame.  
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Specialet kan yderligere konkludere, at både Nordea og Danske Bank kan anses som værende 

polyfone organisationer, der er tilknyttet en række af forskellige funktionssystemer i det funktionelt 

differentierede samfund. Det betyder, at begge kriser er tilkoblet adskillige systemer, der alle besidder 

forskellige koder, logikker og rationaler for, hvad der er legitimt. Dette komplicerer 

krisekommunikation yderligere, da bankerne skal tale med flere stemmer under kriserne. Vi har 

gennemgået og analyseret de funktionssystemer, som vi vurderer til at være af afgørende betydning i 

de to cases og belyst, hvordan disse systemer behandler den samme krise på forskellig vis. Begge 

banker forsøger at kommunikere i overensstemmelse med det juridiske funktionssystem gennem de 

interne undersøgelser. Modtagelsen af Nordeas interne undersøgelse bærer præg af, at Nordea 

befinder sig i en juridisk gråzone, hvor Danske Banks undersøgelse derimod bliver mødt af massiv 

kritik for ikke at være tilpas uvildig. Disse forhold er medførende til, at modtagelsen i det juridiske 

funktionssystem ikke forekommer succesfuld. Derudover vurderes det også, at begge banker ikke 

formår at kommunikere i overensstemmelse med offentlighedens moralske kode. På baggrund af 

dette kan specialet konkludere, at det er afgørende, at en organisation under en krise hurtigt må 

identificere, hvilken kritik og modstand den er genstand for dermed at kunne tilrettelægge sin 

kommunikation i overensstemmelse med den pågældende kode og logik. 

 

I forlængelse hertil kan speciale også konkludere at begge kriser i høj grad knytter sig legitimitet. 

Med afsæt i Suchman terminologi kan vi konkludere, at Hvidvasksagen og Panama Papers medfører 

et fald i bankernes overordnede moralske legitimitet. Vi mener dog, at der med rette kan argumenteres 

for, at banksektoren som helhed også befinder sig i en kognitiv legitimitetskrise, da gentagne 

skandalesager i banksektoren stiller spørgsmålstegn ved bankernes generelle ageren og legitimitet i 

samfundet. Det stiller den kommunikative udfordring, at kriser der som udgangspunkt kun involverer 

én bank alligevel, har en negativ påvirkning på den overordnede legitimitetsopfattelse for hele 

banksektoren. Derfor er det kommunikative fundament på forhånd svagt, når en bank befinder sig i 

en krise som Hvidvasksagen eller Panama Papers.  

 

Afslutningsvis kan indeværende speciale konkludere, at trods en kritisabel start formår Nordea i 

højere grad end Danske Bank at følge Coombs krisekommunikationsanbefalinger for en organisation, 

der tilskrives stort ansvar for den pågældende krise. Nordea er langt hurtigere end Danske Bank til at 

tage ansvar for krisen og til at benytte genopbygningsstrategier i dens krisekommunikation efter de 
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første 48 timer, hvorimod Danske Bank benytter en kombination af flere uhensigtsmæssige 

kriseresponsstrategier i cirka seks måneder, før banken begynder at kommunikerer i henhold til 

krisekommunikationsteorien. Overordnet set formår Nordea også at inddæmme krisen langt mere 

effektivt end Danske Bank set i forhold til antal skrevne artikler i de landsdækkende dagblade jævnfør 

specialets kvantitative indholdsanalyse.  

 

Med afsæt i specialets analyse har vi reflekteret over, hvad man kan lære af de to cases, og hvordan 

en kommunikationsmedarbejder i fremtiden kan håndtere krisekommunikation mere effektivt. Derfor 

har vi præsenteret en teoretisk funderet rekonstruktion af Coombs SCCT-model med henblik på at 

give kommunikationsmedarbejdere et anvendeligt værktøj til, når krisen indtræffer. Vi mener, at 

kriser i højere grad bør anses som værende foranderlige og dynamiske, hvorfor vi har valgt at 

rekonstruere SCCT-modellen i en cyklisk form. Kriser bør konstant analyseres og vurderes, da de 

ikke er statiske, men derimod kan udvikle sig til forskellige typer af kriser. Den cykliske form tilfører 

en ny dimension til modellen ved at organisationen løbende må monitorere dens krisekommunikation 

og revurdere dens kommunikative udgangspunkt, hvis krisekommunikation vurderes til ikke at have 

den ønskede effekt. Derfor har vi også tilført et nyt trin i modellen i form af monitering af 

krisekommunikation i medierne, hvilket specialets metode om kvantitativ indholdsanalyse kan 

bidrage til. 

 

8.0 Perspektivering 
 
Indeværende speciale har fokuseret på bankernes krisekommunikation og krisehåndtering i de 

traditionelle medier, hvor vi har taget afsæt i de landsdækkende dagblade. Vi har taget udgangspunkt 

i de traditionelle medier ud fra McCombs & Shaw’s forskning omkring de traditionelle mediers 

afgørende rolle i forhold til, hvad offentligheden præges til at tage stilling til. Her vil vi argumentere 

for, at de sociale medier også kunne være interessant at inddrage i en større analyse, da Coombs 

ligeledes argumenterer for, at de sociale medier spiller en voksende betydning til, når det kommer til 

organisatorisk krisekommunikation og modtagelsen af denne. En krise kan nemlig også opstå eller 

eskalere på de sociale medier og er efterhånden blevet et velkendt fænomen for organisationer, der er 

nødsaget til at erkende, at de ikke længere kan se sig fri fra de sociale medier, da det er her, hvor en 

stor del af stakeholderne befinder sig. Dette understøttes af en undersøgelse foretaget af Danmarks 
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Statistik. Her viser en optælling i 2018, at hele 97% af de unge mellem 16-24 år benytter sig af de 

sociale medier (Danmarks Statistik, 2018). På samme måde har den ældre generation også meldt sig 

ind i den digitale tidsalder, da der i 2018 kun er 19% mellem 65-89-årige, der svarer, at de aldrig 

bruger internettet. Til sammenligning var tallet i 44% i 2011 (Ibid.). Til videre forskning kunne det 

altså være interessant at gå i dybden med, hvordan offentligheden rent faktisk modtager og reagerer 

på den ekstern krisekommunikation, som de eksponeres for. Her vil det give mening at tage 

udgangspunkt i et socialt medie som Facebook som kommunikations arena, hvor offentlighedens 

holdninger og modtagelse af krisekommunikation kan undersøges ud fra likes, kommentarer og 

reaktioner. Her kunne der udføres en sentiment analysis. Sentiment analysis er en gren inden for 

almen text kategorisering, hvor der fokuseres på forfatterens positive eller negative holdning i forhold 

til et givent objekt eller individ (Hu & Lui. 2012:415). Sentiment analysis er teknisk udfordrende men 

kan være meget værdifuld for virksomheder. For eksempel kan organisationer undersøge 

offentligheden og forbrugernes holdning til deres produkter og service. Sentiment analysis også 

kaldet social listening bruges i stort omfang i dag af virksomheder og organisationer på sociale 

medier. Social listening handler i praksis om at monitorering de sociale medier, og identificere og 

kategorisere, hvad der bliver sagt om den pågældende organisation, brandet eller produktet. Her 

kunne organisationerne anvende deres social listening programmer til at måle deres 

krisekommunikations effekt på deres følgere. Under Panama-sagen udsender Nordea f.eks. en 

pressemeddelelse igennem dens Facebookside, hvor det kunne være interessant at analysere, hvordan 

et opslag som dette bliver modtaget af offentligheden. Her kunne man kategorisere kommentarerne 

efter, hvorvidt de er positive, negative eller neutrale. Derudover kan krisekommunikationen vurderes 

ud fra antal af likes eller reaktioner i form af emojis eller antal delinger. Dette vil give et indblik i, 

hvordan den enkelte kommunikationshandling bliver modtaget og hvordan offentligheden generelt 

set modtager organisationens krisekommunikation.  
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ansvar frame 

 

Frame til stede 

 

Frame ikke til stede 

Ved 1/0 Nævnes det at ledelsen frifindes 

juridisk? 

 

Nævnes ledelsen juridiske ansvar for 

Hvidvasksagen? 

 

Nævnes det hvem der har det 

juridiske ansvar? 
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Bilag 2: Kodningsmanual - Nordea  

Samplingperiode: 4/4 2016 til 1/5 2017. 

 

Kategori Variabel Værdi Kodningsinstruks/manual             

    

Metadata Koder K 

AC 

AS 

NH 

 

K = konsensuskodning 

AC = Anne Cathrine 

AS = Adam 

NH = Niels 

 

Metadata Artikel ID   

Metadata Dato for kodning   

 

Datoudgivelse 

 

Nyhedsdato 

  

Titel Artiklens titel   

Medie Nyhedsmedie Arbejderen 

B.T. 

Berlingske 

Børsen 

Ekstra Bladet 

Information 

Jyllands-Posten 

Angivelse af hvilket nyhedsmedie 

nyhedsartiklen optræder i. 
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Kristeligt Dagblad 

Politiken 

Weekendavisen 

Effektivt 

Landbrug 

 

Længde Antal ord  Længden af nyhed i antal ord. 

Omfang Fuld nyhed 

 

Notits 

 

Ved 1/0 Fuld nyhed:  nyheder over 150 ord 

(angives med 1) 

Notits: nyheder under 150 ord 

(angives med 0) 

Forside- 

placering 

Forsideartikel 

 

Ikke en 

forsideartikel 

Ved 1/0 Der kodes for, om det er en 

forsideartikel eller ej.  

Forsideplacering (angives med 1)  

Ikke forsideplacering (angives med 

0) 

 

Type News 

 

Views  

 

 

 

Opinion 

News  

 

Views  

 

 

 

Opinion  

News:  Klassisk nyhedsartikel 

 

Views:  Lederartikler, klummer, 

blogindlæg og kommentarer skrevet 

af journalister eller ansatte af avisen 

 

Opinion:  Læserbreve 
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Nyhedsgenre 

(kun ved news 

og views) 

Nyhedsartikel 

 

Nyhedsanalyse/ 

Baggrund 

 

Interview/Reportag

e 

 

kommentar/debat/k

lumme/blog 

 

Leder  

 

Andet 

 

Nyhedsartikel 

 

Nyhedsanalyse/ 

Baggrund 

 

Interview/Reporta

ge 

 

kommentar/debat/

klumme/blog 

 

Leder  

 

Andet 

 

Angivelse af nyhedsgenre. Dette 

bliver defineret ud fra 

nyhedsmediets egen definition.  

Kilde  

 

 

Nordea eller en 

person, der arbejder 

med/for banken er 

nævnt som kilde i 

artiklen    

Ved 1/0 

 

En kilde citeres (angives med 1) 

Ingen citering (angives med 0) 

 

Kilden defineres som en person, der 

citeres eller en pressemeddelelse 

der citeres.   

Frames 

Der er udformet spørgsmål til hver enkelt frame, som en vejledning til at definere framen under 

kodningen. Ikke alle spørgsmål skal besvares med ja, da vi anser hvert enkelt spørgsmål, som 

beskrivende for et aspekt af en given frame.  

Der angives om framen er tilstede eller ej. 

Nordea følger 

alle regler og 

love-frame  

Nordea følger alle 

regler og love 

frame  

Ved 1/0 Nævnes det, at Nordeas regulering 

er mere vidtgående end krav fra 



166 

 tilstede 

 

Nordea følger alle 

regler og love 

frame  

ikke tilstede 

myndigheder? 

 

Nævnes det, at Nordea ikke 

medvirker til skatteunddragelser? 

 

Nævnes det, at der tidligere ingen 

krav om indberetning for 

internationale kunder var? 

 

Nævnes det, at Nordea hæver 

standarden i 2009? 

 

Nævnes det, at offshore-strukturer 

kan benyttes på lovlig vis? 

 

Nævnes det, at Nordea ikke har 

købt noget fra MF eller modtager 

kommission. 

 

Nævnes det, at Nordea ikke 

anbefaler Offshore til kunder? 

 

 

Nordea tager 

ansvar-frame. 

 

  

Nordea tager 

ansvar frame. 

til stede 

 

Nordea tager 

ansvar frame ikke 

til stede. 

 

Ved 1/0 Nævnes det, at Nordea gennemgår 

aktiviteter i Luxembourg og 

offshore? 

 

Nævnes det, at Nordea var ikke 

proaktive nok i 2009? 

 



167 

Nævnes det, at Nordea omtaler 

hændelsen som uacceptable? 

 

Nævnes det at Nordea vil afvikle 

samarbejdet med MF? 

 

Nævnes det at Nordea beklager? 

 

      

Ansættelses-

frame  

 

Ansættelses-frame  

til stede 

  

Ansættelses-frame  

ikke til stede 

Ved 1/0 Nævnes Matthew Elderfield? 

  

Nævnes Group Compliance i 

forbindelse med en ny ansat? 

 

 

 

Nordeas 

Image/genopr

etning af tillid 

frame 

 

Nordeas 

image/genopretning 

af tillid frame til 

stede 

 

Nordeas 

image/genopretning 

af tillid frame ikke 

til stede 

Ved 1/0 Næves Nordea i forbindelse med 

imagemålinger? 

 

Nævnes Nordea i forbindelse med 

forbedring af image? 

 

Nævnes Nordea i forbindelse med 

tiltag der forbedre bankens 

compliance? 

 

Nævnes det at Nordea vil ikke 

længere bistå kunder med 

administration fra MF? 
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. 

Nordeas 

undersøgelse 

frame. 

 

Nordeas 

undersøgelse frame 

til stede 

 

Nordeas 

undersøgelse frame 

ikke til stede 

Ved 1/0 Nævnes den interne undersøgelses 

selvstændighed? 

  

Nævnes undersøgelsen forbindelse 

med relevante myndigheder? 

 

Nævnes Nordeas undersøgelse som 

værende uafhængig? 

 

 

Nordea 

Misbrugt- 

Frame 

 

Nordea Misbrugt- 

Frame til stede 

 

Nordea Misbrugt- 

Frame ikke til stede 

Ved 1/0 Nævnes Nordea som misbrugt som 

platform for skatteunddragelse? 

 

 

 

Bilag 3: Danske Bank kodningsskema - indleveret via USB  
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Bilag 4: Nordea kodningsskema - indleveret via USB 

 

Bilag 5: Søgefunktion på Infomedia – Nordea  
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Bilag 6: Søgefunktion på Infomedia - Danske Bank   
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Bilag 7: Interkoderreliabilitetstest - Danske Bank  

 
 



172 

 

 

 

Bilag 8: Interkoderreliabilitetstest - Nordea  
 

 
  
 


