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Abstract 
In this paper I explore how Danske Bank communicated during the money laundering scandal of 

2018. To further expand on the impact that Danske Banks communication had I also included an 

analysis of the sentiments on Danske Banks Facebook during the scandal. My research question is: 

How did Danske Banks handle the money laundering scandal of 2018? To answer this question I 

posted two sub-questions to help guide my research: How did Danske Bank communicate during 

the crisis? And how did the consumers react during the crisis? 

To answer the first question, I looked at the press releases published by Danske Bank during a 

period of almost two years from 2017-2019. Press releases was chosen as the empirical evidence 

for this question, since they represent the official statements from a company, and also since the 

information posted in these releases serves as the basis of many news reports by third parties in 

the media world.  To further expand on what was actually in the press release I used Benoit, 

Coombs and Johansen & Frandsen’s theory to build a model of analysis which looked at the 

strategy of the press release by comparing them the Crisis Response Strategies by Coombs and the 

Image-Restoration Strategies by Benoit. To elaborate on how these strategies was actualized I also 

included an element of the press releases rhetoric in my model of analysis. The results of this 

analyze showed that Danske Bank used a variety of strategies during the period. They mainly 

focused on presenting corrective actions to avoid more money laundering in the future, and also all 

the positive things Danske Bank had done previously. When Danske Bank presented the magnitude 

of money laundering scandal on the 19. September 2018, they selected to use more defensive 

strategies in their communication by focusing on removing the responsible employees. Danske 

Banks communication followed the standard of effective communication during a fraud crisis.  

The second part was based on a sentiment analysis of Danske Bank's Facebook profile. Here, 7276 

comments were analyzed during the period 01/02/2018-31/01/2019 through a lexicon-based 

sentimental analysis. The sentiment analysis showed a more positive sentiment than expected 

towards Danske Bank. Via a conclusion that Danske Bank communicated effectively through their 

press releases and the sentiment level on Facebook was more positive than expected, it must be 

concluded that Danske Bank's communicative handling of the money laundering was good and thus 

probably influenced consumer sentiment. 
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1 Indledning 
Onsdag formiddag den 19. september 2018 offentliggjorde Danske Bank deres interne hvidvask-

undersøgelse, som viste, at deres filial i Estland havde hvidvasket for op mod 1500 milliarder 

danske kroner i perioden 2007-2015 (Web: Overblik). Advokatfirmaet Bruun & Hjejle, der havde 

været ansvarlig for den interne undersøgelse deltog også. Samme morgen, forud for pressemødet 

på Tivoli Congress Center, havde Thomas Borgen, direktør i Danske Bank, valgt at indgive sin 

opsigelse. De danske politikere var hurtige til at udtrykke deres store forargelse over sagen:  ”Det 

er en af de største erhvervsskandaler i Danmarkshistorien, og det er også en af de største hvidvask-

sager i verdenshistorien”, udtalte Rasmus Jarlov, konservativ erhvervsminister (Web: Rasmus 

Jarlov). De radikales leder, Morten Østergaard, beskrev sagen således: ”Vi står med en historisk 

skandale, som grundlæggende svækker tilliden til Danske Bank” (Web: Politikernes Beskrivelse).  

Det tog heller ikke lang tid før sagen blev til en international nyhed. Den Europæiske Kommission 

beskrev dagen efter sagen som "Europas største skandale" (Web: EU Kommission). Derudover fik 

banken aktietæsk. Danske Bank A/S tog et massivt dyk på den danske fondsbørs for 

morgenstunden. Aktien åbnede klokken ni med fald på 5,8 procent. Da Børsen lukkede, var aktien 

faldet med 3,4 procent, og banken mistede dermed 5,2 milliarder kroner i værdi på én dag (Web: 

Aktie).  

Sagen kom dog ikke bag på Danske Bank. Allerede tilbage I 2007, kort tid efter købet af Sampo 

bank som Danske Bank gjorde til en del af sin estiske forretning, udsendte det estiske finanstilsyn 

en kritisk inspektionsrapport, og omkring samme tidspunkt modtog Danske Bank på koncernniveau 

konkret information fra den russiske centralbank via Finanstilsynet, hvor det fremgår, at der var 

mistanke om både hvidvask og anden kriminel aktivitet (Web: Bruun og Hjejles hvidvaskrapport).  I 

sommeren 2014 beskylder det estiske finanstilsyn banken for hvidvaskning. I marts 2017 bringer 

avisen Berlingske Tidende de første afsløringer af mistænkelige milliardoverførsler gennem Danske 

Bank Estland. Berlingske fortsætter sin undersøgelse af hvidvaskningssagen og kan senere i 2017 

afsløre, at bl.a. Aserbajdsjan kanaliserede milliarder gennem Danske Banks estiske filial til blandt 

andet bestikkelse af europæiske politikere. Herefter begynder Danske Bank deres egne interne 

undersøgelse af sagen. I maj 2018 fremlægger finanstilsynet sin undersøgelse af hvidvasksagen, der 

resulterer i, at banken får otte påbud og otte påtaler, og påbydes som minimum lægge fem mia. kr. 

ekstra til side for at øge sin kapitalsikring. Sommeren 2018 byder på yderligere afsløringer af 

hvidvask, som sætter banken under yderligere pres. Det hele kulminerer som nævnt den 19. 

september, hvor banken offentliggør hvidvaskninger for et langt større beløb end først antaget af 

Berlingske, der kun havde regnet sig frem til hvidvaskning af 53 mia. kr. (Web: Tidslinje).  
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Banken havde altså tid til at forberede en respons til deres egen afsløring af hvidvaskningens fulde 

omfang. I denne specialeafhandling vil jeg undersøge, hvordan Danske Bank forsøgte at redde sig 

ud af hvidvaskskandalen.  

1.1 Problemfelt 

Organisationer i krise er ikke nyt og emnet krisekommunikation er blevet beskrevet et utal af 

gange. Dette kommer også til udtryk gennem Ulrich Becks beskrivelse af risikosamfundet (Bech, 

1992). Beck mener vi lever i et samfund, som grundet vores teknologiske fremskridt konstant er 

truet af kriser. Vores nye teknologier betyder, at kriser ikke længere er lokale men globale, samt at 

kriser ikke nødvendigvis er synlige, men kan være usynlige og derfor kan de også være ikke-

evidente. Kort sagt, så er kriserne både blevet større og sværere at forberede sig på. Det er særligt 

fremskridt indenfor kommunikation og eksponering (f.eks. internettet), som gør, at selv de mest 

lokale kriser kan blive globale (Johansen & Frandsen, 2010: 60).  

Danske Bank var få år forinden hvidvaskskandalen ramt af en anden kommunikationskrise. Tilbage i 

2012 lancerede Danske Bank deres kampagne New Normal, som blev mødt med hård kritik. I en 

artikel til Berlingske udtalte Søren Kaster, der dengang var administrerende direktør i 

kommunikationsbureauet Kasters og formand for PR-branchen: 

”Den kampagne resulterede i, at noget, der har været et usårligt brand, nu ikke er det længere. 

Banken kommunikerede på en måde, som ingen forstod, og sideløbende blev der lukket filialer, 

fyret ansatte og indført nye gebyrer” (Web: New Standard) 

Kampagnen resulterede i at Eivind Kolding stoppede som direktør, og Thomas Borgen tog over. 

Borgen blev som nævnt selv opsagt i forbindelse med at historien om hvidvaskningen ramte 

nyhederne. Disse kommunikationskriser kan altså have stor betydning for hele organisationen. Jeg 

beskrev selv New Normal krisen i mit første år på Copenhagen Business School, og der kunne 

konstateres en kundeflugt på 117.000 mennesker, som resultat af den fejlagtige kampagne (Web: 

Kundeflugt).  

Men Danske Banks hvidvaskningskrise adskiller sig fra mange andre kommunikationskriser, da 

banken faktisk brød loven. Hvidvaskreglerne i EU gælder i både Danmark og Estland. Der var 

oplysninger, der bevidst ikke blev registreret i den estiske filial, og filialen levede ikke op til 

lovgivningen i forhold til at tjekke op på kunderne og indberette tilstrækkeligt til myndighederne. 

Det er sjældent vi i Danmark oplever lignende kriser. Det tætteste vi kommer, er udgivelsen af de 

såkaldte Panama Papers tilbage i 2016, hvor Nordea blev anklaget for at medvirke til brug af 
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skattely. Nordea endte med at få en bøde på 2 millioner Euro. Samtidig udtalte Nordeas Private 

Banking direktør, Thorben Sander: ”Alt, hvad vi medvirker til i Nordea, er inden for lovens rammer”, 

til en DR-Dokumentar omkring Panama Papers. Nordea holdt altså fast i deres uskyld og skrev i en 

pressemeddelelse at:  

”Nordea følger alle regler og love på dette område. Vi tilskynder eller medvirker ikke til 

skattemæssige konstruktioner, der kan anses som skatteunddragelse. Vi hjælper vores kunder med 

at betale den skat, de skal.” (Web: Nordea Pressemeddelelse) 

Selv denne sag var ikke et klart brud på dansk lovgivning. Hvidvaskningssagen er derimod et klart 

brud på både den danske og europæiske lovgivning. Danske Banks situation er unik og kan være 

med til at sætte standarden for krisekommunikation under lovbrud, hvorfor jeg finder det 

interessant at undersøge Danske Banks kommunikation i det turbulente efterår 2018. Ved at forstå 

hvordan Danske Bank kommunikerede under krisen, kan vi få et indblik i 

virksomhedskommunikation når den har begået bedrageri/lovbrud. Lovbrudskriser konstituerer en 

mere kompleks krise, og præsenterer virksomheden for et mere komplekst scenarie, som kræver 

større disciplin at navigere i.  

“Rhetorically, fraud is much more difficult to ‘‘explain away’’ than an accident or product recall” 

(Caldiero et al, 2009; 219) 

Danske Banks unikke scenarie gør det både oplagt til analyse men også vanskeligt og besværligt, da 

vi aldrig har set en lignende sag herhjemme. Det er denne kompleksitet som har tiltrukket mig til at 

skrive om hvidvaskningssagen.  

Før vi kan analysere Danske Banks kommunikation efter hvidvaskningen, skal vi forstå 

kommunikation ud fra to antagelser. 

• Den første antagelse er, at kommunikation er målorienteret.  

• Den anden antagelse er, at kommunikationen fra Danske Bank søger at opretholde/skabe 

et positivt omdømme. (Benoit, 1995) 

En analyse efter disse antagelser vil give en klassisk organisationscentreret afhandling, hvor fokus 

udelukkende er på Danske Bank og deres handlinger. Jeg vil dog i denne afhandling gerne udvide 

fokus, så jeg også fokuserer på modtagelsen af Danske Banks kommunikation.  Ifølge Elliott et al. 

(2005) har forbrugernes/kundernes reaktion på den organisatoriske ageren i kriser kun fået ganske 

lidt opmærksomhed (Elliot et al, 2005; 341). Empiriske undersøgelser har hovedsageligt været 

fokuseret på at undersøge de vigtigste faktorer, som påvirker krisestyringen, såsom mængden og 

intensiteten af medieopmærksomhed (Weinberger & Romeo, 1989), typen af mediedækning 
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(Schultz et al, 2011), virksomhedens omdømme (Schultz-Jørgensen, 2014), krisetypen (Coombs, 

2014)(Benoit, 1997) og kommunikation som virksomhedskultur (Alvesson & Willmott, 2002). Dette 

afspejler krisekommunikationens rødder, som et underfelt inden for organisationsundersøgelser. 

Undersøgelser af forbrugernes/ofrenes reaktion på krisekommunikationen har fokus på, hvordan 

organisationen overkommer disse reaktioner. Kort sagt, kan det argumenteres, at jeg med en 

organisationsfokuseret analyse ikke anerkender forbrugernes/ofrenes reaktion på den 

organisatoriske ageren under krisen. Derfor vil jeg i denne afhandling ikke kun fokusere på Danske 

Bank, men udvide mit perspektiv til også at indeholde reaktioner fra de eksterne modtagere af 

Danske Banks kommunikation. Jeg er inspireret af Vassilikopoulou (2009) og Grégoire (2011), som 

har belyst hvordan effekten af virksomhedskommunikation kan påvirke forbrugernes/ofrenes lyst 

til at interagere med virksomheden. Ved at inddrage dette perspektiv får jeg udvidet min analyse til 

at indeholde perspektiver fra både afsender og modtagere af kommunikation på begge sider af 

krisen og kan dermed forhåbentlig bedre konkludere om Danske Bank har været succesfulde i 

deres krisekommunikation.  

1.2 Problemformulering 

Hvordan har Danske Bank håndteret hvidvaskkrisen? 

Underspørgsmål 

Hvordan kommunikerede Danske Bank under krisen? 

Hvordan regerede forbrugerne på Danske Banks kommunikation? 

1.3 Teoretisk afgrænsning 

Den valgte problemformulering er meget åben og kan besvares på mange måder. Dette afsnit vil 

derfor have til formål at konkretisere problemformuleringen og dens underspørgsmål. 

Afhandlingen har til formål at indsamle og opnå viden omkring Danske Banks kommunikation 

under hvidvaskningsskandalen og kommunikationens effekt. Med dette formål udstyres denne 

afhandling med en naturlig opdeling i analysen. Første del af analysen vil have et organisatorisk 

fokus på Danske Banks kommunikation under krisen. Der findes mange andre aspekter af krisen i 

Danske Banks kommunikation, som kunne være interessante at undersøge. Hvidvaskningssagen 

kunne f.eks. analyseres ud fra et Investor Relations (IR) og Issue Management (IM) perspektiv. Et 

IR-perspektiv ville kræve adgang til, hvordan Danske Bank kommunikerede til deres investorer 

både under og før krisen ramte. Hovedaktionæren i Danske Bank er A.P. Møller-Mærsk koncernen, 

som ejer 20 % af aktiekapitalen i banken (Web: DB Aktionær). Selvom A.P. Møller-Mærsk 
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koncernen har udtalt sig om sagen i et offentligt forum, så har jeg ikke adgang til den interne 

kommunikation mellem de to parter, hvorfor analysen med et IR-perspektiv ville være ren 

spekulation. Et IM-perspektiv synes at passe bedre, da Issue management er den funktion i 

organisationer, der handler om at være klar og forberedt på potentielle problemer i omgivelserne. 

Cornelius B. Pratt definerer funktionen således: “Those who want to be issues managers need to 

engage smart planning, scout the terrain, get the house in order, and enact tough defense and 

smart offense” (Pratt: 2001: 337). Et issue kan beskrives som en sag eller en problemstilling, der 

kan udvikle sig problematisk for organisationen. Danske Bank blev som nævnt allerede i 2014 gjort 

opmærksom på , at hvidvaskning var et potentielt problem i deres Estiske filial. Ud fra Pratt´s 

definition kan hvidvaskningssagen også ses som et Issue Management. Under og efter den 19. 

september 2018 oplevede Danske Bank et massivt aktiefald og en reelt fyret direktør, hvilket 

tegner et billede af en mislykket issue-management.  

Derudover kunne jeg også have taget et mere internt perspektiv og undersøge f.eks. Employer 

Branding (EB). Dette perspektiv ville undersøge, hvordan Danske Bank kommunikerede til deres 

medarbejdere. Dette ville give et indblik i, hvordan medarbejderne reagerede på sagens udvikling, 

og hvordan ledelsen i Danske Bank forsøgte at genvinde tilliden hos deres medarbejdere. Alle disse 

perspektiver ville bidrage med et specifikt udsnit af Danske Banks kommunikation under skandalen. 

Den primære udfordring med disse perspektiver er indsamling af empiri, da de alle kræver indsigt i 

Danske Banks interne kommunikation. Uden intern indsigt må jeg fokusere på Danske Banks 

eksterne kommunikation.  Derved antager denne afhandling form af en mere klassisk analyse af 

krisekommunikation. Med en klassisk analyse af krisekommunikation forstås en analyse af Danske 

Banks kommunikative forsvar under krisen.  Jeg vil undersøge om Danske Bank med dette forsvar 

har formået at genoprette deres image hos den brede befolkning.  Dette vil gøres ud fra William 

Benoit, Timothy Coombs og Winnie Frandsen & Finn Johansen teorier.  Benoit (1997) præsenterer 

en række forsvarsstrategier til organisationer, som kan bruges til at genoprette et skadet image. 

Coombs (2014) har suppleret disse strategier med nye elementer og perspektiver. Ydermere har 

Winnie Frandsen & Finn Johansen (2010) tilføjet endnu en dimension til disse strategier - ideen om 

den retoriske arena.  Alle disse teoretikere og teorier vil blive forklaret yderligere under 

teoriafsnittet. For at undersøge og påvise hvordan Danske Bank har benyttet de nævnte teorier, vil 

jeg analysere bankens udsendte pressemeddelelser under krisen. Med en empiri bestående af 

pressemeddelelser, vil det samtidig kunne undersøges, hvilken retorik banken har anvendt i 

forbindelse med deres krisekommunikation. Analysen af pressemeddelelser er inspireret af 
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Frandsen et al. (1997), hvori de præsenterer de retoriske virkemidler organisationer kan benytte 

sig af i deres kommunikation.  

De ovenstående teorier repræsenterer blot en håndfuld af de forskellige analysemuligheder. Men 

en alt-inkluderende analyse af Danske Banks kommunikation under hvidvaskningsskandalen er 

mere omfattede end rammerne for min afhandling tillader.  

Som sagt vil analysen bestå af to dele. De nævnte teorier vil anvendes til at besvare det første af 

mine underspørgsmål: Hvordan kommunikerede Danske Bank under krisen? Den anden del af 

analysen vil undersøge, hvordan denne kommunikation blev modtaget af omverden. Igen findes 

der et utal af muligheder til at undersøge dette. Jeg kunne f.eks. kigge på de trykte mediers 

præsentation af krisen eller hvordan forbrugerne har regeret på diverse sociale medier. I denne del 

vil jeg begrænse mig til udelukkende at kigge på reaktioner på Danske Banks Facebook side – 

særligt i dennes kommentarfelt.  Der er flere måder at analysere Facebook kommentarer på. En 

mulighed er sentimentanalyser, som giver mulighed for at spore holdninger og følelser fra indlæg 

og kommentarer. Sentimentanalyser har vist sig at være brugbare for virksomheder, fordi de kan 

medvirke til at afdække emergerende produktopfattelser, måle brand loyalitet og befordre 

omdømmehåndtering. For eksempel kan folks synspunkter på et bestemt produkt analyseres for at 

se, om produktet opfattes positivt eller negativt (Pudaruth et al, 2018; 42). Som følge heraf kan 

man få feedback på produkter og virksomheder kan bruge denne feedback til at forbedre samme 

produkter. Alle Facebook kommentarerne bliver analyseret ud fra en leksikon baseret tilgang, som 

beskrevet i Singhs (2018) artikel: “Sentiment Analysis Using Lexicon Based Approach” (2018) og i 

”Lexicon-Based Methods for Sentiment Analysis” (2011) af Taboada et al.   

2 Valg af forskningsdesign  

For bedre at kunne besvare min problemformulering, vil jeg udvælge et konkret forskningsdesign. 

Robert Yin beskriver fem forskellige designs, hvis relevans er afhængig af kontekst og 

forskningsemne (Yin, 2014; 9).  Yin opstiller fem overordnede designs som forskere kan gøre brug 

af. Det er: eksperimenter, survey-undersøgelse, historie, arkivanalyse og casestudie. Hver 

forskningsdesign har dog sine fordele og ulemper afhængig af tre forhold:  

1. Typen af forskningsspørgsmål 

2. Den kontrol, forskeren har over de faktiske adfærdshændelser 

3. Ligger fokus på nutidige hændelser eller historiske 
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Typen af forskningsspørgsmål kan enten være: Hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, hvor mange og 

hvor meget. Hvordan de forskellige designs passer til de forskellige krav, illustreres nedenfor:  

 

Metode Type af 

forskningsspørgsmål 

Kræver kontrol over 

adfærd 

Fokusere på nutidige 

hændelser  

Eksperiment  Hvordan, hvorfor? Ja Ja 

Survey-undersøgelse Hvem, hvad, hvor, hvor 

meget, hvor mange 

Nej Ja/Nej 

Arkivanalyse Hvem, hvad, hvor, hvor 

mange, hvor meget 

Nej Nej 

Historie Hvordan, hvorfor Nej Nej 

Casestudie Hvordan, hvorfor  Nej Ja 

 

Man skal ikke se sig begrænset til kun at bruge én af disse designs. Afhængigt af studiet kan man 

kombinere forskellige designs (f.eks. en survey-undersøgelse i et casestudie og et casestudie i en 

survey-undersøgelse). Et design som jeg allerede nu kan udelukke er, eksperiment, da jeg ikke har 

kontrol over adfærden i hvidvaskningssagen. Derudover har jeg med min problemformulering, 

Hvordan har Danske Bank håndteret krisen?,  udelukket alle designs, som ikke kan besvare et 

hvordan forskningsspørgsmål. Derfor er mine muligheder enten en historisk gennemgang af, 

hvordan Danske Bank håndterede krisen eller et casestudie. Valget står ofte mellem disse to 

designs, da har mange ligheder. Robert Yin (2014) forklarer forskellen således: 

”The case study relies on many of the same techniques as a history, but it adds two sources of 

evidence  not usually available as a part of the historians repertoire: direct observation of the 

events being studied and interviews of the persons involved in the events. Case studies and histories 

can overlap, the case study’s unique strength is its ability to deal with a full variety of evidence – 

documents, artifacts, interviews, and observations -beyond what might be available in a 

conventional historical study” (Yin, 2014: 12) 

Muligheder i et casestudie er derfor flere end i et historiskstudie. Kort beskrevet er et casestudie 

det rigtige valg når forskningsspørgsmålene enten er, ”hvad” eller ”hvordan”, samt når der bliver 

fokuseret på nutidige hændelser, som forskeren har lidt eller ingen indflydelse på (Yin, 2014: 14).  
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For at besvare min problemformulering vil jeg derfor udarbejde denne afhandling som et 

casestudie. Et casestudie kan beskrives som:   

”The essence of a case study, the central tendency among all types of case study, is that it tries to 

illuminate a decision  or set of decisions; why they were taken, how they were implemented and 

with what result” (Schramm, 1971) 

Schramms definition fra 1971 forklarer stadig godt, hvad et casestudie forsøger at opnå. En mere 

moderne forklaring på et casestudie ville være: Et casestudie er en empirisk undersøgelse, som 

undersøger et nutidigt fænomen i dybden og med fokus på den virkelighed fænomenet optræder i 

(Yin, 2014).  

Grænsen mellem kontekst og fænomen kan være meget flydende, og derfor betyder konteksten 

for fænomenet meget (Ibid: 13). Barbara Czarniawska hævder dog, at Yins argument for at bruge 

casestudier, netop til at belyse konteksten, ikke altid bidrager til et mere præcist svar, da grænsen 

mellem et fænomen og dets kontekst er flydende (Czarniawska 1997: 64). Hvis vi tager Czarniawska 

udsagn til efterretning skal vi designe vores casestudier ud fra en lidt anden begrundelse; 

casestudier muliggør opmærksomhed på betydningen af kontekstuelle forhold og fremhæver 

grænsen mellem et fænomen og dets kontekst som en social konstruktion, der valideres i et 

løbende samspil mellem forskeren og det empiriske materiale samt relevante aktører (Antoft og 

Salomonsen, 2007: 9).  

En fordel ved at bruge casestudiet som forskningsdesign er alle de forskellige typer data, man kan 

inddrage i sine undersøgelser (Yin, 2014: 74). Casestudiet lader sig ikke begrænse af en enkel type 

data, og har dermed de bedste muligheder for at skabe et dybdegående indblik i det undersøgte 

fænomen af alle forskningsdesigns. Antoft og Salomonsen (2007) beskrev casestudiet således: 

”at sætte de særlige kendetegn og de interessante fænomener ved organiseringen af det sociale liv 

under lup” (Antoft & Salomonsen, 2007: 29) 

Casestudiet åbner derfor op for flere type af dataindsamling. Valget af dataindsamling er markant 

påvirket af det undersøgte fænomen samt problemformulering. Men casestudiets åbenhed, når 

det kommer til forskningsstrategi betyder, at de bedste metoder til dataindsamling ikke er givet på 

forhånd. Derfor kan et casestudie både gøre brug af metoder som beskriver, deltagende 

observationer, interviews, feltarbejde og dokumentstudier (Antoft & Salomonsen, 2007: 31). 
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2.1 Kritik af casestudiet 
Som tidligere nævnt har alle forskningsdesigns sine ulemper og fordele. Casestudiet har dermed 

også modtaget kritik for sit forskningsdesign og formål. I dette afsnit vil jeg diskutere den kritik 

casestudiet typisk modtager. Bent Flyvbjerg (2010) nævner i hans artikel: Fem misforståelser om 

casestudiet, fem typiske kritikpunkter:  

• Teoretisk viden er mere værdifuld end praktisk viden  

• Man kan ikke generalisere ud fra enkelttilfælde, og derfor kan enkeltstående casestudier 

ikke bidrage til videnskabelig udvikling 

• Casestudiet egner sig bedst til udvikling af hypoteser, mens andre metoder er mere 

velegnede til tese-test og teoridannelse;  

• Casestudiet har tendens til verifikation af forskernes bias.  

• Det er ofte vanskeligt at sammenfatte konkrete casestudier (Flyvbjerg, 2010; 464). 

Hver enkelt af disse kritikpunkter bliver præsenteret og behandlet af Bent Flyvbjerg (2010). Dette 

afsnit vil tage udgangspunkt i Flyvbjergs forsvar af casestudiet.  

Det første kritikpunkt som casestudiet ofte står til ansvar overfor, er dens fokus på kontekst. Den 

opfattelse, at man ikke kan generalisere ud fra enkelttilfælde, betragtes normalt som et fældende 

bevis mod casestudiet som videnskabelig metode. Den viden casestudiet ønsker at bidrage med 

kommer af en analyse af kontekst, hvorfor mange kritiserer casestudiets bidrag til videnskaben for 

at være for kontekstafhængig - nogle mener, at teoretisk og kontekstuafhængig viden er mere 

værd (Campbell & Stanley, 1966) (Hans Eysenck, 1976).  Begge typer af viden har dog sin 

berettigelse. Kontekstuafhængig viden er mere værdifuld for nybegyndere, som er personer, der 

ikke har kendskab eller kun meget lidt kendskab til et givent område. Viden fra casestudiet kan 

bidrage med ekspertviden, som både forskere og studerende kan drage nytte af (Flyvbjerg, 2010: 

466).  Dermed kan man ikke hævde, at den ene type viden er mere værdifuld end den anden.  

Flyvbjerg (2010) tager skridtet videre, og argumenterer for at casestudier kan bidrage med mere 

generel viden. Det er dog udvælgelsen af selve casen, som spiller en vigtig rolle i forhold til, hvilken 

viden studiet kan bidrage med. Danske Banks hvidvaskningssag kan siges at være en kritisk case, 

hvor vi har mulighed for at undersøge/teste en teori i det udvalgte praksisfelt, hvor den givne 

fænomen/teori udspiller sig. Hvis den udvalgte teori ikke passer med resultaterne af den 

indsamlede empiri, kan den kritiske case bruges til at kritisere teorien. Casestudiet egner sig derfor 

godt til at finde ”sorte-svaner”. Udtrykket ”sorte svaner” stemmer fra Karl Popper (1959), som 

brugte udtrykket til at beskrive, hvad han kaldte falsifikation af teorien.  
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”Casestudiet er særligt velegnet til identificering af ”sorte svaner“, fordi casestudiet er designet til 

at gå i dybden: Det, der tilsyneladende er ”hvidt“, viser sig ofte ved nærmere efter syn at være 

”sort”” (Flyvbjerg, 2010: 472) 

Casestudiet kan derfor bruges til at falsificere teorier, hvis den indsamlede empiri ikke passer. 

Casestudiet kan med sin mere dybdegående tilgang til det undersøgte fænomen opfange viden, 

som en f.eks. en kvantitativundersøgelse ikke ville opfange i samme grad. I samme stil kan det gode 

case valg og en god dybdegående undersøgelse bidrage med viden omkring de gennemsnitlige 

cases inden for samme området, hvorfor casestudiet også kan bidrage med ny generel viden 

(Flyvbjerg, 2010: 474).  

Efter denne logik kan casestudiet også være en effektive metode til at teste teori på. Gennem et 

casestudie har forskeren mulighed for at validere en teori. Hvis teorien stemmer overens med 

empirien indsamlet i casestudiet, kan forskeren hævde at denne teori er gyldig for alle eller mange 

cases. Denne effekt kalder Yin (2014) analytisk generalisering. Han beskriver den således: “The aim 

of an analytic generalization is still to generalize to these other concrete situations and not just to 

abstract theory building” (Yin, 2014, 41). I samme stil, hvis den indsamlet empiri ikke stemmer 

overens, så kan forskeren hævde at teorien ikke er gældende for denne type cases – falsifikation 

(Flyvbjerg, 2010: 475).    

Disse argumenter leder os videre til kritikpunktet: Det er ofte vanskeligt at sammenfatte konkrete 

casestudier. Dette kritikpunkt bygger endnu engang på casestudiets kontekstafhængige resultater. 

Flyvbjerg (2010) mener, at vanskelighederne ved at udvikle generelle udsagn og teorier gennem et 

casestudie skyldes de specifikke forhold ved en undersøgt virkelighed, snarere end casestudiet som 

forskningsdesign. Vanskelighederne stammer også fra formålet med casestudiet. For ofte er 

formålet ikke at genere et generelt udsagn eller teori om virkeligheden, men at skabe en 

helhedsorienteret fortælling omkring virkeligheden. For Flyvbjerg skal intentionen bag et 

casestudie dermed ikke være at falsificere eller teste en specifik teori (Ibid: 480). 

Endnu engang leder dette argument os videre til det sidste kritikpunkt: Casestudiet har tendens til 

verifikation af forskernes bias. Dette kritikpunkt eksisterer alle steder, hvor en kvalitativ 

forskningsmetode bliver brugt. Kritikken har specielt fokus på forskeren bias i forhold til 

resultatet/konklusionen på casestudiet. Men subjektivisme eksisterer i alle forskere og også i alle 

forskningsdesigns, mener Flyvbjerg (ibid: 481). Flyvbjerg kritiserer også kvantitative 

forskningsdesigns. Han peger på forskerens valg af kategorier og variabler i f.eks. et spørgeskema 

eller computeranalyse ikke kan være objektiv sande eller rigtige. Faktisk mener Flyvbjerg at 
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subjektivismen spiller en større rolle i netop kvantitative undersøgelser. Forskeren får ikke 

udfordret sine bias eller sin objektivisme, da personen allerede har formet resultaterne gennem 

deres valg af kategorier og variabler i undersøgelsen. Forskeren har med en kvantitativmetode ofte 

også et mere distanceret forhold, til den virkelighed som de undersøger. Modsatte forhold gør sig 

gældende i et casestudie. Flyvbjerg (2010) peger på, at mange forskere, som gør brug af 

casestudiet, må revidere deres bias efter studiets færdiggørelse. Robert Yin (2014) understreger 

også, at fordelen ved et casestudie er dens adaptive natur, og det er forskeren opgave at forblive 

adaptiv under hele forskningsprocessen (Yin, 2014; 74). 

“The skilled researcher must remember the original purpose of the case study but then must be 

willing to adapt procedures or plans if un anticipated events occur” (Ibid: 74). 

Formålet med mit speciale bliver at skabe et helhedsorienteret billede af, hvordan Danske Bank 

håndterede hvidvaskning sagen. Den viden jeg generer, vil derfor være kategoriseret som 

ekspertviden, og vil være brugbar til at beskrive lignende cases/virkeligheder.    

2.2 Det gode casestudie 
Casestudiet har en række fordele, som vil være relevant at tage i anvendelse i denne afhandling. En 

af styrkerne ved et casestudie er “…the ability to trace changes over time is a major strength of 

case studies” (Yin, 2014, 152). Ved at undersøge ændringer over tid får vi et bedre indblik i den 

kontekst, som min empiri optræder i. Dermed kan jeg bedre forklarer, hvordan Danske Bank 

håndterede hvidvaskningssagen, hvis jeg undersøger deres kommunikation gennem hele 

kriseforløbet. Dermed vil det være oplagt at undersøge Danske Banks kommunikation før, under og 

efter hvidvaskningssagens start.  

En af udfordringer ved at lave et enkelt case studie er dens evne til at lave en analytiske 

generalisering. Derfor kunne jeg med fordel lave et dobbelt casestudie, hvor jeg undersøgte en 

ligne case ud fra samme teoretiske baggrund: ”if you can even do a ´two-case´study, your chances 

of doing a good case study will be better than using  a single-case design” (Yin, 2014, 63). Det 

oplagte valg ville være Deutsche Bank, som samtidig med Danske Bank, også blev fundet skyldig i 

hvidvaskning (web: Deutsche Bank). Men en undersøgelse af både Danske Bank og Deutsche Bank, 

springer rammerne for herværende speciale. Derfor har jeg valgt kun at forholde mig til 

hvidvaskningssagen i Denmark - denne ene case. 
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3 Metode 
Dette afsnit vil skitsere de metodiske overvejelser og de valgte tilgange til besvarelsen af denne 

afhandling. Tankerne bag de videnskabsteoretiske tilgange vil blive forklaret og sat i kontekst til 

afhandlingen. Derudover vil indsamlingen af empiri blive belyst og uddybet  

3.1 Videnskabsteoriske overvejelser 

De videnskabsteoretiske overvejelser beskriver forskerens metodiske procedurer under 

forskningsprocessen med det formål at dyrke videnskaben korrekt. Overordnet kan der beskrives 

to tilgange til skabelsen af ny viden: den positivistiske og fortolkende tilgang (Bryman, 2008; 15). I 

denne afhandling vil jeg benytte mig af begge tilgange. Den fortolkende tilgang bruges til at 

besvare det første underspørgsmål. Denne tilgang er relateret til den humanistiske tradition, 

hvorved vi antager, at vi gennem en fortolkning af menneskets/organisationers handlinger og 

kommunikation kan forstå deres adfærd og opfattelse af verden. I stedet for at beskrive Danske 

Banks pressemeddelelser, kan jeg gennem min fortolkning udlede, hvilken 

krisekommunikationsstrategi banken har brugt. Dermed bliver formålet også at forstå, hvordan 

krisekommunikation bliver virkelighedsgjort gennem pressemeddelelser. Med en fortolkende 

tilgang opnås viden gennem forskerens egen fordomme, derfor findes der ikke en sandhed, da 

fortolkninger er påvirket af egne fordomme. Det er derfor vigtigt at sætte ens fortolkning på en 

teoretisk ramme, som kan opsætte retningslinjer for fortolkningen (Askehave & Norlyk, 2006).  

Den positivistiske tilgang skal bruges til besvarelsen af det andet underspørgsmål. Her er fokus på, 

hvordan vi gennem metodiske videnskabelige observationer af virkeligheden kan opnå en logisk 

sandhed. Dermed er viden kun brugbart, hvis det er verificerbart gennem eksperimenter og 

evidens. Men ligesom som den fortolkende tilgang, så fortolker iagttageren observationer ud fra 

sine egne fordomme og viden. Dette gør sig også gældende i min sentiment analyse, hvor jeg 

benytter mig af en leksikonbaseret tilgang. Mine resultater vil derfor være baseret på en ordbogs 

definition af ord. Muligvis vil der opnås andre resultater, hvis man benytter sig af en supervised 

approch (Cataldo et al, 2014), hvor forskeren selv bygger en klassificerings model gennem anden 

data.    

3.2 Empiri  

Empirien til besvarelse af det første underspørgsmål vil som sagt være pressemeddelelser. 

Pressemeddelelserne vil strække sig over perioden 20. marts 2017 til 19. februar 2019. I alt vil seks 

pressemeddelelser blive analyseret. Det vil også være relevant at undersøge, hvordan 
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krisekommunikationen bliver virkelighedsgjort gennem disse pressemeddelelser. Derfor vil 

retorikken brugt til at realisere Danske Banks kommunikation også være relevant at undersøge.  

Til at besvare det andet underspørgsmål, har jeg begrænset mig til en periode på 12 måneder. Ialt 

blev der hentet 7276 kommentarer til sentimentanalysen. Alle disse kommentarer er skrevet i 

perioden fra 01/02/2018 til 31/01/2019 og er fordelt på 172 forskellige indlæg fra Danske Bank. 

Det har desværre ikke været muligt at udvide dataindsamlingen, så den var identisk med perioden 

for pressemeddelelserne. Dette skyldes begrænsninger i Facebooks API, og at kommentarer på 

gamle indlæg slettes af Facebook.  

3.3 Applikation af det valgte teori og empiri 

De valgte teorier til at besvare det første underspørgsmål, sættes i sammen spil med empirien 

gennem en analysemodel, som er præsenteret i afsnit 7. Denne analysemodel indeholder fire trin: 

1) introduktion til hvidvaskningsskandalen, her vil hvidvaskningskrisen introduceres samt 

konteksten. 2) En klarlæggelse af krisetypen, her vil jeg via Coombs typologier klarlægge krisens 

type. 3) Kategorisering af pressemeddelelsen, her vil jeg give et hurtigt overblik over 

pressemeddelelsens indehold og kategorisere dem efter Newsom & Haynes (2008) typologier. 4) 

Analyse af pressemeddelelsen strategi og tekst, her vil krisekommunikationsstrategien i de enkelte 

pressemeddelelser præsenteres samt, hvordan denne strategi tager retorisk form. 

Krisekommunikationsstrategierne er taget fra både Benoit image-genoprettelsesstrategier og 

Coombs kriseresponsstrategier. Jeg vil fremadrettet benævne disse strategier som 

krisekommunikationsstrategier. 

Min specialeafhandling er ikke den første, som beskriver organisationers kommunikation under 

kriser omhandlende lov brud. Caldiero et al. (2009) har lavet en lignende undersøgelse, hvor de 

analyserede 17 virksomheder, som havde brudt loven. De kom frem til følgende konklusion: “The 

image repair tactic of corrective action, the most frequent in the study, allows organizations to 

dwell in this middle region. It helps the organization to focus on changes that will ensure this type of 

crisis never happens again” (Caldiero et al, 2009, 227). Caldieros studie vil være udgangspunktet i 

diskussionen af mine resultater. 

Det næste underspørgsmål, som har fokus på forbrugers sentiment, vil blive analyseret gennem et 

leksikon baseret sentimentanalyse. Her vil jeg finde frem til, hvor mange af Facebook 

kommentarerne er positive, negative og neutrale. Via denne data kan det observeres, hvordan 

sentimentet mod Danske Bank ændres i den valgte periode. Dermed bliver det muligt at observere 

forbrugernes reaktioner samtidige med at hvidvaskningssagen udvikler sig.  
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3.4 Disposition 

Denne afhandling vil bestå af tre dele. Del 1 har fokus på besvarelsen af det første underspørgsmål. 

Denne del indledes efter dette afsnit. Den starter med afsnit 4 og 5, som kort vil introducere 

krisekommunikation og litteraturen derpå. I afsnit 6 introduceres teorierne brugt i analysen af 

pressemeddelelserne. Analysemodellen introduceres i afsnit 7 og analysen starter i det 

efterfølgende afsnit 8.  

Del 2 har fokus på besvarelsen af det andet underspørgsmål, og vil være markant kortere end Del 

1. Del 2 starter i afsnit 11 med en introduktion til Facebook, og sentimentanalysen forklares i det 

efterfølgende afsnit 12. Resultaterne præsenteres i afsnit 14.  

Del 3, vil være en kort opsamling af de to foregående dele samt konklusionen på denne afhandling. 

Denne del starter i afsnit 16.   
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4 Hvad er kriser og krisekommunikation  

Inden teorien uddybes vil jeg starte med en kort klarlæggelse af, hvad der definerer hhv. kriser og 

krisekommunikation 

4.1 Definition på kriser  

Fælles for mange krisedefinitioner, er for det første, at en krise skaber en form af diskontinuitet, 

altså en afbrydelse i forhold til en normal eller ønsket situation (Johansen & Frandsen, 2010: 76). 

For det andet er en krise noget negativt, altså det repræsenterer en trussel mod organisationens 

aktiviteter og overlevelse. Nedenfor ses tre klassiske definitioner på en krise1: 

En krise kan defineres som en begivenhed, der udgør en uforudsigelige større trussel, som kan have 

en negativ indvirkning på organisationen, branchen eller interessenter, hvis den håndteres forkert” 

(Coombs, 1999). 

”En markant afbrydelse, der ansporer til omfattende dækning i nyhedsmedierne og offentlig 

granskning, som afbryder organisationers normale aktiviteter” (Institute for Crisis Management) 

”Vi definere en krise som en afbrydelse, der fysisk påvirker et system som helhed og truer dets 

grundlæggende antagelser, det subjektive selvfølelse det eksistentielle kerne.” (Pauchant & Mitroff, 

1992, 12) 

Udover disse definitioner har Johansen & Frandsen (2010) tilføjet en ekstra krise. Som de kalder en 

kommunikationskrise eller en dobbeltkrise: 

”En dobbeltkrise er en krise, hvor den oprindelige krise overlejres af en ’kommunikationskrise’, for 

så vidt virksomheden ikke magter at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til 

håndteringen af den oprindelige krise” (Johansen & Frandsen, 2010, 79) 

Der eksisterer mange måder at definere og gruppere kriser på. Johansen & Frandsen påpeger, at en 

”superdefinition” af en krise vil blive alt for indholdsfattige ved f.eks. at definere en krise som: En 

krise er en negativ diskontinuitet i forhold til en ønsket eller normal tilstand (ibid: 80). 

”Superdefinitionen” kan også blive alt for indholdsrig, hvis den skal indeholde alle aspekter af 

kriser. Derfor vil jeg lade definitionen af en krise være op til læseren af denne afhandling.  

4.2 Definition af krisekommunikation 

Krisekommunikation er defineret således: 

                                                             
1 Alle disse er oversat af Johansen & Frandsen  (2010, 77-78) 
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”Krisekommunikation er en kompleks og dynamisk konfiguration af kommunikationsprocesser – før, 

under og efter en begivenhed, en situation eller et forløb, der af organisationen og/eller en eller 

flere af dens stakeholdere fortolkes som en krise – hvor forskellige aktører, kontekster og diskurser 

(manifesteret i bestemte genrer og tekster) står i relation til hinanden” (Johansen & Frandsen, 

2010: 281). 

Krisekommunikation er for Johansen & Frandsen processer, hvori afsendere og modtagere forsøger 

at skabe mening for og med sig selv og/eller andre. Kommunikation kan både være billeder, 

handlinger og ord. Definitionen af krisekommunikation vil blive uddybet i afsnit 6.3.1.    

5 Litteratur på krisekommunikation 

Gennem de seneste år er en del danske virksomheder blevet ramt af kommunikationskriser, som 

f.eks. Novo Nordisk, Jensens Bøfhus og Københavns Zoo for bare at nævne de største. Disse kriser 

koster mange penge og derfor er det ikke overraskende, at der eksisterer meget litteratur indenfor 

området. 

Generelt kan litteraturen på krisekommunikations opdeles i to ”kasser”. Den ene kasse indeholder 

håndbøger i krisekommunikation, som ofte består af en masse gode råd, som f.eks. Kommunikere 

hurtigt, sæt ofrene først, vær gennemsigtig, kriseforberedelse er nøglen og sørg for, at din 

meddelelse er konsistent i hele virksomheden (Ogrizek & Guillery, 1999) (Regester & Larkin, 2005) 

(Fearn-Banks, 2002) (Barton, 2000). Johansen & Frandsen (2010) kritiserer denne kasse af litteratur 

for ikke at tage højde for krisens kontekst. Selvom disse råd ofte er gode, forklarer de ikke de 

forskellige aspekter af krisekommunikationen, som der skal tages højde for før, man kommunikere 

under en krise. Denne kasse af gode råd bliver næsten værdiløs for kriselederen, da de ikke 

beskriver, hvordan rådene implementeres i organisationen (Johansen & Frandsen, 2010; 35). I den 

anden kasse finder vi en mere teoretisk tilgang til krisekommunikation. Det er bl.a. her at forskere 

som Benoits, Coombs og Johansen & Frandsen ligger. Disse forskere har bidraget med forskellige 

typologier og kommunikationsmodeller, som bedre viser de forskellige muligheder kriselederen 

har. Her bliver der taget højde for krisens kontekst samt, hvordan man bedst implementer de 

valgte løsninger.   

Litteraturen indenfor krisekommunikation har dog taget fart de seneste år, hvorfor det også er 

nemmere at danne sig et overblik ved at inddele litteraturen i kasser. Kasse nummer to, er specielt 

præget af William Benoits typologier over image-genopretningsstrategier (Johansen & Frandsen, 

2010). Hans typologier har været udgangspunktet for meget forskning indenfor 
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krisekommunikation. F.eks. tager Timothy Coombs’ verdenskendte Situational Crises 

Communication Theory udgangspunkt i Benoits arbejde (Coombs, 2014). Johansen & Frandsen 

bruger også Benoits teorier som udgangspunktet i deres forklaring af den retoriske arena.  

6 Teori: 

I de næste afsnit vil jeg skitsere Coombs (2014) kriseresponsstrategier og Benoit (1997) image-

genoprettelsesstrategier. Forskellen mellem de forskellige analyseværktøjer disse to forskere 

bidrager kommer fra Benoits retoretiske og tekstorienteret model. Coombs giver med hans 

analyseværktøjer en mere kontekstorienteret model. Her ligger fokus på interessenternes 

attributioner til den specifikke organisation, samt hvordan historien mellem interessenterne og 

organisationen har indflydelse på den valgte kriseresponsstrategi. En kombination af disse to 

teorier præsenterer Johansen & Frandsen (2010), hvor de kritiserer begge modeller for ikke at tage 

nok hensyn til kompleksiteten og dynamikken i kriser.  Disse tre teorier har hver deres teoretiske 

ståsted, men supplerer hinanden godt. Ved at bruge alle tre teorier, kan jeg analysere min empiri 

gennem tre perspektiver, dog alle sammen med det samme fokus - krisekommunikation og 

imagegenoprettelse.  Johansen & Frandsen mener disse tre teorier repræsenterer, hver deres 

stadie af forskning i krisekommunikation. Det første stadie, hvor fokus er på afsenderen og 

distributionen af information, er repræsenteret gennem Benoit. Det andet stadie, hvor der er fokus 

på modtageren og konstruktionen af mening, er repræsenteret gennem Coombs. Det tredje stadie, 

hvor der er fokus på multivokalitet, er repræsenteret gennem Johansen & Frandsen (Johansen & 

Frandsen, 2010; 274).  

Jeg vil starter med at præsentere Benoits teori efterfulgt af henholdsvis Coombs og Johansen & 

Frandsen.  

6.1 Benoits imagegenoprettelse 

Dette afsnit vil sætte fokus på William Benoits teori om imagegenoprettelse i krisesituationer.  

6.1.1 Baggrund 

Hans teori er primært inspireret af sociologi og retorik. De retoriske elementer i hans teori kommer 

fra Ware & Linkugles (1973) apologia-teori. Denne teori opsætter fire strategier indenfor 

kommunikation: benægte, støtte, differentiere og transcendere. Disse strategier spiller sammen 

med fire apologetiske holdninger: absolutive (benægte og differentiere), vindicative (benægte og 

transcendere), explanative (støtte og differentiere) og justificative (støtte og transcendere) (Benoit 

1995:11-17). 
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For et mere uddybende indblik se bilag 11.  

6.1.2 Benoits typologier 

Benoits har udviklet en af de mest kendte teorier indenfor krisekommunikation, en teori han har 

døbt: Image Restoration Strategies (image-genoprettelsesstrategier). Benoit har udviklet fem 

strategier til genoprettelse af image. Tre af disse strategier kommer også med underkategorier, 

som specificerer forskellige muligheder indenfor samme strategi. De fem strategier er:2 

1. Benægtelse (denial),  

2. Unddragelse af ansvar (evading of responsibility),  

3. Reduktion af angrebets omfang (reducing offensiveness of event)  

4. Korrigering (corrective action)   

5. Bøn om tilgivelse (mortification) (Benoit 1995: 75-80).  

De fem kategorier samt deres underkategorier gennemgås nedenfor: 

6.1.2.1 Benægtelse 

Den første af de fem strategier er Benægtelse. I denne strategi vil den anklagede organisation 

benægte, at der er sket en forkert handling eller benægte, at organisationen er ansvarlig for den 

forkerte handling. Benoit hævder, at hvis anklagelsen ikke var fjendtlig, ville organisationens image 

ikke være truet. Desuden vil deres image ikke tage skade, hvis organisationen formår succesfuldt at 

benægte den fjendtlige anklagelse eller formår at flytte anklagen over på en anden (Benoit, 1995: 

75-76).  

På denne måde har benægtelse strategien to understrategier: simpel benægtelse og flytning af 

skyld. Ved brug af en simpel benægtelse afviser organisationen simpelthen at have udført 

handlingen og flytning af skyld er en scapegoating (syndebuk) tilgang. Benoit mener, at flytning af 

skyld er den mest effektive strategi af de to benægtelsesstrategier. Benoit gør dog opmærksom på, 

at ved brug af denne strategi vil det ikke altid være muligt at genoprette den anklagedes image 

fuldstændig. En succesfuldt benægtelse strategi kan derimod medføre en næsten genoprettelse af 

den anklagedes image (Benoit, 1995: 73).  

I en senere revurdering af hans egen strategi har Benoit tilføjet endnu en underkategori til 

benægtelse. Den nye kategori hedder: separation (Benoit & Brinson, 1999: 504). Denne 

underkategori deler mange ligheder med flytning af skyld.  Forskellen mellem de to 

                                                             
2 oversat af Frandsen & Johansen 2010 
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underkategorier kommer af, hvor man flytter skylden til. I separation bliver skylden lagt på en 

bestemt del eller afdeling af organisationen. Dette kunne f.eks. være en specifik medarbejder eller 

afdeling. Formålet med denne strategi er en adskillelse internt i organisationen. Ofte leder det til 

fyring af specifik medarbejder eller en nedlæggelse/ombygning af en afdeling. Denne strategi er 

mere kompleks end flytning af skyld. Benoit og Brinson (1999) klarlægger tre krav, som skal 

opfyldes før en succesfuldt separations strategi kan udføres:  

1. Den anklagede afdeling/medarbejdere skal have brudt firmapolitikken. 

2. Den anklagede afdeling/medarbejdere skal kunne fjernes fra organisationen (fyring, 

nedlæggelse osv.) 

3. Organisationen skal iværksætte tiltag til forebyggelse af lignende hændelse, som førte til 

behovet for en separationsstrategi (ibid: 506). 

Det sidste af de tre krav ligger sig tæt til korrigeringsstrategien, se afsnit 6.1.2.4. 

6.1.2.2 Unddragelse af ansvar 

Benoits strategi nummer to, unddragelse af ansvar, fokusere på at reducere organisationens 

ansvaret via forklaringer. Denne strategi har fire understrategier (Benoit, 1995):  

1. Provokation, ved brug af denne strategi vil organisationen påstå, at de blev provokeret til 

at handle. Hvis interessenterne accepterer denne forklaringen vil ansvaret falde på den 

”provokendende” tredje part.    

2. Omstødelse, denne strategi lægger fokus på organisations mangel på information og/eller 

kontrol over situationen. Således vil organisationen forklare, at den ikke kan tage ansvar for 

en ”ubevidst” handling. Resultatet af en succesfuldt omstødelses strategi vil begrænse det 

ansvar de relevante interessenter pålægger organisationen. Men ligesom i benægtelse 

strategien vil det være svært at fralægge sig alt ansvar. 

3. Uheld, den anklagede organisation vil her forklare situationen som et uheld. 

Organisationen vil prøve at overbevise dets interessenter , at krisen og de resulterende 

omstændigheder er opstået ved et uheld.  

4. Gode hensigter, den sidste af understrategierne har fokus på hensigterne med 

organisationens handlinger som førte til truslen på deres image. Organisationen vil her 

forklare situation med: Vi havde de bedste intentioner.  

Generelt vil brugen af en unddragelse af ansvar strategi ikke benægte den forkerte handling. 

Derimod søges handlingen forklaret og beskrevet til organisations fordel.  
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6.1.2.3 Reduktion af angrebets omfang 

Denne strategi omhandler organisationers forsøg på at reducere niveauet af skade den ”forkerte 

handling” har forårsaget. Denne strategi har seks understrategier (Benoit, 1995). 

1. Afstivning, via denne strategi vil organisationen lede interessenternes  opmærksomhed 

hen på det gode og positive arbejde organisationen tidligere har udført. Her gøres ikke et 

forsøg på at fralægge sig ansvaret for den forkerte handling. Derimod skal de positive 

følelser interessenterne har til organisationen styrkes for at beskytte det truet image. 

Denne strategi virker bedste, hvis de positive følelser er relevante for situationen/den 

forkerte handling.  

2. Minimalisering, denne strategi vil minimere effekten af den forkerte handling. 

Organisationen ville her vise, at den forkerte handling ikke har forårsaget alvorlig skade. På 

denne måde kan organisationen minimere truslen på deres image. Denne strategi kan dog 

ses som upassende, uetisk eller uansvarlig, hvis den forkerte handling har forårsaget et 

alvorligt problem. Hvorfor denne strategi kan skade organisationens image mere, hvis den 

er brugt forkert.   

3. Differentiering, ved brug af en differentiering strategi vil organisationen finde lignende 

forkerte handlinger. Fokus lægges på de tidligere handlinger og deres konsekvenser i et 

forsøg på at adskille organisationens handling fra disse. Derved hævder organisationen at 

de tidligere handlinger har været mere alvorlige. Denne strategi vil derfor nedspille 

organisationens forkerte handling.  

4. Transcendens, når organisationer iværksætter en transcendensstrategi, sætter de deres 

forkerte handling i en ny og mere gunstig kontekst for organisationen. Her kan 

organisationen hævde et højere formål bag deres handlinger eller retfærdiggøre 

handlingen ved at appellere til interessenternes værdier. Hvis den forkerte handling kan 

ses i en positiv sammenhæng, vil det mindske interessenternes modvilje mod 

organisationen.  

5. Angreb på den anklagende, her vil organisationen gå til modangreb på dem part som har 

anklaget organisationen for en forkert handling. Organisationen kan gøre dette ved at 

angribe troværdigheden og/eller tidligere handlinger af den anklagende part.  

6. Kompensation, den sidste strategi sætter fokus på kompensation for den forkerte 

handling. Her vil organisationen tilbyde en form for erstatning som reaktion på deres 

forkerte handling. Denne strategi kan derved mindske skaden og måske forbedre 

organisationens image.   
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Disse strategier har vidt forskellige karaktertræk og valget vil ofte være afhængig af den 

organisatoriske kontekst. Hvorfor alle disse strategier måske ikke er en mulighed for den enkelte 

organisation.   

6.1.2.4 Korrigering 

Den fjerde strategi, korrigering, har ingen understrategier. Via denne strategi vil organisationen 

vise initiativer for at korrigere den forkerte handling. Dette kan opnås ved at reparerer skaden gjort 

af den forkerte handling og/eller ved at gøre det klart, at lignende handlinger ikke vil ske i 

fremtiden. I nogle tilfælde vil det ikke være muligt at reparere skaden af den forkerte handling 

f.eks. ved dødsulykker.   

6.1.2.5 Bøn om tilgivelse 

Den sidste af Benoits image-genoprettelsesstrategier er: Bøn om tilgivelse. Organisationen vil via 

denne strategi vedkende sig ansvaret for den forkerte handling og bede om tilgivelse. Strategien 

kan kun være succesfuldt, hvis interessenterne opfatter bønnen om tilgivelse til at være oprigtig. 

Benoit gør opmærksom på, at denne strategi sjældent kan stå alene. Hvorfor han selv beskriver 

korrigeringsstrategien som en god kombination.   

6.1.3 Kombination og valg af strategi 

Organisationer skal ikke se sig begrænset til brug af én strategi, men kan anvende flere i forsøget 

på at afværge truslen på organisationens image. Det er en fordel, hvis organisationen ikke er 

fuldstændig afhængig af én strategis succes. Samtidig skal organisationen dog kun anvende 

strategier, som kan udføres. Sættes strategier sammen korrekt kan de forstærke hinanden.  

Hvordan strategierne skal sammensættes, er afhængig af den organisatoriske kontekst. Valget af 

strategi er nemlig både afhængig af de berørte interessenter, selve organisationen og den forkerte 

handling (Benoit, 1995: 79, 157-159). 

Benoit anbefalinger af strategier kan findes i bilag 14. 

6.1.4 Kritik af Benoits image-genopretningsstrategier 

Benoit har udviklet en af de mest velkendte teorier indenfor kirsekommunikation, hvorfor teorien 

også har modtaget kritik. Benoit kritiserer også sin egen teori for ikke at inkludere alle 

krisestrategier. Selv gør han opmærksom på den organisatoriske mulighed for at ignorer den 

forkerte handling. Men han har bevidst valgt ikke at inkludere denne strategi, da den er nonverbal 

og ikke kan bruges proaktivt af organisationer (Benoit, 1995: 177). Benoit ligger sit fokus på de 

verbale initiativer organisationer kan tage, for at ændre interessenternes perspektiv på den 
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forkerte handling og organisationen.  Dermed kan Benoits teori begrænse de organisatoriske 

muligheder med ”kun” 14 strategier. Modsat kan Peter Schönbach (1990), som har udviklet 122 

forskellige mulige strategier, kritiseres for at inkludere obskure og irrelevante strategier.   

Burns og Bruner (2000) kritisere Benoits syn på organisationers image. Benoits syn på imaget er 

homogent, hvorimod de mener, det er langt mere dynamisk og heterogent og skabt af 

modtageren. Det gør Benoits teori fokuseret på afsenderen/organisationen. Lisa Tyler (1997) 

udpensler denne kritik endnu mere. Hun viser, at Benoits ikke tager stilling til, hvordan 

interessenternes reagerer på strategierne.  Interessenternes reaktion på strategierne kan være 

forskellige afhængig af den forkerte handling. Dermed kan den samme strategi have forskellige 

resultater (Tyler, 1997: 57). Derudover kan der argumenteres, at det ikke er muligt at genoprette 

organisationers image fuldstændig, men via strategierne kan man skabe et nyt og muligvis bedre 

image (Johansen & Frandsen, 2010: 215).  

Som beskrevet i afsnittet 6.1.1 bygger Benoit sin teori på en række casestudier af amerikanske 

virksomheder og præsidenter. Timothy Coombs (2014) kritiserer dette ved at beskrive image-

genopretningsteorien som beskrivende med et retrospektivt syn. Dermed mener Coombs at 

teorien mangler forudsigelighed, logisk årsagssammenhæng og ræsonnementer. Endvidere 

fremhæver han, at det ikke er muligt at skabe videnskabeligbelæg for Benoits teori, hvis vi ikke kan 

sammenligne de forskellige cases (Coombs, 2014: 163).  

Benoits teori gør det heller ikke klart, hvordan de forskellige strategier skal kombineres for bedst 

effekt. Det bliver klart, at Benoit mangler videnskabeligundersøgelser af, hvordan strategierne 

kombineres optimalt og hvilken effekt dette har. Han beskriver heller ikke, hvordan retorikken skal 

bruges i de forskellige strategier, men f.eks. blot at undskyldninger skal være oprigtige.  

Selv med velbegrundet kritik af Benoits teori har han stadig udviklet en af de mest relevante 

analyse-værktøjer indenfor krisekommunikation. Teorien kan applikeres på alle casestudier, hvor 

krisekommunikation synes relevant.  Jeg ser den relevant at bruge i analyse af Danske Banks 

kommunikation. Derudover kan jeg via inklusionen af retorik undersøge, hvordan de enkelte 

strategier bliver virkelighedsgjort. Samtidig bliver det relevant at undersøge, hvordan Danske Bank 

sammensætter deres strategier, og om dette har en forstærkende eller reducerende effekt af 

strategierne.  
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6.2 Coombs’ Situational Crises Communication Theory (SCCT) 

I dette afsnit vil jeg kigge nærmere på Timothy Coombs’ Situational Crises Communication Theory 

(herefter SCCT). Ligesom i gennemgangen af Benoit teori vil dette afsnit have to formål at 

præstenere analyse-værktøjerne til en analyse af Danske Banks kommunikationsstrategi under 

hvidvaskningssagen.  

6.2.1 Baggrund 

Timothy Coombs skabte sidst i 90’erne hans SCCT-model for krisekommunikation. SCCT-modellen 

deler ligheder med Benoits teori, da begge to kategoriserer reaktive kommunikationsstrategier til 

brug i krisesituationer. Coombs SCCT model opstiller dermed på samme måde en række strategier 

organisationer kan anvende i krisesituationer. Coombs kalder denne tilgang til krisekommunikation 

for den symbolske tilgang. Kommunikation opfattes her som et symbolsk værktøj, som kan bruges 

til at beskytte/genoprette et image (Coombs, 2014; 177). Coombs fremhæver at den symbolske 

tilgang bygger på to antagelser: 

1. Organisatoriske kriser kan true organisationens image. Kriseledelse skal derfor have til mål 

at beskytte dette image. Krisekommunikationsstrategier er den symbolske ressource, 

kriseledelsen kan bruge til at beskytte dette image.  

2. Valget af krisekommunikationsstrategi er afhængigt af arten af den organisatoriske krise. 

De forskellige organisatoriske kontekster betyder at bestemte strategier vil være 

foretrukket frem for andre (ibid: 178).   

Organisationers søgen efter den optimale kommunikationsstrategi er altså afhængig af om 

organisationen kender alle de mulige strategier den har til rådighed, og om organisationen evner at 

karakterisere krisesituationen.  Her mener Coombs at den videnskabelige forskning har været for 

meget fokuseret på det første element, altså hvilke krisekommunikationsstrategier, som eksisterer. 

Hvis organisationen skal vælge den optimale strategi er det nødvendigt at analysere 

krisesituationen (ibid: 178).  

Heri kan vi se forskellen mellem Benoit og Coombs.  Coombs søger efter at konteksualisere de 

forskellige strategier. Via sin teori indsætter han strategier i en sociologisk og/eller 

socialpsykologisk kontekst, som bruges som en forklaringsramme. Via hans kontekstualisering af 

krisekommunikation inddrager han tre nye elementer i kommunikationsteori: 

1. Han ser krisekommunikation som relationship management (kan oversættes til: styring af 

kundeforhold) 
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2. Han bruger neoinstitutionalisme til at redegøre for organisationers legitimitet.  

3. Han benytter sig af attributionsteori for at redegøre for interessenternes opfattelse, 

holdning og adfærd.  

Ved hjælp af disse elementer har Coombs foretaget en sammenkobling mellem krisesituationer og 

responsstrategier. Uddybelsen af relationship management, neoinstitutionalisme og 

attributionsteori kan findes i bilag 12.  

6.2.2 Coombs typologier 

Ligesom Benoit har Coombs udviklet en række strategier, som organisationer kan tage i bruge i 

krisesituationer. En forskel afstedkommes dog af en simpel navneændring. Benoit refererer sine 

strategier som ’image-genoprettingsstrategier’, mens Coombs kalder dem kriseresponsstrategier. 

Formålet med navneændringen bunder i Coombs antagelse om, at kommunikations er en symbolsk 

ressource, som kan bruges strategisk til at ændre den organisatoriske kontekst.  

Som Peter Schönbach (1990) beskriver så eksisterer der et utal af kommunikationsstrategier. Han 

formår at dokumentere 122 af dem. Coombs har valgt en anden tilgang ved at tage inspiration fra 

Benoits (1995) 14 strategier og Allen & Caillouets (1994) 20 strategier. Coombs vælger at fokusere 

på de mest brugte strategier. I stedet for at kigge på alle krisesituationer i verden for at finde de 

mest brugte, har en af Coombs metoder til udvælgelsen af strategier været at se på strategiernes 

frekvens i andre kommunikationsforskeres lister. Coombs har således udarbejdet en liste med 10 

strategier (Coombs, 2007: 139).  

Strategierne er inddelt på en skala fra defensive strategier, hvor organisationen går til modangreb 

eller benægter ansvaret for krisen, til mere imødekommende strategier, hvor organisationen gerne 

undskylder for krisen og tager det fulde ansvar. Derudover er de 10 strategier inddelt i fire 

hovedstrategier, i samme stil som Benoits. De fire overordnede strategier hedder: 

benægtelsesstrategier, formindskelsesstrategier, forstærkelsesstrategier og 

genopbygningsstrategier. Strategierne kan ses i bilag 1.  

6.2.3 Krisesituationen 

Coombs kontekstualisering af krisesituationer er baseret på den simple ide, at virksomheder, som 

befinder sig i en krise, skal vælge en strategi alt efter hvilken type krise der er tale om, og hvilket 

ansvar for krisen interessenterne tillægger virksomheden. Dermed skal vi koble krisesituationen 

sammen med kriseresponsen.  Coombs har derfor lavet en typologi over krisesituationer, hvor han 

beskriver de fire centrale elementer: krisetype, skadevirkning, krisehistorie og beviserne.  
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6.2.3.1 Krisetypen  

Coombs opstiller ni forskellige krisetyper, som er baseret på hændelsen, som førte til krisen. 

Krisetyperne er opdelt efter graden af det ansvar som interessenterne tillægger virksomheden. 

Dette beskrives gennem trusselniveauet, som kan vurderes til enten lavt, moderat eller højt. De 

forskellige krisetyper kan ses i bilag 2.  

6.2.3.2 Skadevirkning 

Skadevirkning henviser til forskellige typer af skader som kan medføre en krise, som f.eks. dødsfald, 

kvæstelser, ejendoms- og miljøskader. Coombs konkluderer i sit senere arbejde, at skadens alvor 

ikke kan bruges til at bestemme trusselniveauet (Coombs & Holladay, 2002; 169). Dette passer 

også med Becks (1992) ide omkring de usynlige risici, der eksister i vores i samfund. Derfor ses 

skadevirkningen ikke længere som relevant. Læs bilag 13 for en uddybelse.  

6.2.3.3 Krisehistorie  

Organisationens krisehistorier består af både af den reelle krisehistorik, men også det relationelle 

forhold mellem organisationen og dens interessenter.  Hvis organisationen har en god krisehistorie, 

kan det skabe hvad Coombs & Holladay (2006) kalder halo-effekten. Halo-effekten kan beskrives 

som et ”skjold”, som virker pga. individers tendens til at lade tvivlen komme nogen eller noget til 

gode (Coombs & Holladay, 2006: 125). Men har virksomheden et godt omdømme forud for en 

krise, vil det ikke automatisk skabe en halo-effekt. Skaden på virksomheden er stadig afhængig af, 

at organisationen håndterer sin kriseledelse og krisekommunikation korrekt. Men halo-effekten har 

vist, at den i enkelte tilfælde kan beskytte virksomheden. F.eks. når en ulykke skyldes en 

menneskelig fejl. En menneskelig fejl ville normalt øge det attribuerede kriseansvar, men en 

organisation med et godt omdømme kan nyde godt af halo-effekten i disse tilfælde, idet den kan 

reducere kriseansvaret, og måske betyde at interessenterne kun tillægger et kriseansvar, som var 

der blot tale om en teknisk fejl. Dermed kan halo-effekten også bruges til at understøtte ideen om 

stabilitetsbegrebet i attributionsteorien (se bilag 12).    

I samme stil kan et dårligt omdømme inden krisen indtræder øge krisens trusselsniveau. En 

virksomhed som ofte befinder sig i krisesituationer vil derfor have en større chance for at blive 

attribueret et større kriseansvar. Denne negative spiral kaldes: velcro-effekten (Coombs & Holladay, 

2006, 133). En negativ krisehistorie vil derfor tiltrække yderligere omdømmeskade.  

Coombs & Holladay (2006) påpeger derfor, at krisehistorien skal påvirke, hvilken responsstrategi 

organisationen vælger at tage i anvendelse. Dette skyldes, at påstande fra organisationer med en 

positiv krisehistorie vil møde mere opbakning fra omverden, end hvis deres krisehistorie var 
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negativ. Derfor kan krisehistorien påvirke benægtelsesstrategierne, da disse strategier er 

afhængige af, at omverden accepterer organisationens påstande. I samme stil er de er individuelle 

strategier: bortforklaring og indsmigring, også mere effektive med en positiv krisehistorie.  

Det omvendte gælder, hvis organisationen har en negativ krisehistorie. Ved en negativ krisehistorie 

vil trusselniveauet stige, hvorfor brugen af imødekommende strategier, som fuld undskyldning og 

forbedrende handling, bør anbefales. Coombs & Holladay (2006) beskriver opgradering af 

trusselniveauet specielt er gældende ved krisetypen ulykke. Organisationer med negativ 

krisehistorie skal derfor behandle krisesituationen, som om krisetypen var forebyggelse. Ved en 

decideret forebyggelse-krisetype er trusselniveauet allerede højt, hvorfor herværende 

krisehistorien her, kun påvirker responsstrategien minimalt.  

Det relationelle forhold mellem organisationen og dens interessenter, påvirkes af den enkelte 

interessenternes interesser. Derved kan forholdet beskrives som relativt, da f.eks. aktionæren ofte 

er tilfreds med et godt afkast, forbrugerne forventer et godt produkt, medierne forventer 

kontinuerlig kommunikation. 

6.2.3.4 Beviserne  

Beviserne, referer til aktuelle konkrete beviser, som bekræfter at organisationen befinder sig i en 

krisesituation. Beviserne kan derfor være falske, sande eller tvetydige uafhængige af alle 

krisetyper. Sande beviser bekræfter at krisen eksisterer eller har eksisteret, mens falske beviser er 

det Coombs beskriver som en rygte-krisetype. Hvis organisationen ved at beviserne er falske, 

anbefaler Coombs, at organisationen bruger benægtelsesstrategier for at bekæmpe disse ”rygter”. 

Tvetydige beviser referer til beviser indeholdende moral og etik, f.eks. Brent Spar sagen fra 1995, 

hvor en lovlig handling førte til krise. Beviserne har kun indflydelse på valget af responsstrategi, 

hvis organisationen ved, at de er falske (Coombs, 2007) .  

6.2.4 Valg af strategi 

Coombs har gennem en vurdering af krisetypen, krisehistorien og beviserne opsat en række 

normative retningslinjer for udvælgelsen af den rigtige responsstrategi set i forhold til 

krisesituationen. Heath & Coombs (2006) har følgende anbefalinger3: 

1. Brug formindskelsesstrategier ved kriser med minimal attribution af krise ansvar (offer-

kriser) og en krisehistorie med lignende kriser.  

                                                             
3 Anbefalinger er oversat af Johansen & Frandsen (2010, 239) 
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2. Brug formindskelsesstrategier ved kriser med lav attribution af kriseansvar (uheld-kriser) og 

ingen krisehistorie med lignende kriser.  

3. Brug genopbygningsstrategier ved kriser med lav attribution af kriseansvar (uheld-kriser) 

og en krisehistorie med lignende kriser. 

4. Brug genopbygningsstrategier ved kriser med høj attribution af kriseansvar (forebyggelses-

kriser) uden hensyn til krisehistorien.  

5. Brug benægtelsesstrategier, når det er muligt, ved rygter og udfordringer.  

6. Brug forstærkelsesstrategier som supplement til andre responsstrategier. 

7. Forsøg at bevare konsistensen i responsstrategierne ved ikke at sammenblande f.eks. 

benægtelsesstrategier med enten formindskelsesstrategier eller genopbygningsstrategier.  

Ved hjælp af disse anbefalinger kan det også ses, at Coombs i sit senere arbejde, selv ser bort fra 

både skadevirkning og beviserne, i sin vurdering af den rigtige responsstrategi.  

6.2.5 Kritik af Coombs’ teori  

Via denne gennemgang af Coombs teori, kan vi se, at Coombs gennem hans egen bearbejdelse af 

sin teori, er begyndt selv at se bort fra elementer, som skadevirkning og beviserne i udvælgelses af 

responsstrategier.   

En mere general kritik af Coombs er hans brug af attributionsteorien. Denne teori antager at 

mennesker behandler information ligeværdigt. Efter denne opfattelse bestemmes en kausal 

attribution udelukkende af den information, som er tilgængelig for personen. Dermed tages der 

ikke højde for en persons motiver, følelser eller følelsesmæssige tilstand (Johansen & Frandsen, 

2010).  Men mennesker attribuerer ikke på samme måde og i samme omfang. Personen har 

præferencer, som er med til at styre deres attribution.  

Johansen & Frandsen (2010) påpeger også simpliciteten af Coombs’ forskningsdesign. De mener 

bl.a. den er forsimplet i tid, for Coombs antager at personerne kun laver en enkelt kausal 

attribution pr. krise, og ikke en række af attributioner undervejs i kriseforløbet. Dermed indfanger 

Coombs ikke ændringer i omverden, som kan påvirke valget af responsstrategi, og dermed 

indfanger Coombs teori ikke den kompleksitet og dynamik, som kriser ofte indeholder.  

6.3 Den Retoriske Arena 

Den Retoriske Arena vil bruges som analysemodel til at beskrive, hvordan Danske Bank 

kommunikerede under krisen. Den Retoriske Arena er introduceret af Winne Johansen og Finn 

Frandsen og er baseret på arbejdet/teorierne fra Coombs og Benoit. Johansen & Frandsen 

beskriver deres model som værende det tredje stadie af kommunikationsanalyse (Frandsen & 
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Johansen, 2010, 274).  Det første stadie er repræsenteret ved afsender-orienterede 

analyser/modeller (Benoits teori). Det andet stadie repræsenterer modtager-orienterede 

analyser/modeller (Coombs teori). Det tredje stadie er baseret på multivokalitet, hvor man 

analyserer faktorer fra både afsender og modtager af kommunikationen (ibid). Denne metode øger 

kompleksiteten af krisekommunikation ved at involvere samspillet mellem afsender og modtager. 

Dermed gør en flerstemmig tilgang til krisekommunikation det muligt at indfange kompleksiteten i 

krisesituationer bedre (Frandsen & Johansen, 2010, 280). Derfor kritiserer Johansen & Frandsen 

også Benoit og Coombs modeller for ikke at tage højde for kompleksiteten af krisesituationer. Den 

Retoriske Arena består af to modeller – kontekstmodellen og tekstmodellen. 

6.3.1 Kontekstmodellen 

Den Retoriske Arena åbner sig når krisen opstår. Arenaen symboliser den kontekst, de forskellige 

involverede aktører handler og kommunikerer i. Hver gang en aktørs handlinger/kommunikation 

kan betragtes af andre aktører som et ”indlæg” i forløbet, vil de befinde sig inden for arenaen (Ibid: 

275). Arenaen kan godt opstå før krisen indtræder og kan fortsætte efter krisen er slut. Dermed 

anlægger arenaen et mere processuelt perspektiv på krisekommunikation. Arenaen kan ikke 

sammenlignes med, det vi ville kalde offentligheden, da kommunikation/handlinger også kan 

foregå privat. Derfor kan det være svært som forsker at få et fuldt overblik over aktørerne 

involverede i arenaen.   

Med en multivokal tilgang til krisekommunikation, bliver al kommunikation indenfor arenaen anset 

som krisekommunikation. Dermed kan arenaen udgøres af et utal af aktører, f.eks. journalister, 

medarbejdere, kunder, politikere, investorer osv. Alle disse aktører har ikke nødvendigvis den 

samme magt, da deres økonomiske situation, sociale kapital og adgang til medierne kan være 

forskellige. Kontekstmodellen beskriver og forklarer dermed, hvad der foregår i arenaen på et 

makroplan.  

6.3.2 Tekstmodellen 

Tekstmodellen er en videreudvikling af kontekstmodellen. For bedre at kunne beskrive detaljerne 

og forklare, hvilke former for krisekommunikation der mere præcist er tale om. Denne model kan 

beskrives som socio-diskursiv, da den bringer kontekst og tekst sammen. Tekstmodellen indeholder 

tre instanser: 1) selve krisekommunikationen, 2) afsender og 3) modtager, samt fire parametre: 1) 

kontekst, 2) medie, 3) genre og 4) tekst. Disse tre instanser og fire parametre vil blive beskrevet 

nedenfor.  
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6.3.2.1 Krisekommunikation 

Den første instans er krisekommunikation. Johansen & Frandsen definition af krisekommunikation 

kan findes i afsnit 4.2.  

Kommunikationskriser udvikler sig over tid, og aktører vil hoppe ind og ud af den retoriske arena, 

derfor kan vi beskrive disse kommunikationsprocesser som komplekse og dynamiske. De største 

aktører vil typisk være private virksomheder, som befinder sig i en krisesituation. Men også 

massemedierne, som dækker kriseforløbet, har en stor aktørrolle. Som tidligere beskrevet kan 

aktørerne også være journalister, medarbejdere, kunder, politikere, investorer osv. Disse aktører 

kan agere indenfor hver deres kontekst eller samme kontekst, som kan opdeles i tre kategorier: 

situationelle, organisatoriske og/eller den kulturelle kontekst. Disse kontekster danner også de 

kognitive rammer for, hvordan krisen fortolkes af aktørerne. Disse aktører kan også benytte 

forskellige diskurser under deres kommunikation. Ved diskurser forstås de enkelte former for 

krisekommunikation i mere snæver forstand, dvs. sådan som de kommer til udtryk i bestemte 

tekster inden for bestemte genrer. Derved kan jeg via Danske Banks pressemeddelelse undersøge, 

hvordan bankens diskurs ændre sig gennem tid.   

6.3.2.2 Afsendere og modtagere 

Afsendere og modtagere er de sidste to instanser. De bliver bevidst nævnt i flertal af Johansen & 

Frandsen for at fremhæve ideen om den retoriske arena. I den retoriske arena findes der ikke kun 

modtagere af krisekommunikation men også afsendere. Disse aktører kan tildeles fire forskellige 

egenskaber eller kompetencer som de handler efter: 1) Interesse, 2) Fortolkning, 3) Strategi og 4) 

kommunikativ adfærd.  

1. Interesse, er aktørernes interesser, som er med til at definere, hvordan de tænker og 

handler. 

2. Fortolkning, er aktørernes fortolkning af krisekommunikationen i den retoriske arena. 

Deres fortolkning vil ofte være baseret på deres interesse. Denne egenskab kan 

sammenlignes med Coombs attributionsteori. 

3. Strategi, er aktørernes evne til at planlægge deres kommunikative adfærd, så den stemmer 

overnes med deres valgte strategiske retning.  

4. Kommunikativ adfærd, er aktørernes kommunikation.  

Som sagt så opstiller Johansen & Frandsen også fire parametre. Årsagen til dette er, at al 

kommunikation er medieret. Med andre ord findes der ikke ren kommunikation eller budskaber, de 

er alle medieret af følgende parametre: 1) kontekst, 2) medie, 3) genre og 4) tekst. 
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Kontekst: Dette parameter dækker over både den kulturelle kontekst kommunikationskrisen 

optræder i, og de kontekstuelle elementer som Coombs (2014) præsenterer, såsom krisesituation 

og krisetype.  

Medie: Mediet er et bestemt aspekt af kommunikationsprocessen, som er med til at beskrive 

mediernes kommunikative karakteristika. Næsten alle de oplysninger, vi får, behandles gennem en 

form for medier og påvirkes derfor af mediets egenskaber (McCombs, 2004: 176). Johansen & 

Frandsen opdeler medierne i tre ”familier”: 1) Trykte medier, 2) Elektroniske medier, 3) Nye medier.  

Nye medier er hovedsageligt beskrevet som internettet, mens elektroniske medier f.eks. er tv og 

radio.  

Genre: Genren beskriver typen af kommunikation. Det kan f.eks. være reklameannoncer, 

præsentationsbrochure og pressemeddelelser. Genren er med til at definere det kommunikative 

formål, og genren har ofte en række karakteristika, hvad indgår indhold, opbygning og retoriske 

taktikker. Pressemeddelelser er de mest benyttede genre i ekstern krisekommunikation, mens 

fællesmøder er den mest benyttede i intern krisekommunikation (Johansen & Frandsen, 2010: 

296).  

Tekst: Tekst er det sidste parameter og kan beskrives som krisekommunikationen på mikroplan. 

Dette parameter omhandler de retoriske taktikker og semiotiske ressourcer brugt i afsenderes 

kommunikation. De semiotiske ressourcer er de udtryksmidler, som står til rådighed for 

afsenderne, og hvormed der kan skabes mening: ord, billeder eller handlinger. De retoriske 

taktikker er den eller de bestemte måder, som disse ressourcer anvendes i selve 

kommunikationsprocessen. Teksten er det parameter i modellen, som er det mest determinerede 

af de alle fire parametre.  

 

Tekstmodellen med disse tre instanser og fire parametre kan illustreres således: 
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Figur   Tekstmodellen Kilde: Johansen & Frandsen 2010, 284 

 

6.4 Pressemeddelelser 

Pressemeddelelser har til formål at informere medierne og offentligheden om noget, som afsender 

mener har en nyhedsværdi, og derfor fortjener omtale (Johansen & Frandsen, 2010: 297). 

Pressemeddelelser er den mest benyttede genre indenfor ekstern krisekommunikation. Omkring 

80% af virksomheder i krisesituationer anvender pressemeddelelser i deres kommunikation (Ibid: 

296). Johansen & Frandsen påpeger også vigtigheden af pressemeddelelser i den retoriske arena: 

”Det [pressemeddelelser] synes nemlig at være en genre, der er som skabt til 

kommunikationsprocesserne i den retoriske arena” (ibid: 297). Dette skyldes, at pressemeddelelser 

tilhører to diskursfællesskaber: pressen/journalister, som formidler nyhederne, og 

organisationerne/virksomhederne, som kommunikerer til medierne gennem deres 

pressemeddelelser (Frandsen et al, 1997: 238). Pressemeddelelser er derfor også som genre 

designet til at blive opslugt af andre genre. Derfor kan der opstå konflikter mellem organisationen 

og journalisterne, da de muligvis ønsker to forskellige vinkler på den givne historie. Men 

pressemeddelelser er også med til at vedligeholde forholdet mellem afsender og pressen. Gode 

kontinuerlige pressemeddelelser fra virksomheder kan styrke forholdet og give organisationen 

goodwill og dermed beskytte mod dårlig omtale i potentielle krisesituationer (Frandsen et al, 1997: 

240). Denne dualitet er kernen af pressemeddelelser, hvorfor de også er interessante at analysere.   
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Kun et begrænset antal af pressemeddelelser bliver til nyheder i medierne (Berkowitz & Adams, 

1990), ikke kun fordi nyhedsmedier har en begrænset "bæreevne", men også fordi journalister 

ønsker det at informere (og underholde) deres publikum i stedet for at behage deres kilder (Helfer 

& Aelst, 2016: 60). Derfor er det vigtigt at indholdet lever op til de nyhedskriterier som 

journalisterne arbejder efter eller opfattes som nyhedsværdig af samme. Desto flere 

nyhedskriterier pressemeddelelsen rammer, jo større er chancen for, at pressemeddelelsen bliver 

bragt i medierne. Disse nyhedskriterier kan f.eks. være Østlyngen & Øvrebø’s (2000) VISAK 

kriterier: Væsentlighed, Identifikation, Sensation, Aktualitet og Konflikt (Østlyngen & Øvrebø, 

2000). Brugen af disse kriterier medvirker til, at nogle begivenheder (f.eks. formidlet fra 

pressemeddelelser) bliver til nyheder, f.eks. i form af nyhedsartikler eller nyhedsindslag i medierne, 

mens andre begivenheder ikke gør. Journalisterne udvælgelse af nyhedsværdige begivenheder, 

referer også til medierne gate keeping-rolle (Shoemaker & Vos, 2009).  

Opbygningen og formen af pressemeddelelser skal være lig den form nyhedsartikler eller et 

nyhedsindslag har, dvs. efter princippet om den ”omvendte pyramide”.4 Derfor skal de vigtigste 

informationer stå først, som er svar på hvad, hvor, hvornår og hvordan i forhold til den 

rapporterede begivenhed i pressemeddelelsen. Det kan også beskrives som konklusionen på 

begivenheden (Frandsen et al, 1997). Resten, baggrundsoplysningerne, følger længere nede i 

teksten, som er svar på hvorfor.  

 

Typologier over pressemeddelelser: 

Organisationer kan udsende pressemeddelelser vedrørende forskellige typer begivenheder. 

Newsom & Haynes (2008) har lavet en typologi over de forskellige typer af begivenheder, som 

organisationer udsender pressemeddelelser om. Disse forskellige typologier udelukker ikke 

hinanden. Pressemeddelelser kan indeholde elementer fra en eller flere af disse typologier. 

Typologierne giver et indblik i hensigten og konteksten bag den udsendte pressemeddelelse. 

Newsom & Haynes (2008) har kategoriseret syv forskellige typer, som vil blive præsenteret her: 

Announcement Releases: Denne type pressemeddelelser indeholder information omkring 

lanceringen af et nyt produkt, en ny fabrik, finansielle resultater eller en ny virksomheds politik.  

                                                             
4 Model over den omvendte pyramide kan findes i bilag nr. 9 
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”Created News” Releases: Organisationer kan forsøge at ”forbedre” deres pressemeddelelser, ved 

at skabe noget nyhedsværdigt i organisationen. Dette kunne f.eks. være en kendt person, som taler 

til en ceremoni eller er med til at lancere et nyt produkt. 

Spot News Releases: Uventede ting kan ske for organisationer. Derfor kan de udsende en spot 

news pressemeddelelse, hvor de informerer omkring disse ting. 

Response Releases: Nogle gange får medierne information omkring en organisation fra andre end 

den omtalte organisation. Dette kunne f.eks. være at regeringen annoncerer en undersøgelse af 

den givne organisation eller en medarbejder, som rapporterer om dårlige arbejdsforhold til 

medierne. Organisationer kan ”besvare” disse begivenheder gennem en response release.  

Feature Releases: Denne type pressemeddelelse indeholder information omkring begivenheder i 

”proces”. F.eks. en ny arbejdsproces som har forøget produktiviteten i organisationen eller en ny 

proces som har formindsket organisationens forurening af miljøet.   

Bad-News Releases: Dårlige nyheder er ofte noget organisationer ikke ønsker bliver publiceret. 

Men at afholde kritisk information fra medierne vil ofte give bagslag. Derfor kan organisationer 

vælge selv at publicere de dårlige nyheder.  Dette giver også ofte organisationen en grad af kontrol 

over hvilken information, som er nyhedsværdige, hvorfor organisationer kan forsøge at styre 

diskursen ved selv at udsende en bad-news release (Newsom & Haynes, 2008: 189).   

Op-ed articles, columns, letters and photos: Oversat betegner det: Kroniker, klummer, breve og 

fotos. Disse typer indeholder ofte nyheder, som ikke passer formen på en normal nyhedshistorie. 

Det kunne f.eks. være organisationens direktørs mening omkring nye regler på markedet. 

(Fremover vil jeg beskrive denne typologi som commentary releases) 

I krisesituationer vil organisationers kommunikation typisk være gennem en bad-news release eller 

en response release. Det er i denne type pressemeddelelse organisationer ”besvarer” og forklarer 

kriseskabende begivenheder (Frandsen et al, 1997: 238). Spot-news releases bruges som 

konstateringer af begivenheder, og bevarer ikke hvorfor en begivenhed er sket men blot, at den er 

sket. Derfor kan denne type pressemeddelelse også blive brugt i krisesituationer, men vil ofte falde 

ud af Benoit (1995) definition af målorienteret kommunikation, hvorfor denne type ikke relevant at 

analysere i en krisekommunikations kontekst. Ofte vil spot-news releases også anses som værende 

en tvunget udsendelse, mens både bad-news releases og response releases udsendes efter 

organisationens eget ønske.  
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6.4.1 Retorik i pressemeddelelser  

I de kommende afsnit vil jeg beskrive de retoriske virkemidler, som pressemeddelelser ofte består 

af. 

6.4.1.1 Præformuleringsstrategier 

Som tidligere beskrevet er pressemeddelelser designet til at blive opfanget og opslugt af andre 

genrer. Gert Jacobs (1999) beskriver det sådan: “What makes press releases so special is that they 

are told only to be retold” (Jacobs, 1999: 1). Medierne er ikke tvunget til at udgive hele 

pressemeddelelsen, men kan udvælge de elementer, som de vurderer, er nyhedsværdige. Derfor 

benytter mange organisationer sig af præformuleringsstrategier (Johansen & Frandsen, 2010: 298), 

så organisationen bedst muligt kan sikre sig, at det er den valgte ordlyd, som ”lever videre” i den 

nye genre. Pressemeddelelsen skal altså være skrevet, ”som om den allerede var skrevet af 

journalisten” (Ibid: 298). Gert Jacobs (1999) har identificeret tre præformuleringsstrategier, eller 

hvad han kalder metapragmatiske træk ved pressemeddelelsen (Jacobs, 1999). Den første er 

Selvreference i tredje person. Her skriver afsenderen fra modtagers synspunkt. Det betyder, at man 

bevidst nævner sig selv, f.eks.: ”Undersøgelserne vedrørende Danske Banks [og ikke: vores] estiske 

filial”.  Denne strategi fremhæver objektiviteten af pressemeddelelsen (Jacobs, 1999: 139). Den 

anden er Selvcitering, hvor en eller flere personer i afsendernes organisation udtaler sig. Citater er 

med til at forøge nyhedsværdien og får resten af pressemeddelelsen til at fremstå mere troværdig. 

Den tredje og sidste er eksplicitte semi-performativer, som beskriver en sproglighandling, hvor man 

siger det, man er i færd med at sige, f.eks ”Danske Bank meddeler i dag…”. Denne strategi har 

samme fordel, som selvreference i tredje person: det ser allerede ud, som om det er journalisten, 

som har skrevet det.  

Ifølge Jacobs (1999) er disse tre præformuleringsstrategier en integreret del af 

pressemeddelelsernes diskurs, og jo flere strategier, afsender bruger, desto større er chancen for 

at pressemeddelelsen bliver et nyhedsindslag.  

6.4.1.2 Fremstillingsformen  

Som beskrevet i forrige afsnit søger pressemeddelelser en objektiv tone, samt at efterligne 

journalistiske artikler. De primære fremstillingsformer brugt i pressemeddelelser er den 

forklarende, som forklarer en proces eller hvordan noget sker, og den beskrivende, som beskriver 

karakteristika og bestanddele, vaner, udseende osv. (Frandsen el al, 1997: 247). 

Fremstillingsformen er dermed også objektiv. Dog beskriver Frandsen et al (1997) at den 

argumenterende form kan blive brugt i krisesituationer. Med en argumenterende form forsøger 
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pressemeddelelsen af overbevise modtageren, dermed indeholder den ofte påstande, argumenter 

og eventuelt en konklusion.   

6.4.1.3 Opbygning  

Opbygningen af pressemeddelelser skal gerne minde meget om normale nyhedsartikler. Derfor er 

de opbygget således, at læseren via de første linjer kan gennemskue, hvad er det der er tale om. 

Frandsen et al (1997) har dekonstrueret pressemeddelelsen og fandt fem træk, som er 

gennemgående for næsten alle pressemeddelelser: 

1. Træk 1 – Genreangivelse: Angiver at læseren læser en pressemeddelelse, og hvem 

afsender er.  

2. Træk 2 – Paratekst: Er f.eks. rubrikker og manchetter. Disse bevarer de centrale spørgsmål 

jf. den omvendte nyhedspyramide.   

3. Træk 3 – Uddybning: Efter de centrale spørgsmål er besvaret, kommer uddybningen, som 

ofte besvare hvorfor spørgsmålet.  

4. Træk 4 – Angivelse af kontaktperson eller kontaktsted: Kontakt information på afsender 

og måske de citerede parter.  

5. Træk 5 – Bilag: Pressemeddelelsen kan linke videre til en mere uddybende forklaring, som 

ofte er grundlaget for pressemeddelelsen (Frandsen et al, 1997: 240). 

7 Analysemodel  

På baggrund af de præsenterede teorier, vil jeg i dette afsnit forklare valget af analysemodel, til at 

opnå indsigt i Danske Banks krisekommunikation under hvidvaskningssagen. Analysens formål er at 

besvare spørgsmålet: Hvordan håndterede Danske Banks hvidvaskningssagen? Udgangspunktet for 

denne analyse vil være Danske Banks pressemeddelelser.  Gennem de udsendte pressemeddelelser 

under krisen, vil jeg afdække Danske Banks krisestrategi og, hvordan den bliver realiseret gennem 

tekst. Analysemodellen består af fire trin: 1) Introduktion til hvidvaskningssagen, 2) Klarlæggelse af 

krisetype, 3) pressemeddelelsens kontekst og kategori og 4) analyse af pressemeddelelsens strategi 

og tekst.  Analysemodellen er illustreret på næste side, efterfulgt af en forklaring af alle fire tin.  
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7.1.1.1 Introduktion til hvidvaskningssagen 

Det første trin er en redegørelse af hvidvaskningssagen. Formålet med dette trin er at skabe et 

overblik over sagens forløb, som vil give læseren et bedre indblik i situationens alvor.  

7.1.1.2 Klarlæggelse af krisetypen 

Det andet trin tager udgangspunkt i Coombs (2014) SCCT. Givet SCCT normative tilgang til 

krisekommunikation, tillader dette trin også en refleksion over Danske Banks valg af strategi efter 

analysen er færdig.  

7.1.1.3 Pressemeddelelsens indhold og kategori 

I dette trin undersøges pressemeddelelsens typologi ud fra Newsom & Haynes (2008) typologier. 

Indholdet i pressemeddelelsen præsenteres også.  

7.1.1.4 Analyse af pressemeddelelsen strategi og tekst 

Det sidste trin i analysemodellen består af en analyse af pressemeddelelsen strategi og tekst. 

Strategi er en beskrivelse af kommunikationsstrategierne bag pressemeddelelsen, mens tekst 

repræsenterer strategiens realisering gennem tekst. Under strategi fokuseres der på Benoits 

imagegenoprettelses-strategier og Coombs responsstrategier. De forskellige krisekommunikations-

strategier kan godt kombineres jf. 6.2.4. Derfor kan en pressemeddelelse også indeholde mere end 

en strategi. Analysen vil forsøge at finde frem til alle strategierne anvendt af Danske Bank, og 

samtidig udpege den mest dominerende.  

Den anden del af det fjerde trin er tekst. Her undersøges de sproglige virkemidler i 

pressemeddelelsen. Tekst analysen er inspireret af Johansen & Frandsens (2010) parameter tekst 

jf. afsnit 6.3.2. Tekst kan også ses som retorikken brugt via Benoit (1995) definition jf. 6.1.1. 

Gennem teksten kan jeg se, hvordan krisestrategierne får en sprogligform, som jeg kan analysere 

gennem forskellige taleteknikker: Ordvalgene (f.eks. eufemismer, konnotationer og denotationer), 

fremstillingsformerne, præformuleringsstrategierne og appelformerne. Disse elementer 

repræsenterer udvalgte retoriske strategier, som jeg anser for relevante i en 

krisekommunikationskontekst. Inspirationen til størstedelen af disse kommer fra Frandsen et al 

(1997) bog, hvor de opstiller forskellige retoriske strategier brugt i markedskommunikation 

(Frandsen et al, 1997: 247). Dog drager undersøgelsen af eufemismer og konnotationer inspiration 

fra Newsom & Haynes (2008) ide om brugen af doublespeak (tvetydighed i ord). Eufemismer kan 

bruges til at dækker over et tabulagt, stødende eller ubehageligt ord/udtryk (Newsom & Haynes, 

2008: 121). I krisesituationer kan det være oplagt for organisationer at drage fokus væk fra krisens 

tabuer (Newsom & Haynes, 2008: 121), hvorfor jeg har fundet det relevant at inddrage eufemismer 
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i min analyse.   

Det næste element i pressemeddelelsen tekst er interaktion.  Interaktion bruges til at beskrive 

afsender og modtager af pressemeddelelsen. 

Det sidste element er komposition. Komposition skal bruges til at beskrive pressemeddelelsens 

opbygning, og dermed også rækkefølgen på krisekommunikationsstrategierne.  

Disse tre overordnede elementer (taleteknik, interaktion og komposition) kan have en flydende 

grænse, da elementer som f.eks. appelformer også kan bruges til beskrive afsenderen og 

modtageren i teksten, og ikke kun fortæller noget omkring taleteknikken.  

Analyse elementerne under pressemeddelelsens tekst er begrænset, da en analyse indeholdende 

alle retoriske observationer vil overstige dette speciales omfang samt lede til en kludret og 

overanalyseret analysedel. Derfor er elementer som: identifikation, fællesskab, sammenligninger, 

eksemplificering, proces analyse og klassifikation/division ikke inkluderet i denne analyse.  

8 Analyse af Danske Banks pressemeddelelser 

8.1 Introduktion til hvidvaskssagen5  

Starten på denne sag er allerede tilbage i 2012, hvor både Finanstilsynet i Danmark og Danske 

Banks juridiske afdeling i København var bekendt med, at der var mistænkelige russiske kunder i 

den estiske filial – og at der var risiko for, at de misbrugte Danske Bank til hvidvask.  

I 2014 besøger Danske Banks interne revision fra København det estiske filial og konstaterer, at 

filialen bryder hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere tilstrækkeligt for hvidvask. Yderligere bliver 

der i sommeren 2014 sendt en 300 sider lang rapport fra det estiske finanstilsyn, som kritiserede 

Danske Bank for manglende kontrol af hvidvask. Danske Bank lovede at rette op på problemerne, 

men i juli 2015 måtte det estiske finanstilsyn rykke Danske Bank for handling med et påbud. Først 

ved årsskiftet mellem 2015 og 2016 er Danske Bank færdige med at lukke ned for de suspekte 

kunder i den estiske filial. 

I marts 2017 kommer de første af en række afsløringer om mistænkelige milliardoverførsler 

gennem Danske Bank Estland.  Den første pressemeddelelse, som analyseres, bliver udsendt her.  

Sagen udvikler sig i september 2017 og Berlingske kan afsløre, at diktaturet i Aserbajdsjan 

kanaliserede milliarder gennem Danske Banks estiske filial til blandt andet bestikkelse af 

europæiske politikere. Efterfølgende iværksætter banken en udvidet undersøgelse, da sagen ifølge 

                                                             
5 Introduktion er lavet på baggrund af Berlingskes og Jyllands Postens gennem gang af sagen som findes i 
bilag 10 
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banken ser ”værre ud end frygtet”. Analysens anden pressemeddelelse udsendes her.  I april 2018, 

inden den udvidet undersøgelse er færdig, fratræder direktør i Danske Bank Lars Mørch sin stilling 

som følge af hvidvasksagen. I maj 2018 fremlægger Finanstilsynet sin undersøgelse af 

hvidvasksagen. Danske Bank får otte påbud og otte påtaler og skal som minimum lægge fem mia. 

kr. ekstra til side for at øge sin kapitalsikring. To måneder efter i juli kan Berlingske afsløre, at langt 

større mistænkelige pengestrømme er sendt gennem Danske Banks estiske filial end hidtil kendt. 

Det samlede beløb kan opgøres til 53 mia. kr. – dobbelt så meget som hidtil anslået. Danske Banks 

hvidvasksag er nu en af de største kendte sager i Europa. Analysens fjerde pressemeddelelse 

udsendes her.  

I september skriver Wall Street Journal, at amerikanske myndigheder har startet en undersøgelse 

af sagen. 

19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har 

brugt banken til mistænkelige overførsler, men banken er ikke i stand til at sætte beløb på 

omfanget. De beskriver at 1500 mia. DKK ses som mistænkelige transaktioner. Administrerende 

direktør Thomas Borgen melder sin afgang og det samme gør bestyrelsesformand Ole Andersen. 

Direktion og bestyrelse bliver frikendt for ansvar set fra et juridisk aspekt. 42 ansatte og agenter 

har været involveret i mistænkelige aktiviteter, og otte er blevet meldt til politiet. Her udsendes 

den femte pressemeddelelse som analyseres.  

I februar 2019 bliver Danske Bank påbudt af det estiske tilsyn at indstille bankaktiviteterne i 

Estland, banken accepterer. Her udsendes den sjette og sidste pressemeddelelse som analyseres 

udsendes her. 

8.2 Klarlæggelse af krisetype 

Krisetypen klarlægges efter Coombs typologi. Denne krise skal placeres i forebyggelses-gruppen jf. 

afsnit 6.2.3.1. Her bliver er det attribuerede kriseansvar højt. Det skyldes, at krisen skyldes interne 

problem og ikke udefra kommende faktorer. Krisen var derfor kontrollerbar og med internt locus, 

hvorfor det attribuerede kriseansvar er højt. Mere specifik falder denne krisetype indenfor 

kategorien organisatoriske forbrydelser. Ved sådanne en krisetype anbefaler Coombs 

imødekommende strategier. Krisetyper med højt trusselniveau betyder, at krisehistorien kun 

minimalt påvirker valget af strategi, da trusselniveauet allerede er højt jf. 6.2.3.3. 

8.3 Analyse af pressemeddelelsen d. 20. marts 2017 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 3. 
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8.3.1 Indhold og kategorisering 

Denne pressemeddelelse er et eksempel på en response release. Meddelelsen er en intertekstuel 

reference til en artikel i Berlingske, som samme dag offentliggjorde de første beviser på hvidvask i 

Danske Banks’ filial i Estland. Dette kommer til udtryk i pressemeddelelsens rubrik: ”Kommentar til 

medieomtale af transaktioner i Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag”, dermed er 

pressemeddelelsen sendt som en reaktion eller et rygte fra omverden.  

Pressemeddelelsen indeholder også en dårlig nyhed, nemlig at Danske Bank muligvis er blevet 

brugt til hvidvask. Derfor kan den også opfattes som en bad-news release, men hvidvasken nævnes 

i datid og som et overstået problem: ”Det drejer sig om transaktioner, som vi allerede kender til og 

har været i dialog med både de danske og estiske myndigheder om”.  

Fokus i pressemeddelelsen ligger primært på Danske Banks nye tiltag for at undgå potentielt 

hvidvask. Det kommunikative formål i denne pressemeddelelse, bliver derfor at genoprette Danske 

Banks image som en ansvarsfuld og lovbundet virksomhed. 

8.3.2 Strategier og tekst 

8.3.2.1 Strategien Korrigering 

Den dominerende strategi er korrigering. Størstedelen af pressemeddelelsen bruges på at fortælle, 

hvordan Danske Bank har ændret producerer for at forebygge lignende situationer. Banken ønsker 

at vise dedikation og professionalisme, ved eksplicit at nævne de valgte tiltag, som skal forebygge 

hvidvask. Dermed bliver det tydeligt, at banken har regeret på situationen, og igangsat de 

nødvendige ændringer. Pressemeddelelsen fortæller dermed, at hvidvask i Danske Bank ikke vil ske 

igen.  

Ved brug af en korrigeringsstrategi, viser Danske Bank også situationens alvor, hvilket også 

stemmer overens med pressemeddelelsens kommunikative formål.   

8.3.2.1.1 Tekst 

Danske Bank har realiseret deres korrigeringsstrategi tekstmæssigt gennem forskellige virkemidler. 

De bruger f.eks. verber, som denoterer handling og ændringer: ”indført”, ”ændret”, ”rettet” og 

”forbedret”.  Korrigering kræver handling, og derfor giver det massive brug af disse perfektum 

verber god mening. Brugen af perfektum understreger også, at banken allerede er opmærksom på 

hvidvasken: ”Det har vi rettet op på”. Derudover bruger banken også adjektiver til at understøtte 

disse verber, såsom: ”alvorligt”, ”betydeligt” og ”sværere”. Substantivet ”bekæmpelse” bliver også 

brugt tre gang i pressemeddelelsen. Denne leksikalske redundans i brugen af ”bekæmpelse” viser, 

at banken er aktiv og handlende i krisesituationen. Et andet substantiv, ”anti-hvidvaskarbejde”, 
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illustrerer det samme. Alle disse elementer er med til at bekræfte korrigeringsstrategien og 

pressemeddelelsens kommunikative formål.  

Fremstillingsformen følger en typisk pressemeddelelse og bruger både den forklarende og 

beskrivende form til at beskrive bankens korrigerende handlinger: ”Over 550 medarbejdere er 

dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel kriminalitet. Hver måned screenes 3 millioner 

kundetransaktioner.”  

8.3.2.2 Strategien Reduktion af angrebets omfang: Minimalisering  

Danske Bank benytter sig også af minimaliseringstrategi, hvor de påtaler den tidsperiode 

hvidvaskningen har fundet sted. Banken beskriver, at hvidvasken er et overstået kapitel, og der ikke 

er mere grund til bekymring om hvidvask i Danske Bank. Banken beroliger omverden ved at påtale 

sagen som overstået. Banken udtaler bl.a. ”handler det næsten udelukkende om transaktioner til 

vores filial i Estland i perioden 2011-2014”.   

8.3.2.2.1 Tekst 

Bankens minimaliseringstrategi kommer til udtryk gennem brugen af adjektiver, som denoterer en 

minimal indflydelse, bl.a. bruger de ”udelukkende” til at beskrive, at hvidvaskningssagen kun har 

fundet sted i Estland. Udelukkende bliver brugt i pressemeddelelsens paratekst (det andet træk), 

hvilket også påpeger bankens minimalisering af hvidvaskningen.  Banken gør også brug af 

eufemismen: ”kriminelle formål”, i stedet for hvidvask eller korruption, som er tabuord for banker, 

hvorfor det giver god mening at banken bruger denne eufemisme. Dermed virker begrebet 

kriminelle formål, som retorisk virkemiddel, til at beskrive et mere ukært budskab, som reducerer 

dramatikken pressemeddelelsen belyser.  Kriminelle formål har nogle konnotation bundet til sig 

som alle vil forbinde med noget ulovligt, men graden og niveauet af disse ulovligheder, bliver 

beskyttet af denne eufemisme. Minimaliseringen kommer også til udtryk i dette citat: ”Det drejer 

sig om transaktioner, som vi allerede kender til”, dette citat kommer fra chefjuristen i Danske Bank, 

ikke den administrerende direktør eller bestyrelse. Alvorligheden af den rapporterede hvidvask 

bliver præsenterede som et overstået juridisk problem, som ikke eksisterer længere. Banken 

benytter sig derfor også af etos appelformen, med chefjuristen som afsender. Det er vigtigt, at 

chefjuristen kan skabe tillid, så Danske Bank kan får modtagerne til at tilslutte sig deres sag (Bardhi 

& Guo, 2018).  

8.3.2.3 Strategien Bortforklaringen 

Banken benytter sig også kort af Coombs strategi bortforklaring. Benoit har en lignende strategi 

kaldet: omstødelse. Men denne strategi bliver brugt til at fralægge sig ansvar ved at påpege, at 



Side 46 af 118 
 

situationen var ude af deres kontrol. Men banken fralægger sig ikke ansvaret, men udtaler sig blot 

at: ”Vi havde på det pågældende tidspunkt i Estland ikke tilstrækkeligt effektive systemer og rutiner 

til at sikre, at vi ikke blev misbrugt til hvidvask.” Derved hævder banken, at den delvis ikke havde 

kontrol over de begivenheder, som første til hvidvask. Det overstående citat, kan også ses som 

strategien: syndebuk, da banken eksplicit påpeger den blev misbrugt. Jeg forstå det som en 

bortforklaring, da banken eksplicit siger, de tager ansvar for handlingerne.  

8.3.2.3.1 Tekst 

Bortforklaringsstrategien bliver virkelighedsgjort ved brug af ord, som konnoterer en teknisk fejl, 

som banken ikke havde kontrol over, ved at beskylde deres systemer og rutiner. Banken bruger en 

eufemisme for kriminalitet, ved at beskrive bankens situationen som misbrugt. Dermed forsøger 

banken også at påvirke sine modtager gennem appelformen patos ved at appellere til modtagerens 

følelser. Dette skyldes at ordet misbrugt, har konnotationer bundet til sig, som er forbundet med 

uskyldighed for den, som er udsat for misbrug.  

8.3.3 Sammenfatning 

Analysen viser, at den dominerende strategi er korrigering. Derudover benytter banken sig også af 

både en minimaliserings- og bortforklaringsstrategi. På Coombs skala over kriseresponsstrategier, 

befinder vi os primært mod de mere imødekommende strategier. Selvom banken også kort har 

benyttet sig af mere defensive strategier som bortforklaringen. Danske Bank siger ikke undskyld for 

hændelsen eller beder om tilgivelse.   

8.3.3.1 Taleteknik 

Danske Bank realiserer deres korrigeringsstrategi gennem et ordvalg, som denoterer handling. 

Korrigering kræver handling, hvorfor dette ordvalg passer godt med pressemeddelelsens 

kommunikative formål. Den næste strategi banken benytter sig af er minimalisering. Denne strategi 

bliver realiseret gennem adjektiver, som påpeger, at hvidvasken er fortid og kun har påvirket en 

lille del af banken. I denne forbindelse bruger banken også en eufemisme til at reducere 

begivenheden til en kriminel hændelse. I samme stil bruges der en eufemisme til at bortforklarer 

begivenheden, ved at beskrive hændelsen som et misbrug af banken.  

Fremstillingens formen i denne pressemeddelelse er primært den beskrivende og forklarende.  Den 

argumenterende fremstillingsform bruges også kort sammen med bortforklaringsstrategien, da 

banken gerne vil overbevise modtageren om, at banken ikke havde fuld kontrol over hændelserne, 

hvorfor denne begivenhed kunne finde sted.  
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Pressemeddelelsen bruger primært etos-appelformen til at overbevise modtagerne, at 

begivenheden er et overstået kapitel i banken historie – banken har nu kontrol over 

begivenhederne. Dette kommer til udtryk gennem selvcitater fra chefjuristen, som derved 

beskriver begivenheden som et overstået juridisk problem. Patos-appelformen bliver kun brugt i 

forbindelses med bortforklaringsstrategien.  

8.3.3.2 Interaktion 

 

Interaktionen i denne pressemeddelelse ændrer sig igennem de forskellige træk. I træk to 

(parateksten) undgår banken at bruge personlige pronominer, ved at bruge selv-referencer. I næste 

afsnit beskriver de deres estiske filial, som: ”vores filial i Estland”. Pressemeddelelsen fortsætter 

med at bruge de personlige pronominer, hvor banken bl.a. siger (udenfor citat): ”Forholdene i 

Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som vi offentliggjorde i marts 2016”. Her 

bruger banken altså det personlige pronomen vi. Men i næste sætning bruger pressemeddelelsen 

igen selv-reference ved at skrive: ”Indsatsen i Danske Bank de seneste år…”. Pressemeddelelsen 

sondrer derfor mellem at være objektiv og subjektiv, hvilket giver et forvirrende indtryk af 

pressemeddelelsen som helhed.  

8.3.3.3 Komposition 

I denne pressemeddelelse er den første strategi brugt minimalisering. Den bliver allerede brugt i 

det andet træk. Det er første i det tredje træk, at banken bruger korrigering. Stadig har jeg 

beskrevet den dominerende strategi som korrigering, da den optræder mest. Minimaliseringen 

bliver kun brugt en enkelt gang i det tredje træk. Men derfor kan det stadig argumenteres at 

minimaliseringen er den mest dominerende strategi og ikke korrigering.  

8.4 Analyse af pressemeddelelsen d. 21. september 2017 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 4. 

8.4.1 Indhold og kategorisering 

Denne pressemeddelelse er en bad-news release. I pressemeddelelsen fortæller banken, at den har 

udvidet sin undersøgelses af den estiske filial. Dette sker på baggrund af en årsagsanalyse, som har 

vist store mangler i bankens kontrol af hvidvask. Pressemeddelelsen kan derfor også ses som en 

announcement release, men grundet hvad banken annoncere kategoriserer jeg den som en bad-

news release. Den kan ikke ses som en response release, da årsagsanalysen var lavet internt i 

Danske Bank.   

Nyheden er beskrevet i rubrikken: Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial.  
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Halvdelen af pladsen i pressemeddelelsen bruges til at beskrive, hvorfor der har været behov for en 

udvidet undersøgelse. Denne del har været vanskelig at sammenkoble med en 

krisekommunikationsstrategi og et kommunikativt formål, da der ”bare” bliver opremset tidligere 

problemer.  

I det sidste afsnit beskriver banken allerede iværksatte initiativer for at undgå hvidvask 

fremadrettet. Fokusset i pressemeddelelsen er årsagerne til den udvidet undersøgelse. 

Det kommunikative formål i pressemeddelelsen er en fremstilling af Danske Bank som en 

ansvarsfuld og lovbundet virksomhed. 

8.4.2 Strategier og tekst 

8.4.2.1 Strategien Korrigering 

Igen vil jeg beskrive den dominerende strategi som værende korrigering. Igangsættelsen af en 

udvidet undersøgelse kan betragtes som korrigering. Derudover nævnes de omstruktureringer 

banken har foretaget for at undgå, at en lignende begivenhed sker i fremtiden. Samtidig må det 

implicit forstås, at den igangsatte undersøgelse, vil få yderligere konsekvenser for banken måske i 

form af fyringer eller flere omstruktureringer.  

Korrigeringsstrategien viser, at Danske Bank vil undersøge hvidvaskningen fuldstændig. Derved 

fremstiller Danske Banks sig selv som en lovbundet virksomhed. Korrigering hænger derfor godt 

sammen med pressemeddelelsens kommunikative formål. 

Tekst 

Korrigering bliver igen virkelighedsgjort gennem et ordvalg, som denoterer handlinger: 

”bekæmpe”, ”udvider”, ”gennemført” og ”investeret”. Det første afsnit af pressemeddelelsens 

tredje træk bruges til at opremse årsagerne til den udvidet undersøgelse. Dette afsnit benytter sig 

primært af den forklarende fremstillingsform, som leder videre til dette udsagn: ”Den udvidede 

undersøgelse er allerede sat i gang og bliver gennemført af det nyetablerede Compliance Incident 

Team”. Banken benytter fremmedord til at beskrive, hvad der gik galt ved bl.a. at nævne 

”manglende governance”. Brugen af fremmedord er frarådet af Frandsen et al. (1997), som 

pointerer, at det kan skabe forvirring og uklarhed.  Banken bruger også adjektiver til at understøtte 

alvorligheden af sagen, såsom: ”alvorligt”, ”betydeligt” og ”uacceptabelt”. Derudover gentager 

pressemeddelelsen de samme initiativer, som blev beskrevet i den forrige pressemeddelelse.  

8.4.3 Reduktion af angrebets omfang Transcendens  

Banken sætter også hvidvaskningen i en ny og mere gunstig kontekst for organisationen: ”…draget 

den læring, der skal til for at undgå noget lignende, og at vi får indberettet de eventuelle yderligere 
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forhold, der måtte dukke op fra undersøgelsen til de relevante myndigheder”. Den udvidet 

undersøgelse og hvidvaskningen sættes i positivt lys, hvor både banken og myndigheder vil have 

gavn af undersøgelsen.  

8.4.3.1 Tekst 

Transcendensstrategien bliver realiseret gennem brugen af substantiver, som denotere erfaring: 

”viden” og ”læring”. Banken sætter denne erfaring i en kontekst, som fremadrettet vil have en 

positiv indflydelse på bankens handlinger:  ”det derfor afgørende, at vi nu benytter den viden, vi har 

om forholdene i Estland”. Brugen af disse ord sættes i sammenspil med verber, som denoterer 

handling. Dermed fortæller pressemeddelelsen, at den indsamlede viden kan bruges aktivt til at 

undgå hvidvask. Dette kommer frem gennem et selvcitat fra den administrerende direktør, Thomas 

Borgen. Det er ikke længere chefjuristen, som udtaler sig men direktøren. Appel-formen etos 

bruges derfor i denne sammenhæng. Pressemeddelelsen spiller på Borgens gennemslagskraft til at 

få transcendensstrategien til at fremstå mere troværdig.  

8.4.4 Reduktion af angrebets omfang: afstivning 

Det sidste afsnit i pressemeddelelsens tredje træk bruges til at gentage de initiativer som banken 

har gennemført, og som blev præsenteret i den forrige pressemeddelelse. Derfor ser jeg ikke 

denne gentagelse som en del af korrigeringsstrategi, men som en del af afstivningsstrategien. 

Danske Bank leder interessenternes opmærksomhed hen på det gode og positive arbejde banken 

tidligere har udført. Dette kommer bl.a. til udtryk her: ”Danske Bank har gennem de senere år 

investeret betydelige ressourcer i at styrke anti-hvidvaskområdet”.  

8.4.4.1 Tekst 

I samme stil som korrigeringsstrategien bruger afstivningen også verber, som denoterer 

handlinger: ”Bekæmpe”, bruges to gange i det sidste afsnit af det tredje træk. Derudover bruges en 

masse adjektiver til at beskrive størrelsen og vigtigheden af initiativerne, som: ”betydelig”, 

”sværere, ”skrappere”, ”flere”.  Dette kommer blandt til udtryk gennem dette citat:  ”Det har aldrig 

været sværere at misbruge Danske Bank til hvidvask”. I dette citat bruges verbet ”misbruge” igen, 

dette ord har nogle konnotationer med sig, som fremstiller Danske Bank mere uskyldig. Men ordet 

kan også ses som en eufemisme for ordet ”bruge”. Gennem ordet misbruge fremstiller Danske 

Bank også problematikken som ubehagelig for dem – ingen vil misbruges.  
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8.4.5 Sammenfatning  

Gennem overstående analyse kan vi se, at den dominerende strategi er korrigering. Derudover 

benytter banken sig også af både en transcendens- og en afstivningsstrategi, som begge høre til 

under kategorien reduktion af angrebets omfang. På Coombs skala over kriseresponsstrategier, 

befinder vi os igen primært mod de imødekommende strategier. Denne pressemeddelelse, bruges 

primært til at fortælle om den udvidet undersøgelse, hvorfor den også er mere imødekommende 

end den forrige. Banken undskylder heller ikke i denne pressemeddelelse, men beklager, at 

hvidvaskningen har fundet sted.  

8.4.6 Taleteknik 

Korrigering bliver i denne pressemeddelelse også realiseret gennem ord, der denoterer handling. 

Her er det specielt ordet: udvider, som bliver brugt fire gange i pressemeddelelsen. 

Transcendensstrategien understøttes af den erfaring, banken beskriver de får af deres udvidet 

undersøgelse, som vil være til gavn for alle, som vil undgå finansiel kriminalitet. Dette sker gennem 

en kombination af ord, som denoterer erfaring og handling.  

De første afsnit af denne pressemeddelelse benytter sig primært af den forklarende 

fremstillingsform. Det er her pressemeddelelsen opremser årsagerne til den udvidet undersøgelse. 

Dette afsnit kan jeg godt undre mig over, da det passer ikke med nogle af 

krisekommunikationsstrategierne. Pressemeddelelsen uden dette afsnit ville stadig opfylde sit 

kommunikative formål. Afsnittet kan forstås som bankens søgen efter gennemsigtighed, hvorfor 

det kan forklares som et brug af etos-appelformen. Efter dette afsnit kommer et citat fra Thomas 

Borgen, som beskriver transcendensstrategien.  

 

8.4.7 Interaktion  

Som sagt så bliver transcendensstrategien realiseret af Thomas Borgen i et selvcitat. Denne strategi 

lægger sig tæt op ad Coombs’ responsstrategi påmindelse, som eksplicit nævner, at det kræver en 

god krisehistorie, før denne type strategi virker optimalt (Coombs, 2014). Thomas Borgen 

repræsenterer en mere ydmyg linje end Eivind Koldingen (Bendtsen et al, 2019, 27). Thomas 

Borgen havde allerede på dette tidspunkt en speciel plads i det danske erhvervsliv, og han fik bl.a. 

stor omtale af hans ide om, at topskattelettelser burde undgås (Ibid). Dermed får 

transcendensstrategien en mere troværdig fremstilling.  

Denne pressemeddelelse fremstår også mere objektiv end den forrige. Dog bruger banken et 

enkelt personligt pronomen i det sidste afsnit. Jeg tror årsagen til dette er, at denne del simpelthen 
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er kopieret fra den forrige pressemeddelelse, og derfor ikke er blevet rettet. Jeg ser det som en 

tydelige fejl, det er nemlig i dette afsnit banken præsenterer sin afstivningen, hvor objektivitet og 

upersonlighed er vigtigt før det bliver troværdigt.  

Størstedelen pressemeddelelsen gør brug af eksplicitte semi-performativer og selvreference, som 

dermed fremstiller begivenheden som objektiv. 

8.4.8 Komposition 

De tre strategier brugt i denne pressemeddelelser har hvert deres afsnit. Allerede i rubrikken 

bruges korrigeringsstrategien, som også er den dominerende i denne pressemeddelelse. 

Korrigeringsstrategien bruges i alle afsnit af pressemeddelelsen tredje træk, med undtagelse af det 

sidste afsnit, hvor der kun bliver brugt afstivning. Transcendensstrategien lever kun i Thomas 

Borgen citat.  

8.5 Analyse af pressemeddelelse d. 13. marts 2018 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 5. 

8.5.1 Indhold og kategorisering 
Denne pressemeddelelse er beskrevet som en artikel i Danske Banks nyhedsarkiv, selvom den deler 

lokation med resten af bankens pressemeddelelser, som er offentligtilgængelige og bliver delt med 

omverden. Pressemeddelelsen er også anderledes end de to forrige. Hele pressemeddelelsens 

tredje træk er et selvcitat fra bestyrelses formand Ole Andersen. Pressemeddelelsen kan derfor 

beskrives som værende en del af Newsom & Haynes (2008) syvende typologi commentary releases. 

Derudover kan den også ses som en response release eftersom i parateksten siger: ”I forbindelse 

med den seneste tids medieomtale af mulig hvidvask i Danske Banks estiske filial siger 

bestyrelsesformand Ole Andersen”. Pressemeddelelsen har også et langt femte træk, hvori de 

beskriver forskellige elementer af den udvidet undersøgelse, som blev præsenteret i forrige 

pressemeddelelse.  

Fokus i pressemeddelelsen ligger på opklaringen af den mulige hvidvask i Estland, og Danske Banks 

ønske om at komme til bunds i sagen.  Ole Andersen siger bl.a.: ”vi er stærkt optaget af at komme 

helt til bunds i den og fremlægge konklusionerne”.  

Denne commentary release har det kommunikative formål at iscenesætter bankens ønske om 

opklaringen af sagen på lige fod med omverdens.  
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8.5.2 Strategier og tekst 

8.5.2.1 Reduktion af angrebets omfang afstivning 

Det første Ole Andersen påpeger i sit citat, er det arbejde Danske Bank gjort, for at hjælpe til med 

opklaringen af hvidvasken: ”Det er derfor, vi i efteråret 2017 igangsatte grundige og omfattende 

undersøgelser af forholdene i Estland i den pågældende periode”. Dermed portrætterer banken sig 

selv, som en lovbundet virksomhed, som støtter opklaringen af denne sag. 

8.5.2.1.1 Tekst 

Den første sætning i pressemeddelelsen tredje træk siger: ”Bestyrelsen ser med største alvor”. 

Dermed beskriver Andersen bestyrelsen opbakningen til opklaringen af sagen, som værende 

utvetydige. Andersen benytter sig også af personlige pronominer gennem hele selvcitatet, og 

referer tilbage til Danske Bank som ”vi”. Han fremstår derfor som en del af efterforskningen af 

hvidvaskningen. Efter denne fastlæggelses af alvorligheden, begynder Andersen at beskrive alle 

initiativerne, som de har foretaget. De sættes i sammenspil med en masse positive adjektiver: 

”grundige”, ”omfattende”, ”førende”. Dermed realiseres afstivningensstrategien, ved at fokusere 

på alt det positive arbejde Danske Bank har foretaget sig. I samme stil bliver der benyttet 

substantiver, som denoterer en effektiv undersøgelse: ”ekspertise”, ”fuldstændighed”, 

”objektivitet”. Alt dette siges gennem et selvcitat fra bestyrelsens formanden, som giver beskeden 

mere gennemslagskraft. 

8.5.2.2 Korrigering 

I den sidste del af Andersens citat siger han: ”Hvis undersøgelserne afdækker kritisable forhold i 

relation til medarbejderes eller lederes adfærd, som bør få konsekvenser, så vil dette naturligvis 

ske.”  Dermed kan undersøgelsen resulterer i fyringer eller omstrukturering af Danske Bank. Dette 

ses som en korrigeringsstrategi.  

 

Tekst 

Korrigeringsstrategien bliver realiseret gennem verbet ”ske” og substantivet ”konsekvenser”. 

Sammensætningen af dette ordvalg indikerer, at undersøgelsen vil have en effekt på Danske Banks 

fremtidige arbejde, fordi banken bliver nødt til at foretage en korrigering.  

8.5.3 Sammenfatning 

Pressemeddelelsens dominerende strategi er afstivning. Afslutningsvis bliver der også benyttet en 

korrigeringsstrategi. Der kunne argumenteres for at nyheden i pressemeddelelsen, er de 
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potentielle konsekvenser, den udvidet undersøgelses vil have for Danske Bank, hvorfor den 

korrigerende strategi, burde være den dominerende.  

8.5.3.1.1 Taleteknik 

Afstivningsstrategien bliver realiseret gennem en masse positive adjektiver, som beskriver bankens 

initiativer. Ved at bruge bestyrelsesformanden som afsender i denne pressemeddelelse, får den 

også et mere personlige præg, dette kan bl.a. ses gennem brugen af personlige pronominer. Dette 

kan både spille på etos og patos appelformen. Ved brugen af Ole Andersen opbygger banken 

troværdighed til den udvidet undersøgelse. Men samtidig spiller pressemeddelelsen også på Ole 

Andersens følelsesmæssige fremstillingen af sagen: ”Vi forstår fuldt ud den store interesse, der er 

for sagen, og vi er stærkt optaget af at komme helt til bunds i den og fremlægge konklusionerne”. 

Den argumenterende fremstillingsform er også dominerende i denne pressemeddelelse, hvori 

Andersen beskriver banken udfordringer i at undersøge sagen så hurtigt som muligt.  

8.5.3.1.2 Interaktion  

Som sagt så er hele pressemeddelelsens tredje træk et selvcitat fra Ole Andersen. Dermed spiller 

pressemeddelelsen på hans gennemslagskraft og pondus til at fortælle bankens side af 

hvidvaskningsproblemstillingen.  

8.5.3.1.3 Komposition 

Udover Ole Andersens selvcitat, så består pressemeddelelsen også af det femte træk. Her gentager 

banken årsagerne til for den udvidet undersøgelse, som blev præsenteret i forrige 

pressemeddelelse. Det giver derfor god mening at placere denne information efter 

pressemeddelelsen afslutning.  Derudover så kommer nyhedsværdigen primært fra Ole Andersen 

fortælling om de konsekvenser den udvidet undersøgelse vil få. Denne del nævnes først til sidst i 

pressemeddelelsen tredje træk. Dette kan skyldes, at pressemeddelelsen er citat, og derfor ikke 

har den samme journalistiske opbygning, som en normal pressemeddelelse ville have. 

8.6 Analyse af pressemeddelelsen d. 18. juli 2018 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 6.   

8.6.1 Indhold og kategorisering 

Kategoriseringen af denne pressemeddelelse har jeg fundet vanskelige. Rubrikken siger: ”Danske 

Bank vil give afkald på indtjeningen på mistænkelige transaktioner i Estland”. Nyheden i 

pressemeddelelsen er, at Danske Bank vil donere omkring 1,5 mia. kroner til ”samfundsgavnlige 

tiltag”, som de kalder det i teksten. For mig dette kan både ses som en bad-news release og 
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”created news” releases. Valget af hvilken typologi man vil tillægge denne pressemeddelelse, 

kommer an på ens interesse (Johansen & Frandsen, 2010). En kompensation indikerer, at banken 

tager ansvar for hvidvaskningen (Benoit, 1995), hvorfor man nok ville betragte den som en bad-

news release.  

Udover pressemeddelelsens fokus på donationen af 1,5 mia. kr., så ligger fokus også på den 

udvidet undersøgelse, som stadig er i gang. Det er først i sidste halvdel af den tredje træk, at den 

udvidet undersøgelses diskuteres af bl.a. Ole Andersen igen. Mens det er Thomas Borgen som 

afsender kompensationsstrategien.  

Det kommunikative formål i denne besked, er at fremvise bankens misvillighed til at drage gavn af 

den potentielle hvidvaskning, som har fundet sted. Derved forsøger den at fremstille Danske Bank 

som en ærekær virksomhed, som handler troværdigt.  

8.6.2 Strategier og tekst 

8.6.2.1 Reduktion af angrebets omfang: kompensation 

Kompensationsstrategien nævnes i rubrikken af denne pressemeddelelse. Samt er den første 

halvdel af det tredje afsnit dedikeret til at forklare og udbyde dette valg, hvorfor kompensation er 

den dominerende strategi i denne pressemeddelelse. Det er samtidige den første gang denne 

strategi benyttes af Danske Bank. Benoit (1995) påpeger, at denne strategi giver en indikation af 

skyld, selvom denne indikation ofte blot er implicit forstået. Banken påtager sig ikke direkte 

ansvaret, men ligesom de tidligere pressemeddelelser beskriver de deres egen utilstrækkelighed: 

”Men det står klart, at banken ikke har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i 

forhold til at forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegale aktiviteter på det 

tidspunkt, hvor transaktionerne fandt sted. Det beklager vi dybt, og det er ikke noget, vi på nogen 

måde skal drage økonomisk fordel af”. I dette citat kan vi også se, at banken igen bekræfter, at 

banken kun muligvis har været involveret i noget ulovligt, ved stadig at beskrive sagen som: 

”potentielt”.  

8.6.2.1.1 Tekst 

Bankens realiseringen af deres kompensationsstrategi kommer af deres villighed til at opgive 

penge: ” til rådighed for samfundsgavnlige tiltag”. I dette citat ser vi et substantiv, som denoter 

bankens villighed i ”rådighed” og samtidig brugen af et positivt adjektiv, til at beskrive, hvordan 

disse penge kan hjælpe samfundet gennem ordet ” samfundsgavnlige”. Den samme villighed til at 

opgive deres indtjening ses også senere: ”Derfor vil vi ikke beholde indtjeningen”.  

I bankens realisering af kompensationsstrategien er Thomas Borgen gået bort fra at bruge 
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personlige pronominer, men bruger i stedet pronomen: ”banken” i stedet for vi, i hans beskrivelse 

af bankens utilstrækkelighed. Men hopper tilbage i brugen af de personlige pronominer, når han 

skal beskrive bankens villighed til at opgive indtjeningen. Dermed fremstår bankens 

utilstrækkelighed fjern, men opgivelsen af indtjeningen er personlig. Pressemeddelelsen fremstiller 

det, som om Danske Bank kompenserer på vegne af andre.   

8.6.2.2 Reduktion af angrebets omfang: afstivning 

Afstivningsstrategien bliver præsenteret i pressemeddelelsens anden halvdel af det tredje træk - 

efter kompensationsstrategien. Det kan ses her: ”Danske Bank igangsatte i september 2017 

grundige og omfattende undersøgelser af non-resident porteføljen i bankens estiske filial”. Her 

gøres der opmærksom på, at banken allerede er i gang med at undersøge sagen nærmere, og 

banken er ”opsatte på at komme til bunds i den [hvidvaskningssagen]”. Dermed iscenesætter 

banken sig som en lovbundet virksomhed, som deler omverdens ønsker om en opklaring af sagen: 

”Vi kan til fulde forstå den store interesse, der er fra vores interessenters side”.  

8.6.2.2.1 Tekst  

Afstivningsstrategien bliver realiseret gennem sammensætningen af verber, som denoterer 

handling, og adjektiver, der denoterer omhyggelighed. Dette ses her: ”igangsatte i september 2017 

grundige og omfattende undersøgelser ” og ”de er så grundige og fuldstændige som muligt”. Det er 

igen Ole Andersen, som gennem et selvcitat, beskriver bankens opbakningen til sagen opklaring. 

Opbakningen og støtten til opklaringen ses her: ”vi gør alt, hvad vi kan for at færdiggøre 

undersøgelserne så hurtigt som muligt”. Gennem dette citat kan vi også se at, Andersen benytter 

sig af personlige pronominer som ”vi”. Det er igennem bestyrelsesformanden gennemslagskraft og 

derved appelformen etos, at banken søger støtte fra omverden.  

8.6.2.3 Korrigering 

Korrigeringsstrategien ses kort i selvcitatet fra Ole Andersen, hvor han udtaler: ”vi ser frem til at 

kunne offentliggøre konklusionerne og eventuelt yderligere beslutninger eller tiltag, som de måtte 

give anledning til”. Derved understreger banken igen at undersøgelsen kan føre til en korrigering, 

og de involverede i sagen vil blive stillet til ansvar. En næsten kopi af dette citat ses også efter Ole 

Andersens citat, hvor banken beskriver, at efter konklusion bliver offentliggjort til september, vil 

der også komme ”yderligere tiltag”.   
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8.6.2.3.1 Tekst   

Denne strategi bliver realiseret gennem substantiverne ”beslutninger” og ”tiltag”, som denoterer 

konsekvenser. Hvilket er en forudsætningen for at kunne korrigere eventuelle fejl, som 

undersøgelsen vil afsløre.   

8.6.3 Sammenfatning 

I denne pressemeddelelse ser vi bankens første brug af strategien kompensation, som også er den 

dominerende her. Banken benytter også en understrategi i reduktion af angrebets omfang via 

afstivning. Afslutningsvis ser vi igen et eksempel på korrigering, via en udpegning af de 

konsekvenser den udvidet undersøgelse kan have.  

8.6.3.1.1  Taleteknik 

Det er via konnotationer af villighed til at kompensere, at kompensationsstrategien bliver 

realiseret. Dette sker gennem et selvcitat fra Thomas Borgen, der via både personlige og 

upersonlige pronominer fremstiller kompensationen, som et personligt valg fra banken. Dermed 

spiller kompensationen på etos appelformen, men også brugen af logos, da de fremstiller 

kompensationen som logisk og en selvfølge af den potentielle hvidvask. Banken bruger forsat 

afstivningsstrategien gennem en intertekstuel reference til deres udvidet undersøgelse. Her bruges 

ord, som konnoterer omhyggelighed. Afstivningen sættes kort i sammenspil med 

korrigeringsstrategien via Ole Andersens selvcitat, hvor han lover konsekvenser som et resultat af 

undersøgelsen.  

8.6.3.1.2 Interaktion  

De personlige pronominer er reserveret til selvcitaterne, og der bruges selv-referencer udenfor 

citat. Det er kun i Thomas Borgens citat, at han kort benytter pronomen banken, i 

sammensætningen med en beskrivelse af de fejl, som har ført til hvidvask. Han bruger igen vi, når 

han beskriver banken villighed til at kompensere.  

Udenfor citat er det selv-referencer, der dominerer, hvorfor pressemeddelelsen fremstår neutral og 

upersonlig, og derved lever op til mediernes krav om objektivitet.   

8.6.3.1.3 Komposition 

Pressemeddelelsen har en naturlig opdeling i deres realisering af hhv. kompensations- og 

afstivningsstrategien. Pressemeddelelsen rubrik og den første halvdel af det tredje træk 

præsenterer kompensationen, mens den resterende halvdel præsenterer afstivningen. Denne 

opsætning giver kompensationen den dominerende plads i pressemeddelelsen, hvilket passer med 

det kommunikative formål.   
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8.7 Pressemeddelelse d. 19. september 2018 – Konklusionen 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 7. 

8.7.1 Indhold og kategorisering 

Denne pressemeddelelse er kulminationen af den udvidet undersøgelse. PR praktikere ville nok 

have vanskeligt ved at kategorisere denne pressemeddelelsen som en pressemeddelelse. Hele 

besked er omkring seks sider lang, hvilket langt overskrider den anbefalede længde (Frandsen et al, 

1997). Længden er også med til at understrege vigtigheden af netop denne pressemeddelelse. 

Pressemeddelelsen beskriver, at hvidvaskningen var langt større end forventet, og banken nu har 

taget yderligere tiltag for at undgå mere hvidvask. Beskeden kan betragtes som en bad-news 

release, da den sætter banken i et negativt lys.  

Et element jeg har negligerede at beskrive, er forskellen på en beklagelse og en undskyldning. I 

denne pressemeddelelse siger Ole Andersen f.eks.: ”Det er skuffende og uacceptabelt, og vi 

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

samfundet generelt”. Jeg ser ikke dette som en undskyldning, da man beklage mange ting, som er 

negative eller problematiske, uden det nødvendigvis er noget, man selv er involveret i (Web: 

Christensen).  Mens Christens definerer en undskyldning som: ”Når man undskylder, påtager man 

sig helt grundlæggende en eller anden form for skyld for det”(ibid). Jeg ser det derfor ikke som en 

undskyldning.  

Den første side af pressemeddelelsen beskriver, at banken ”ikke var tilstrækkelig effektiv til at 

forhindre, at den estiske filial kunne misbruges”. Med en forståelse af det kommunikative formål 

via nyhedspyramiden, bliver pressemeddelelsens formål fremstillet til at være bankens 

utilstrækkelighed.  Det er først i den sidste halvdel af det tredje træk, at pressemeddelelsen bruger 

en separationsstrategi. Jeg ser dette kommunikative formål som et produkt af mit teoriapparat 

snare end en bevidst handling fra banken. Derfor vil jeg beskrive pressemeddelelsens 

kommunikative formål til at være en genopbygningen af bankens image som en ansvarsfuld og 

lovbundet, der er agere efter korrekt moral og etik.  

8.7.2 Strategier og tekst 

8.7.2.1 Benægtelse: Separation  

Før en separationensstrategi kan være succesfuld skal der opfyldes tre krav jf. afsnit 6.1.2.1. Det 

første krav realiseres her: ”et antal tidligere og nuværende medarbejdere, både i filialen i Estland 

og på koncernniveau, ikke har levet op til de juridiske forpligtelser, der gælder/gjaldt for deres 

ansættelse i banken”. Her bliver det gjort klart at en række medarbejdere har brudt 
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firmapolitikken. Adskillelsen sker lidt efter, hvor pressemeddelelsen siger: ”advarsler, afskedigelser, 

mistede bonusser og indberetning til myndighederne. Størstedelen af disse medarbejdere og ledere 

er ikke længere ansat i Danske Bank”. Strategiens tredje krav indfries i afsnittet efter, hvor banken 

beskriver alle de initiativer de har taget for at forebygge mere hvidvask.  

8.7.2.1.1 Tekst 

Det første krav i realiseres retorisk gennem sammensætningen af idiomet ”ikke har levet op” og 

”juridiske forpligtelser”. I denne kontekst konnoterer sammensætning regelbrud og måske endda 

kriminalitet. Via denne forståelse kan vi også se ”juridiske forpligtelser” som en eufemisme for 

korruption eller anden form for kriminalitet. Det andet krav realiseres gennem substantivet 

”afskedigelser”, som bekræfter, at de involverede medarbejdere ikke længere er ansat i Danske 

Bank. Det sidste krav opfyldes to afsnit senere, hvor banken beskriver alle de nye initiativer som de 

har indført for at undgå mere kriminalitet i banken.    

8.7.2.2 Korrigering 

Korrigeringsstrategien ses kort i starten af pressemeddelelsen i Ole Andersens selvcitat, hvor han 

siger: ”og vi gør og vil gøre alt det, der skal til for at sikre, at vi aldrig oplever noget lignende igen”. 

Som beskrevet i forrige afsnit bliver initiativerne udpenslet i den sidste halvdel af det tredje træk, 

som har sin egen mellemrubrik: ” Forbedringer på hvidvask- og compliance-området i Danske 

Bank”. I afsnittet her skriver banken: ” I forhold til de specifikke problemer relateret til Estland har 

banken taget følgende initiativer:”. Dermed bliver det tydeligt, at banken har regeret på 

situationen, og igangsat nye nødvendige ændringer. Pressemeddelelsen beskriver også en form af 

kontinuerlig korrigering: ”Derfor arbejder vi for tiden på en række initiativer, der skal være med til 

at forbedre vore kompetencer og indsats yderligere”. Korrigeringsstrategien passer derfor også 

med pressemeddelelsens kommunikative formål. 

8.7.2.2.1 Tekst 

Korrigeringsstrategien bliver realiseret i samme stil som tidligere gennem verber, som denotere 

handling og ændringer.  I forhold til de forrige pressemeddelelser, så bliver korrigeringerne ikke 

præsenteret via et selvcitat. Men pressemeddelelsen veksler stadig meget mellem selvreferencer 

og personlige pronominer, hvilket øger forvirringen, når der bliver skrevet ”banken” i en sætning og 

”vi” i den næste. Dette ses bl.a. her: ”Banken har åbenlyst ikke levet op til sit ansvar i denne sag. 

Det er skuffende og uacceptabelt, og vi beklager”. Ligesom i deres brug af transcendensstrategien 

bliver fejlen fremstillet som fjern og objektiv mens beklagelsen og korrigeringen er personlig.  
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8.7.2.3 Reduktion af angrebets omfang: Kompensation  

Pressemeddelelsen har også en intertekstuel reference til Danske Banks donation af 1,5 mia. 

kroner. Dette sker i afsnittet efter ”Ansvar og konsekvenser”, hvor banken siger: ”har bestyrelsen 

besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, svarende til et estimeret beløb 

på 1,5 mia. kr.” 

8.7.2.3.1 Tekst 

Hele afsnittet med deres donation indeholder ikke nogen selvcitater ej heller brugen af personlige 

pronominer. Igen beskrives fejl gennem en selvreference, hvor banken skriver: ”Da banken ikke er i 

stand til fastlægge det præcise omfang”. Igen bruges der upersonlige pronominer eller 

selvreferencer til at beskrive fejl og utilstrækkelighed. Mens det er ”bestyrelsen”, som kompenserer 

på vegne af banken. Bestyrelsen bliver fremstillet som ærekær og ærlig.  

8.7.2.4 Reduktion af angrebets omfang: Afstivning 

Igen referer pressemeddelelsen til det tidligere arbejde banken har udført, for at undgå hvidvask. 

Dette sker efter beskrivelsen af deres donation, hvor de præsenterer deres allerede indførte 

initiativer med en mellemrubrik: ”Forbedringer på hvidvask- og compliance-området i Danske 

Bank”. Dette afsnit indledes med et selvcitat fra Ole Andersen, som siger: ”vi [er] i dag et helt andet 

sted, end da begivenhederne fandt sted i Estland. De begivenheder, der fandt sted i Estland, var på 

ingen måde repræsentative for den generelle situation i Danske Bank på det pågældende 

tidspunkt.”. Igen leder pressemeddelelsen bankens interssenter hen på det gode og positive 

arbejde Danske Bank tidligere har udført.  

8.7.2.4.1 Tekst 

Bankens tidligere arbejde bliver præsenteret gennem en gennem en selvreference, hvor banken 

skriver: ”problemer relateret til Estland har banken taget følgende initiativer:”. Men efter disse 

initiativer, hopper pressemeddelelsen igen over og bruger det personlige pronomen ”vi”. Det er 

også igen brugen af verber, som denoterer handling og forbedringer, det er specielt verbet 

”styrket”, som bliver brugt i dette afsnit, da det ses seks gange. Gennem denne leksikale redundans 

understreger pressemeddelelsen det gode arbejde, banken har foretaget.  

8.7.2.5 Reduktion af angrebets omfang: minimalisering 

Brugen af minimaliseringsstrategien ses kort i selvcitatet fra Ole Andersen, hvor han siger: ”de 

undersøgelser, vi fremlægger i dag, var der nogle helt særlige forhold, der gjorde, at problemerne i 

Estland kunne opstå og eskalere.” Ole Andersen forsikrer interssenterne, at hvidvasken er 
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begrænset til Estland, hvorfor der ikke er grund til bekymring af hvidvask i Danmark.  Hermed 

minimaliserer han sagen til en begrænset del af banken.  

8.7.2.5.1 Tekst 

Minimaliseringsstrategien bliver bl.a. realiseret gennem brugen eufemismen ”problemerne” i 

stedet for f.eks. hvidvask eller finansiel kriminalitet. Men også gennem adjektiver, som denoterer 

begrænsning. I det overstående citat ses f.eks. ”særlige”.  

8.7.2.6 Reduktion af angrebets omfang: Transcendens 

En anden strategi, som bliver brugt kort, er transcendens. Denne strategi bliver realiseret i 

selvcitatet fra Ole Andersen, hvor han siger: ”Samtidig er vi optaget af at bruge rapporten som 

grundlag for videre læring og forbedring”. Gennem dette korte citat iværksætter Danske Bank en 

transcendensstrategi, hvori de sætter deres forkerte handling i en ny og mere gunstig kontekst for 

banken.  

8.7.2.6.1 Tekst 

Det er gennem substantiverne ”læring” og ”forbedring” at strategien bliver virkelighedsgjort. Disse 

to substantiver bringer kun positive konnotationer. Disse substantiver sættes i samspil med et 

andet substantiv ”grundlag”, som har konnotationer af stabilitet. Det hele bindes sammen med det 

personlige pronomen ”vi”, som giver citatet en personlig stil. Samtidig kommer budskabet fra Ole 

Andersen, og hvis han bringer troværdighed, vil tiltroen til den læring og forbedring hvidvasken 

giver banken stige.  

8.7.3 Sammenfatning 

Denne pressemeddelelse indeholder seks identificerede strategier, hvilket er det højeste antal 

indtil videre. Langt største delen af pladsen dedikeres til korrigeringsstrategien. Men jeg ser 

separationsstrategien som den dominerende, da den nævnes først og har sit eget afsnit inden 

korrigeringsstrategien. Dette er også det første eksempel på en separationsstrategi, hvori banken 

har fyret alle de ”skyldige” medarbejdere.  Herefter ses kompensations- og afstivningsstrategierne, 

som begge har hver deres afsnit i pressemeddelelsens tredje træk. Derudover bliver både 

minimaliserings- og transcendensstrategierne kort brugt. Årsagen til den store mængde af 

strategier kommer af pressemeddelelsens længde. Denne pressemeddelelse har næsten 

sammensat alle tidligere pressemeddelelser, og mangler kun bortforklaringsstrategien, som blev 

brugt i den første. I Coombs skala fra defensive til imødekommende strategier er 

pressemeddelelsen i den mere defensive ende, da separationsstrategien har fået en central plads.  
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8.7.3.1.1 Taleteknik  

Alle de overnævnte strategier bliver i høj grad realiseret af de samme retoriske virkemidler som 

tidligere. Verberne, som realiserer korrigeringsstrategien, er ofte sat i sammenspil med adjektiver, 

som øger alvorligheden og størrelsesorden af verberne.  

De eneste strategier, som bliver realiseret gennem selvcitater, er minimaliserings og 

transcendensstrategierne. Resten af strategierne har deres eget afsnit i pressemeddelelsen tredje 

træk, hvilket øger deres objektivitet og neutralitet og dermed deres nyhedsværdig. Det er også 

disse strategier, som bliver præsenteret gennem både den beskrivende og forklarende 

fremstillingsform. Mens minimaliserings og transcendensstrategierne bliver fremstillet gennem den 

argumenterende fremstillingsform. Det er via Ole Andersen og hans argumenter, at banken vil 

overbevise modtageren om, at krisen kun har påvirket lille dele af organisationen samt, at banken 

har fået noget værdifuld viden, som både vil komme banken og myndigheder til gode i fremtiden. 

Det er tydeligt at pressemeddelelsen udnytter Ole Andersens gemmeslags kraft, til at give disse 

strategier mere troværdighed. Pressemeddelelsen renser også Ole Andersen for alt skyld: 

”Undersøgelsen konkluderer, at hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller den 

administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for banken.”  Dermed 

opbygger pressemeddelelsen også Ole Andersens troværdigved, og derved spiller disse strategier 

meget på etos-appelformen.   

8.7.3.1.2 Interaktion 

Pressemeddelelsen hopper mellem de personlige og upersonlige pronominer. Dette sker både 

udenfor citater og i citaterne. Dermed lever pressemeddelelsen kun til dels op til 

pressemeddelelsen krav om objektivitet. Banken benytter sig primært af 

præformuleringsstrategien selvcitat, gennem tre separate citater fra bestyrelsesformand Ole 

Andersen, hvilket fremstiller ham som afsender af pressemeddelelsen. 

8.7.3.1.3 Komposition 

Den dominerende strategi korrigering præsenteres først halvvejs i det tredje træk. Mens 

separationsstrategien præsenteres først, hvorfor den godt kunne ses som den dominerende.  

Korrigeringsstrategien dominerer tekstmæssigt og den sidste halvdel af pressemeddelelsen er 

dedikeret til at beskrive alle bankens korrektioner. Hvorfor jeg ser denne strategi den 

dominerende. Kompensationsstrategien realiseres i sit eget afsnit efter korrigeringsstrategien.  

8.8 Analyse af pressemeddelelse fra 19. februar 2019 

Denne pressemeddelelse kan læses i bilag 8. 
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8.8.1 Indhold og kategorisering 

Den sidste pressemeddelelse i denne analyse kommer ca. et halvt år efter den forrige. Denne 

nyhed er beskrevet som en selskabsmeddelelse i Danske Banks nyhedsarkiv. Forskellen mellem 

selskabsmeddelelser og pressemeddelelser ligger frivilligheden af udsendelsen. Børsnoteret 

virksomheder, som Danske Bank, har oplysningspligt overfor deres investorer, hvorfor de bruger 

selskabsmeddelelser til at videregive oplysninger. Men derudover kan en selskabsmeddelelse 

indeholde alle de samme retoriske virkemidler som en pressemeddelelse, hvorfor jeg også har valgt 

at analysere denne selskabsmeddelelse via samme analysemodel, og vil referere til den som en 

pressemeddelelse i resten af denne analyse.  

I denne pressemeddelelse fortæller banken, at de lukker deres bankaktiviteter i Rusland og 

Baltikum. Derfor ser jeg den som en bad-news release. Fokus i pressemeddelelsen er den minimale 

effekt denne lukning vil have på Danske Bank.  

Det kommunikative formål er, at iscenesætter lukningerne som en naturlig beslutning, som er 

uafhængig af hvidvasksagen.  

8.8.2 Strategier og tekst 

8.8.2.1 Benægtelse: Separation  

Et element som Benoit og Brinson (1999), ikke diskuterer i deres beskrive af separationsstrategien, 

er: hvad nu hvis det andet krav kommer via tvang eller påbud? De beskriver det andet krav som: 

”the scapegoats must be physically and symbolically separated from the organization” (Brinson & 

Benoit, 1999, 507). Parateksten siger: ”Som følge af sagen om mistænkelige transaktioner i Estland 

i 2007-2015 har det estiske tilsyn påbudt Danske Bank at indstille bankaktiviteterne i Estland, og det 

har banken accepteret at gøre.”. Dermed bliver afdelingen fysisk fjernet fra Danske Bank, senere 

fjernes den også symbolsk, da banken udtaler, at den ville have indstillet sine bankaktiviteter 

uanset påbud eller ej:  ”Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i 

overensstemmelse med denne strategi”. Det første krav om regelbrud præsenteres også i det første 

citat gennem ”mistænkelige transaktioner” samt i afsnittet efter i selvcitatet, hvor banken siger: 

”den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland”. Det sidste krav opfyldes kort efter: ”De seneste år 

har Danske Bank øget indsatsen på anti-hvidvask området betydeligt.” Dermed opfylder 

pressemeddelelsen alle kravene for en separationsstrategi.  
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8.8.2.1.1 Tekst 

Parateksten i pressemeddelelsen dækker to af de tre krav for en separationsstrategi. Her beskrives 

de ”mistænkelige transaktioner”, som kan ses som en intertekstuel reference til den forrige 

pressemeddelelse, som beskrev, at filialen i Estland havde mistænkelige transaktioner for 200 mia. 

EURO. ”Mistænkelige” denoterer mulig kriminalitet og bringer konnotationer om hvidvask pga. 

forrige pressemeddelelse. Senere ses også: ”alvorlige sag om mulig hvidvask”. Det andet krav 

realiseres gennem et ordvalg, som denoterer ophør: ”Indstiller”, ”forlade”, ”lukker”, ”afvikle” 

(bruges tre gange), ” frasalg” og ”nedlukningen”. Denne leksikale redundans af denne type ordvalg, 

er med til at forstærke bankens distancering af deres estiske filial.  Det tredje og sidste krav 

realiseres gennem verbet ”har”, sammen med substantivet ”indsatsen”, som denoterer handling og 

ændringer. Disse sammensættes med adjektiverne ”øget” og ” betydeligt” for at give bankens 

indsats mere pondus.  

8.8.3 Sammenfatning  

Den eneste strategi, som bruges i denne pressemeddelelse, er separation. Her kunne argumenteres 

for, at der også bruges en smule korrigering, da en separationsstrategi kun kan realiseres gennem 

en form for korrigering, jf. afsnit 6.1.2.1. I forhold til Coombs skala er pressemeddelelsen i den 

defensive ende af skalaen.  

Taleteknik 

Pressemeddelelsen er meget domineret af logos appelformen, som fremstiller lukningen af 

bankaktiviteterne som en del af den større plan: ”Vi har de senere år haft en strategi om at 

fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i 

Baltikum. Beslutningen om helt at afvikle vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i 

overensstemmelse med denne strategi.” Dette citat er et udsnit af et selvcitat fra den midlertidig 

administrerende direktør Jesper Nielsen.   

8.8.3.1.1 Interaktion 

Pressemeddelelsen domineres af selvcitater fra Nielsen, da omkring 50% af pressemeddelelsen 

tredje træk er et selvcitat. Dermed bliver Nielsen afsender af denne pressemeddelelse. Derudover 

ses der også et mere konsekvent brug af selvreferencer i denne pressemeddelelse. De personlige 

pronominer bliver kun brugt i selvcitater, mens resten af pressemeddelelsen bruger ”Danske 

Bank”. Dette er med til at gøre pressemeddelelsen mere objektiv, og dermed øge dens 

nyhedsværdig. Rubrikken benytter også eksplicitte semi-performativer gennem ”Danske Bank 

lukker”, som igen gør pressemeddelelsen mere neutral. 
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8.8.3.1.2 Komposition 

Separationsstrategien realiseres i det første del af pressemeddelelsen tredje træk samt i rubrikken. 

Mens den resterende halvdel er uden funktion, men bruges til at beskrive lukningen som et logisk 

valg.   

8.9 Opsummering 

Den overstående analyse bestod af fire bad-new release, en response release og en commentary 

release. Klassificeringen af disse pressemeddelelser, som beskrevet i analysen, kan diskuteres. Men 

denne blanding er typisk for krisekommunikation jf. afsnit 6.4. Den eneste som skiller sig ud, er 

commentary release.  

I gennem denne to årige periode, bruger banken flere forskellige krisestrategier. Den mest brugte 

er korrigering, som bruges i fem af pressemeddelelserne. Det stemmer også overens med Caldieros 

et al. (2009) resultater, som også fandt korrigering den mest brugte. Den næstmest brugte er 

afstivning, som ses i fire af pressemeddelelserne. Caldieros et al. (2009) havde bortforklaringen 

(omstødelse) som den næstmest brugte strategi og afstivning som den tredje mest brugte. 

Reduktion af angrebets omfang strategierne minimalisering, transcendens og kompensation ses 

alle to gange. Det samme gør separation, som bliver brugte i de to sidste pressemeddelelser. 

Bortforklaring bruges en enkelt gang.  

8.9.1 Evolutionen af krisekommunikationsstrategierne 

Via analysen kan det observeres, at Danske Bank benytter mange af de samme strategier i 

kriseforløbet. De store ændringer gennem forløbet er de dominerede strategier i de enkelte 

pressemeddelelser. I starten af forløbet er korrigeringsstrategien den mest dominerende, da den 

dominerer de to første pressemeddelelser. Den første pressemeddelelse beskriver, hvordan 

banken vil rette op på problemerne i Estland (korrigering), og at de givne problemer ikke er specielt 

store (minimalisering) og banken ikke havde kontrol over begivenheder, hvorfor problemerne 

kunne opstå (bortforklaring). I den første pressemeddelelse ses brugen af den meget defensive 

strategi bortforklaring.   

Efter denne pressemeddelelse bevæger pressemeddelelserne sig mod de mere imødekommende 

strategier. Det ses i den næste pressemeddelelse, hvor banken annoncerer deres udvidet 

undersøgelse af deres estiske filial. Her bliver det klart, at problemer var større end forventet, 

hvorfor denne er en bad-news release. Dermed dropper banken brugen af 

minimaliseringsstrategien, til fordel for den mere handlingsorienteret strategi afstivning, som 
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påpeger alt det gode arbejde banken tidligere gjort. Banken dropper også brugen af bortforklaring, 

og bruger i stedet transcendens til at belyse de positive sider af krisen. Men har stadig 

korrigeringsstrategien som den dominerende.  

Den næste, pressemeddelelsen á 13. marts 2018, har fokus på afstivningen. Denne 

pressemeddelelse er også anderledes, det er den ene commentary release, og er mere en personlig 

besked fra Ole Andersen. Afstivningsstrategien er den dominerende her. 

Banken undskylder ikke i nogen af pressemeddelelserne, eller påtager sig skylden for 

begivenhederne i Estland. I pressemeddelelsen fra d. 18. juli 2018, ses den første indikation af 

skyld, hvor banken benytter kompensationsstrategien, som også er den dominerende i denne 

pressemeddelelse. Igen bruges afstivning og korrigering til at beskrive en handlingsorienteret bank.  

I pressemeddelelsen fra d. 19. september 2018 får de defensive strategier igen en mere central 

rolle, da den introducerer separationsstrategien. Dermed ændre banken strategi fra den meget 

imødekommende korrigeringsstrategi, hvori banken beskriver, hvordan de vil forebygge og 

udbedre skaden gjort af hvidvasken i Estland til en placering af skyld gennem deres 

separationsstrategi. Separationsstrategien er også et produkt af den udvidet undersøgelse, som 

giver banken belæg for at tildele skyld til specifikke medarbejdere og ledere, som ikke har 

overholdt deres juridiske forpligtelser. Banken forsøger gennem deres separation at isolere den 

”syge” del af banken fra den resterende ”raske” del. Banken tildeler også denne ”syge” del en 

minimal repræsentativ rolle i virksomheden gennem brugen af en minimaliseringsstrategien.  

Sammensætningen af krisekommunikationsstrategier i starten af forløbet, hvor de fire første 

pressemeddelelser har to gange korrigering og to gange afstivningsstrategi som de dominerende, 

sættes i sammen spil med minimalisering, bortforklaring eller hhv. afstivning eller korrigering, hvis 

disse ikke er den dominerende. Hvilket er forståeligt da spørgsmålet om skyld stadig er ubesvaret, 

derfor er det oplagt, at banken afdramatiserer krisen igennem disse strategier. Men via 

konklusionen på den udvidet undersøgelse, kan banken frikende sig selv og kaste skylden på den 

”syge” del af virksomheden, hvorfor separationsstrategien bliver den dominerende i to sidste 

pressemeddelelser.  Dermed kan banken også igen benytte sig af minimaliseringsstrategien 

afslutningsvis, til at beskrive krisens begrænsede omfang. Samtidig igen også belyse de positive 

sider af krisen gennem transcendens og de positive sider af banken gennem afstivning.  



Side 66 af 118 
 

8.9.2 Realisering af strategierne gennem tekst 

I dette afsnit vil jeg belyse, hvordan bankens strategier blev realiseret gennem tekst, og hvordan 

realisering af enkelte strategier ændrede sig gennem tiden.  

8.9.2.1 Korrigering 

Korrigeringsstrategien er den mest benyttede og mest dominerende strategi. Den eneste 

pressemeddelelse, hvor strategien ikke bliver brugt er den sidste. Denne strategi realiseres gennem 

brugen af verber og substantiver, som denoterer handling og ændringer. Hvilket giver god mening, 

da både handling og ændringer er nødvendige, hvis banken skal lave en korrigering. 

Korrigeringsstrategien bliver sat sammen med mange adjektiver, som beskriver dimensionen af 

bankens handlinger og ændringer som værende massive, her er det specielt ordet omfattende, som 

bruges. Afsenderen af korrigeringsstrategien ændrer sig meget mellem pressemeddelelserne og i 

de enkelte pressemeddelelser. Det sker både gennem brugen eksplicitte semi-performativer og 

selvreference, men også brugen af personlige pronominer. Brugen af de personlige pronominer er 

med til at nedsætte nyhedsværdigen af bankens korrigeringer. Hvorfor banken store brug af ”vi” 

må betragtes som en fejl.  

8.9.2.2 Reduktion af angrebs omfang: afstivning 

Afstivning er den næst mest brugte strategi. Afstivningen realiseres også gennem brugen af verber, 

som denoterer handlinger og ændringer. Disse er selvfølgelig i præteritum for at beskrive, hvad 

banken har gjort og iværksat af initiativer tidligere.  Igen sættes disse sammen med positive 

adjektiver, som påpeger, at banken har gjort alt for at undgå mere hvidvask.  Med undtagelse af 

den første pressemeddelelse bruges afstivning altid i sammenspil med korrigering. Dermed 

opstiller banken sine korrigerende handlinger i forhold til deres allerede iværksatte handlinger. 

Banken fremstiller sig derfor selv som en konstant handlende virksomhed, som altid søger at 

forbedre sig. Bankens ændringer sættes sammen med et ønske om ikke at blive misbrugt igen.  

Derudover ses denne strategi også i mange af selvcitaterne, hvor Ole Andersen bruges til at 

beskrive bankens positive arbejde. 

8.9.2.3 Reduktion af angrebs omfang: Minimalisering 

Banken realiserer denne strategi gennem adjektiver, som denoterer begrænsning. Brugen af 

eufemismer bruges til at afdramatisere krisens alvor og dermed minimere krisen. I starten bruges 

chefjurist Flemming Pristed som afsender af denne strategi, som derved begrænser alvoren til et 

tidligere juridisk problem, som nu er overstået. I pressemeddelelsen fra d. 19. september 2018 
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sættes minimaliseringsstrategien sammen med separationsstrategien, som derved minimere krisen 

til den ”syge” del af banken.  

8.9.2.4 Reduktion af angrebs omfang: transcendens 

Transcendensstrategien bruges til at belyse den udvidet undersøgelse positivt. Denne strategi er 

også den eneste som kun bliver realiseret gennem selvcitater fra enten Thomas borgen eller Ole 

Andersen. Gennem et positivt ordvalg beskriver de, hvordan undersøgelsen vil give erfaring og 

læring for både banken og samfundet. Dermed bæres denne strategi af etos-appelformen, da de to 

afsendere er med til at give strategien mere gennemslagskraft. 

8.9.2.5 Reduktion af angrebs omfang: kompensation  

Denne strategi bliver først brugt i pressemeddelelsen i fra d. 18. juli 2018, hvor banken beskriver 

deres villighed til at opgive deres indtjening i Estland. I denne pressemeddelelse er afsenderen 

Thomas Borgen, som gennem brugen af både upersonlig og personlige pronominer, beskriver 

hvordan ”banken” har fejlet, men nu vil ”vi” kompensere. Kompensationen bliver derfor fremstillet 

adskilt fra de forkerte handlinger. I samme stil i pressemeddelelsen fra 19. september 2019 er det 

bestyrelsen som kompenserer og ikke banken.  Dermed differentierer Danske Banks ledelse sig fra 

hvidvasken, og begrænser krisen til den begrænsede ”syge” del af virksomheden.   

8.9.2.6 Benægtelse: Separation 

Denne strategi er den dominerende i de to sidste pressemeddelelser. Denne strategi bruges først til 

at separere banken fra medarbejder i pressemeddelelsen fra 19. september 2019. I 

pressemeddelelsen efter bruges den til at separere banken fra hele afdelingen i Estland. Det første 

krav opfyldes gennem ord, denoterer kriminalitet gennem hhv. juridiske forpligtelser og 

mistænkelige transaktioner. Disse kan også ses som eufemismer, som er med til at afdramatisere 

kriminaliteten begået af medarbejderne og afdelingen i Estland. Det andet krav realiseres gennem 

et ordvalg, som denoterer adskillelse og distancering. Det sidste krav realiseres gemme et ordvalg, 

som denoterer ændringer og handlinger. Igen kan vi se at det sidste krav er tæt relateret til 

korrigering.  

8.9.3 Brugen af appelformer, præformuleringsstrategier og fremstillingsform 

Via analysen af pressemeddelelserne ses en dominering af etos og logos appelformen. Selvcitater 

bruges i alle seks pressemeddelelser, hvor en strategi også præsenteres. Det er igennem disse 

selvcitater at banken udstråler troværdighed, hvis du altså ser både Flemming Pristed, Thomas 

Borgen og Ole Andersen som troværdige. Pressemeddelelsen fra d. 13. marts 2018 benytter kun 
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etos-appel, da denne består af et selvcitat fra Ole Andersen, som forsikrer at banken har gjort alt 

for at undgå mere hvidvask. Etos-appel er identificeret med transcendensstrategien, da denne kun 

realiseres gemme selvcitater. Dermed ophøjer banken nyhedsværdigen af denne strategi og 

samtidig sikre, at den vil ”leve videre” i en videreformidling af pressemeddelelsen. Logos-appel ses 

ofte i sammenspil med korrigerings- og afstivningsstrategierne. Banken fremstiller alle sine 

handlinger og ændringer som logiske beslutninger. Disse strategier ses både i selvcitater og uden 

for citat. Banken har tendens til at bruge de personlige pronominer i uddybelsen af deres 

handlinger og ændringer.  Som beskrevet flere gange i denne analyse betyder det, at disse 

strategier skal bearbejdes af eventuelle journalister, som ønsker at videregive nyheden, hvorfor 

nyhedsværdigen vil være lavere. Det betyder også, at bankens valgte ordlyd ikke nødvendigvis 

”lever videre” i de næste genre. Dermed kan den logiske fremstilling banken bruger risikere at blive 

fjernet. Patos-appel ses enkelte gange gennem ordet ”misbruge”, hvorved banken fremstiller sig 

selv som mere uskyldige.  

Eksplicitte semi-performativer bruges i tre af pressemeddelelsernes rubrikker til at beskrive 

igangværende handlinger. Denne strategi har samme fordel, som selvreference: det ser allerede ud, 

som om det er journalisten, som har skrevet det. Men netop bankens manglende brug af 

selvreferencer er kritisk, hvis banken ønsker, at deres ordlyd skal leve videre.  

Fremstillingsformerne i pressemeddelelser domineres af den beskrivende og forklarende. Den 

argumenterende fremstillingsform ses også enkelte gange sammen med strategierne i kategorien 

reduktion af angrebs omfang. Den ses sammen med både minimaliserings- og 

transcendensstrategien. Den ses også uden strategi i Ole Andersen argumenter for tålmodighed, 

mens den udvidet undersøgelse er i gang.    

9 Diskussion  

Som beskrevet hører hvidvaskningskrisen under forebyggelses kategorien, hvor trusselniveauet er 

højt. Her anbefaler Coombs, at organisationer benytter imødekommende strategier som 

forbedrende handlinger eller fuld undskyldning. Disse to strategier svarer til Benoits korrigering og 

bøn om tilgivelse. Via analysen kan det ses, at Danske Bank delvis følger Coombs’ anbefaling. 

Banken benytter også i stor grad afstivning, som er en mere defensiv strategi. Det massive brug af 

afstivningsstrategien, kan skyldes krisen kontekst. Denne krise er et produkt af begivenheder som 

skete mellem 2007-2015, hvis banken kun beskriver sine korrigerende handlinger 2-4 år efter 

denne periode, vil banken fremstiller sig selv som langsomlig. Derfor bliver det vigtigt, at banken 

også tiltaler alle de ting, som de har gjort tidligere, for at fremstå mere progressive. Men en 
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placering i midten af Coombs skala er normalt for organisationen som har brudt loven. Dette ses i 

Caldiero et al. (2009) studie, hvor de siger: “Clearly, organizations prefer to dwell in some middle 

region, whereby they can change the subject, ensure that the future will be different, or remind 

their publics of all the good things that they are doing.” (Caldiero et al, 2009, 227). “The middle 

region” referer her til Coombs skala. De beskrev også, at afstivning var den tredje mest brugte 

strategi i denne type krisesituationer. Dermed er det ikke unormalt, at organisationer i Danske 

Banks situation sætter et stort fokus på deres tidligere handlinger og ændringer. Bankens 

manglende undskyldningen kan også forklares via det overstående citat. Hvis Danske Bank tager 

den fulde skyld for hændelserne i Estland, mister de fleksibilitet i deres kommunikation. I Caldieros 

et al. undersøgte de kommunikationen fra 17 organisationer og ingen af dem undskyldte (Caldiero 

et al, 2009, 226). Danske Bank adskiller sig i sit brug af kompensationsstrategien, som ingen i 

Caldieros et al. studie brugte (Ibid, 227). Bankens realisering af kompensationsstrategien bruger 

også meget specifikke retoriske virkemidler, hvor det er bestyrelsen som kompenserer og ikke 

Danske Bank.  Denne strategi bliver fremstillet meget logisk, hvor de fremstiller det som en forkert 

handling, hvis de ikke kompenserede.  Men Danske Bank fralægger sig heller ikke ansvaret for 

situationen. Dette ses specielt i konklusionen af den udvidet undersøgelse, hvor de siger: ”Banken 

har åbenlyst ikke levet op til sit ansvar i denne sag”. Dermed bevæger sig Danske Bank i den midter 

region som Caldiero et al. beskriver. Bankens manglende undskyldning kan også være et juridisk 

spørgsmål, da banken beskytter sig selv, ved ikke direkte at tage ansvaret for begivenhederne.  

Analysen viste også, at selvcitater bruges i alle pressemeddelelserne. Det massive brug af citater 

anbefales også af Caldiero, som siger: “The findings suggest that if the news release gives the 

reporters a useful quote, they will use it.” (Caldiero et al, 2009, 224). Dette stemmer også overens 

med Jacobs (1999) anbefaling af et stort brug af præformuleringsstrategier, som gør, at ordlyden 

vil ”leve videre” i den næste genre. Derfor kan det kun ses positivt at banken benytter mange 

selvcitater i deres kommunikation, og at disse selvcitater ofte inkludere en 

kommunikationsstrategi.  

De tre pressemeddelelser fra hhv.  d. 21. september 2017, d. 13. marts 2018 og d. 19. september 

2018 indeholder en masse baggrunds information som er uden strategi i min analyse. Specielt i 

pressemeddelelserne fra 21. september 2017 og d. 19. september 2018 bruges den første del af 

pressemeddelelsen tredje træk til information uden strategi. Dette kan virke fejlagtigt, da denne 

plads kunne bruges til at uddybe kommunikationsstrategier, som søger at genoprette Danske 

Banks image. En genoprettelse af bankens image, er det kommunikative formal af alle 
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pressemeddelelserne. Men Caldiero et al. beskriver at alt denne baggrunds information, kan 

hjælpe organisationer i kriser: “The organization that writes a news release with useful quotes and 

pertinent background information has the opportunity to tell its side of the story in its own words.” 

(Caldiero et al, 2009, 227). Dette kan forklare og forsvare bankens store brug af information. 

Således giver store brug af information mening, selvom det ikke ses relevant i denne analyse af 

bankens kommunikation. Dermed lever banken op til Caldiero beskrives af effektiv 

krisekommunikation: “and thus an effective crisis response needs to provide as many quotes, 

statements, and background information relevant to explaining the crisis as possible” (Caldiero et 

al, 2009, 225). Alle elementer i dette citat bruger banken i sine pressemeddelelser, hvorfor jeg må 

forstå bankens kommunikation som effektiv. Det eneste kritik punkt er pressemeddelelsernes 

skiftende brug af personlige og upersonlige pronominer. 

9.1 Analysens begrænsninger   

Denne analyse har nogle begrænsninger som er værd at nævne. For det første er, at indsigterne og 

den viden som analysen bringer, er sket gennem en fortolkende tilgang. Dette betyder at min 

analyse er påvirket af mine egne fordomme og allerede eksisterende viden. Gennem 

analysemodellen har jeg søgt at strukturere denne viden, så analysen kunne gentages af andre og 

opnå samme resultat. Dette er der dog ingen garanti for. Derudover kommer denne viden af et 

bevidst empiri valg. Danske Bank har udsendt flere pressemeddelelser end de seks analyserede i 

denne analyse, som kunne være relevante at bruge. Kort kan det nævnes at banken udsender en 

pressemeddelelse kaldet: ”Danske Bank sigtet for overtrædelse af franske hvidvaskbestemmelser” 

og to pressemeddelelser indeholdende information omkring aftrædelsen af både Thomas Borgen 

og Lars Mørch, som var ansvarlig for Business Banking siden 2012, herunder International Banking, 

som inkluderer den baltiske forretning (alle disse er kategoriseret som en selskabsmeddelelse af 

banken). Disse tre kunne have bragt yderligere indsigt, som kunne have ændret resultaterne. Dertil 

skal ses at indsigterne kommer af dette enkelte casestudie, og som Yin (2014) beskriver ville et 

dobbelt casestudie have givet resultaterne mere troværdig.  

10 Delkonklusion 

Formålet med overstående analyse var at besvare denne afhandlings første underspørgsmål: 

Hvordan kommunikerede Danske Bank under krisen?  

Analysen beskriver, hvordan Danske Bank gennem et udvalg af pressemeddelelser bruger 

krisekommunikationsstrategier i en periode på to år. Analysen viser at banken brugte flere 

forskellige typer af strategier både imødekommende, defensive samt strategier, som ligger mellem 
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de to ekstremer. Derudover kan det konkluderes, at diskursen i pressemeddelelserne ændre sig 

over tid. I begyndelsen bruger Danske Bank primært en kombination af imødekommende 

strategier, men modslutning ses en mere defensiv sammensætning af strategierne. 

Krisesituationen Danske Bank befinder sig i udgør en høj trussel mod bankens image. I disse 

situationer anbefaler Coombs et brug af imødekommende strategier. Derfor kan brugen af de mere 

defensive strategier mod slutningen ses som paradoksalt. Men det fastslås, at blandingen af både 

imødekommende og defensive strategier er normalt i krisesituationer af denne type. Danske Bank 

benytter sig ikke af en bestemt sammensætning af strategier i pressemeddelelserne, men veksler 

mellem hvordan de enkelte strategier sammensættes.  

Teksten, som bruges til at realisere de enkelte strategier, har ikke en reel sammenhæng. Dette sker 

pga. krisekommunikationsstrategier abstrakte natur, som betyder, at mange af de samme ord kan 

realisere de samme strategier, her kan f.eks. nævnes korrigering og afstivning. Derfor er der ikke 

en direkte sammenhæng mellem en bestemt strategi og en bestemt tekst. Men gennem analysen 

kan det påvises, at der de enkelte strategier realiseres gennem et specifik ordvalg. Det er således 

ord med bestemte denotationer og konnotationer, som er knyttet til bestemte strategier. Analysen 

viser et konsistent ordvalg til realiseringen af de givne strategier. Minimaliseringsstrategien bruger 

dog udover bestemte adjektiver med konsistente denotationer også eufemismer, som viste sig 

relateret til funktionen af strategien.  

Derudover kan det konkluderes, at banken primært benytter sig af de to typer pressemeddelelser, 

som er normale i krisesituationer. Disse pressemeddelelser lever til dels op til de uformelle 

konventioner i henhold til pressemeddelelsen udformning og indhold. Men overordnet må det 

konkluderes, at Danske Banks kommunikation efterlever kravene for en effektiv kommunikation i 

denne type krisesituationer.     
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Del 2 

Sentimentanalyse af Danske Banks 
Facebook profil 
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Denne del af handlingen har til formål at besvare afhandlingens andet underspørgsmål: Hvordan 

regerede forbrugerne på Danske Banks kommunikation? 

11 Introduktion 
De sociale medier er blevet en integreret del af milliarder menneskers liv. De sociale medier har 

betydet, at afsenderen har tabt store dele af sin kontrol over sit omdømme, da modtagerne nu 

også selv er blevet medproducenter (Schultz-Jørgensen, 2014: 85). Hvorfor det klassiske 

forbrugerorienterede målgruppebegreb i mange sammenhænge er blevet afløst af individer og 

aktører. Forbrugerne ses ikke længere som passive modtagere af information, men som 

selvstændige aktører, som har holdninger til alle sider af virksomhedernes ageren, og som selv 

producerer og spreder information. (Ibid: 94) 

En af de mest populære sociale medie sider er Facebook.dk. Facebook har i dag omkring 2.41 

milliarder aktive brugere (Web: Statista Facebook). I Danmark har platformen omkring 3.8 millioner 

aktive brugere (Web: DK antal FB). På Facebook har brugerne muligheder for at have offentlige 

samtaler gennem opslag eller profil sider. Afhængig af indstillingerne fra den individuelle profil, så 

kan disse samtaler enten være offentlige for alle Facebook brugere eller begrænset til en gruppe. 

Danske Banks Facebook profil er offentlig og har over 100.000 følgere. Facebook adskiller sig fra 

andre sociale medie sider ved: “messages in Facebook are spontaneous and users express their 

emotions more naturally” (Ortigosa et al. 2014: 528). Derved kan Facebook bruges til at analysere 

forbrugernes følelser. Dette vil gøres i denne del af afhandlingen. 

Der er flere måder at analysere Facebook kommentarer på af. En af mulighederne er 

sentimentanalyser, som giver os mulighed for at spore holdninger og følelser fra indlæg og 

kommentarer. Sentimentanalyser har vist sig at være brugbare for virksomheder, fordi de kan 

spore nye produktopfattelser, brand loyalitet eller omdømme. For eksempel kan folks synspunkter 

på et bestemt produkt analyseres for at se, om produktet ses positivt eller negativt (Pudaruth et al, 

2018; 42). Som følge heraf kan man få feedback på produkter, og virksomheder kan bruge denne 

feedback til at forbedre deres produkter. For at udføre en sentimentanalyse skal den relevante 

tekst hentes fra nettet ved hjælp af et passende webskrabe værktøj. Derefter skal teksten 

analyseres for at finde ud af, om den bærer nogen følelser. Dette gøres normalt ved at bruge ord 

fra leksikoner (ibid). Der findes også allerede trænede produkter til at gøre dette arbejde, som 

f.eks. Support Vector Machines (SVM), the Naïve Bayes, Google Cloud og Nvivo Plus. Selvom disse 
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værktøjer er meget brugbare, kan de kun bruges på engelsk. Under min research fandt jeg ingen 

muligheder for at gøre det gratis på dansk. De eneste danske muligheder gemt bag betaling. Derfor 

har jeg selv valgt at opsætte og udvikle min egen sentimentanalysen.  

12 Metode til sentiment-analyse  

For at udtrække kommentarer fra Facebook, bruges en Google Chrome udvidelse kaldet Sudota. 

Sudota kan hente alle synlige kommentarer fra et offentligt opslag.  Dataen hentet af Sudota kan 

sættes direkte ind Excel til videre analyse. I alt blev der hentet 7276 kommentarer, som er skrevet i 

periode fra 01/02/2018 til 31/01/2019. Alle disse kommentarer er fordelt på 172 forskellige indlæg 

fra Danske Bank, som er skrevet i den samme periode. 

Jeg kan ikke hente alle kommentarer fra disse oplæg, hvilket skyldes at Facebook sletter nogle af 

kommentarerne ud fra et regelsæt opstillet af Danske Bank. Afhængigt af regelsættet opstillet af 

Danske Bank vil de automatisk slette nogle kommentarer. Jeg kender ikke Danske Banks 

indstillinger, men mest normalt er, at kommentarer med bandeord automatisk slettes (Web: 

Facebook indstillinger). Derudover kan Danske Bank manuelt slette kommentarer og selv 

bestemme, hvilke ord som ikke tillades.  

Alle disse kommentarer bliver analyseret ud fra leksikon baseret tilgang, som beskrevet i Singhs 

artikel: “Sentiment Analysis Using Lexicon Based Approach” (2018) og i ”Lexicon-Based Methods 

for Sentiment Analysis” (2011) af Taboada et al.  For at udføre denne analyse skal dataen hentet af 

Sudota, behandles på følgende måde:  

• Data rensning 

Den hentede data fra Facebook, indeholder en masse metadata, som PostID, 

KommentarID, navnet på den person eller enhed, der skrev kommentaren, den faktiske 

tekst til kommentaren, datoen og tidspunktet kommentaren blev skrevet og antallet af 

likes. I denne undersøgelse vil jeg kun kigge på den faktiske tekst. Derudover deltager 

Danske Banks egne medarbejder også i kommentarfelterne, heldigvis kan disse let sorteres 

fra da alle deres kommentarer afsluttes med ”Bedste Hilsner – *navn på medarbejder*”. 

Jeg kan dermed blot udelukke alle kommentarer, som indeholder denne afslutning. 

• Opdelingen af kommentaren 

Hver enkelt kommentar gemmes, som en række i Excel. For at muliggøre en 

leksikonbaseret sentimentanalyse opdeles kommentarerne i dens individuelle ord. På 

denne måde kan jeg analysere hvert ord individuelt.  
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Når kommentarerne er klar til at blive analyseret opsættes det leksikon kommentarerne skal 

analyseres af. En leksikonbaseret analyse antager, at ordene har en semantisk orientering, som er 

uafhængig af konteksten (Osgood et al, 1957). En semantisk orientering betyder at ord som f.eks. 

dejlig og fantastisk altid ses som positive.  Derfor er det vigtigt at forstå, at en sentimentanalyse af 

Facebook kommentarer ikke klassificere indholdet efter sentimentalisme. Den tager ikke hver 

kommentar og vurdere dem ud fra en likert-skala (Rensis Likert, 1932). Den kigger kun på selve 

ordene i isolation. Konteksten af ordene bliver derfor ikke inkluderet. Dette betyder, at analysen 

ikke vil opdage: 

• Sarkasme 

• Double negativ 

• Slang 

• Dialekt variationer 

• Billedsprog 

• Tvetydighed  

Lignende leksikonbaserede tilgange er beskrevet både i Bruce og Wiebe (2000), Hu & Liu (2004) og 

Kim & Hovy (2004). Med en leksikonbaseret tilgang bliver kommentarerne vurderet ud af et sæt af 

ord, som er givet en numerisk værdi. Ordene bliver taget fra ordbøger, i denne analyse tages 

ordene og deres betydning fra Den Danske Ordbog (2019), som er en korpusbaseret ordbog. Det vil 

sige, at ordbogen i vid udstrækning afspejler sproget sådan som det tales og skrives af 

sprogbrugerne. Den Danske Ordbog findes online på Ordnet.dk.  Sproget.dk er styret af Dansk 

Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (Web: Sproget.dk), og beskriver den Danske 

Ord Bog således: ”Netversionen af Den Danske Ordbog opdateres løbende. Den indeholder næsten 

100.000 opslagsord og 12.500 faste udtryk, og den er dermed den mest omfattende 

betydningsordbog over moderne dansk.” Jeg ser derfor Ordnet.dk, som den bedste ordbog til 

denne analyse. Det er ikke alle 100.000 ord som mit leksikon vil bestå af. Min analyse vil kun tage 

udgangspunkt i positive og negative ord. Alle andre ord vil som udgangspunkt ses som neutrale.  

En leksikonbaseret sentimentanalyse virker gennem tildeling af en numerisk værdi til de enkelte 

ord. Den numeriske værdi som ordene gives, kan variere meget mellem de forskellige tilgange til en 

leksikonbaseret sentimentanalyse. I denne analyse vil jeg drage inspiration fra Taboadas et al. 

”Lexicon-Based Methods for Sentiment Analysis” (2011). De har udviklet deres eget leksikon, som 

de kalder: ”Semantic Orientation CAL-culator” (Ibid: 270). Deres fremgangs måde var at beskrive 

alle ordene i deres leksikon på en skala fra der spænder fra −1 for negativ til +1 for positiv, hvor 0 
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indikerer et neutralt ord. Om ordene er positive og negative vil jeg beslutte ud fra Ordnet.dk’s 

definition af ordene. Gennem en liste af 2783 negative ord og 2006 positive6, disse lister består 

både af adjektiver, substantiver og verber. En af vanskelighederne ved at bruge verber i ens 

leksikon er deres dobbelt betydning (Taboada et al; 2011; 272). For eksempel ordet inspirerer kan 

have en meget positiv betydning såvel som en temmelig neutral betydning. Se eksempel: 

• Eksempel 1: Læreren inspirerede sine elever til at forfølge deres drømme.  

• Eksempel 2: Denne film er inspireret af ægte begivenheder. 

Her er Eksempel 1 et positivt brug af ordet, mens Eksempel 2 er neutralt. I disse tilfælde vil den 

numeriske værdi af ordene reflektere den gennemsnitlige fortolkning af ordet. Her vil jeg som sagt 

bruge Ordnet.dk som hjælp. De beskriver ”inspirerer” som: ”frembringe en stærk tilskyndelse og 

evne til at skabe noget, især af kunstnerisk eller intellektuel art”.  Ordet inspirere vil jeg derfor 

vægte som positivt og give det en numerisk værdi af +1.  

Et element som jeg ikke vil bruge, er intensiver, som f.eks. er ordene: meget, lidt, virkelig, osv. Disse 

ord kan virke som forstærkere, og øge den numeriske værdi af naboordet, så f.eks. meget glad får 

en højere værdi end bare glad. Intensiver kan også nedtone, og derved reducere værdien af 

naboordet. Et andet element jeg heller ikke har med, er det Taboaba et al. kalder forhandlinger. 

Forhandlinger er ord som: ikke, ingen, aldrig, intet, uden osv.  Forhandlinger har den egenskab de 

kan vende den numeriske værdi af naboordet. Ved at udelade disse egenskaber i min 

sentimentanalyse mister min analyse nogle værktøjer, som kan betyde at resultaterne ikke 

nødvendigvis er retvisende.  

Som sagt så vil i alt 7276 kommentarer i perioden 01/02/2018 – 31/01/2019 blive analyserede via 

den overstående metode. Analysen vil vise mængden af positive, negative og neutrale 

kommentarer, og hvornår den enkelte kommentar er blevet offentliggjort. Således kan det 

undersøges, hvordan forbrugernes sentiment ændres gennem en periode på ét år.    

                                                             
6 En listen over de positive ord kan findes her: https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-
tutorial-201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/positive-words.txt Listen over de negative ord kan 
findes her: https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-tutorial-
201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/negative-words.txt. Ordene her er på engelsk, men er 
oversat til Dansk.  

https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-tutorial-201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/positive-words.txt
https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-tutorial-201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/positive-words.txt
https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-tutorial-201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/negative-words.txt
https://github.com/jeffreybreen/twitter-sentiment-analysis-tutorial-201107/blob/master/data/opinion-lexicon-English/negative-words.txt
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13 Tidligere undersøgelser og hypoteser  

Vassilikopoulou et al (2009) lavede en analyse, hvor de analyserede forbrugernes sentiment efter 

virksomhedskriser. Her sammenlignede de 48 organisationer, som havde været udsat for en krise, 

de specificerer ikke hvilken type krise. Deres analyse tog udgangspunkt i et spørgeskema, med 384 

deltager, som skulle besvare for sandsynligt det var, at den enkelte deltager ville købe et produkt 

fra organisationen eller på anden måde interagere med organisationen. De kunne konkludere, at: 

“A few months after the crisis, consumers tend to return to their pre-crisis attitudes towards the 

company.” (Vassilikopoulou et al, 2009, 179). Derudover kom de også frem til at krisens type ikke 

var relevant for forbrugernes ændring i attitude over tid: “the current study showed that the extent 

of a crisis does not play an important role in consumers’ attitudes and reactions.” (Ibid: 178).  I 

denne analyse vil jeg tage udgangspunkt i 19. september 2018 som værende krisens højde punkt. 

Dette leder mig til min første hypotese H1: Det gennemsnitlige sentiment niveau på Danske Banks 

Facebook profil vil normalisere tre måneder efter d. 19. september 2019.  

Pudaruth et al (2018) lavede en sentimentanalyse af flere offentlige Facebook grupper. Deres 

datasæt bestod 626 kommentarer. I deres konklusion skrev de: “we have seen that the percentage 

of negative comments is more than twice the number of positive comments. Our aim in this paper is 

not to show that people tend to express more negative views than positive views but rather it 

should be considered more as a description of the use of sentiment analysis to extract human 

expressions on social media” (Pudaruth et al, 2018; 47). Dette leder mig til min anden hypotese H2: 

Antallet af negative kommentarer vil være dobbelt af antallet af positive. 

Chung et al (2019) undersøgte, hvordan forbrugernes sentiment ændrede sig gennem en halv årige 

periode mod en virksomhed, som havde produceret mad, der gjorde folk syge. De holder 

virksomhedens navn anonymt. Deres analyse bestod af også af leksikon baseret sentimentanalyse 

af 2,6 millioner tweets.  En af deres resultater var: “a corporate crisis drew public attention and 

sparked public discussion on social media”. Dette leder mig til min tredje og sidste hypotese H3: 

Antallet af kommentarer vil stige efter d. 19. september.  

14 Resultater 

Ud af 7276 kommentarer er 2127 beskrevet som negative, 3669 som neutrale og 979 som positive, 

mens de resterende 501 er kommentarer fra medarbejdere i Danske Bank. I den nedstående tabel 

og efterfølgende grafer ses, hvordan kommentarerne fordeler sig pr. måned, og hvordan den 

procentvise fordeling af disse tre typer af sentiment ændre sig over perioden februar 2018 til 

januar 2019.   
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Måned 
Antal af 
Negative 

Antal af 
Neutrale 

Antal of 
Positive 

Antal af 
Medarbejdere 

Antallet af 
kommentarer 

2018 2041 3479 936 468                     6924 

feb 157 456 111 37 761 

mar 133 360 43 21 536 

apr 246 536 121 59 972 

maj 170 325 107 33 635 

jun 145 273 75 56 559 

jul 47 120 37 22 226 

aug 99 175 45 36 355 

sep 594 192 74 63 923 

okt 181 560 147 59 947 

nov 94 186 54 37 371 

dec 175 296 122 45 638 

2019 86 190 43 33 352 

jan 86 190 43 33 352 

Grand Total 2127 3669 979 501                      7276 
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Den første hypotese kan falsificeres. I september måned er 64% af kommentarerne negative, men 

niveauet normaliserer allerede i måneden efter, hvor niveauet falder til 19%, hvilket er under 

gennemsnittet for de 12 måneder, som ligger på 27%. Generelt holdes det samme niveau af 

negative kommentarer med undtagelses af september.   

Som beskrevet er der også flere negative kommentarer end positive også over dobbelt så mange. 

Dermed kan H2 bekræftes. 

Den sidste og tredje hypotese kan falsificeres. Det kan ses at 49% af kommentarerne ligger i de 

sidste seks måneder af perioden. September måned er heller ikke den måned med flest 

kommentarer. September har 923 mens både april og oktober har flere med hhv. 972 og 947.  

14.1 Diskussion  

Via resultaterne kan det ses, at antallet af negative kommentarer er størst i september måned. 

Denne måned har 594 negative kommentarer, hvilket er markant højere end alle andre måneder. 

Men som beskrevet så normaliserer antallet ret hurtigt igen. Dermed stemmer mine resultater ikke 

overens med undersøgelsen lavet af Vassilikopoulou et al. (2009).  

Mine analyse passede med resultaterne fra Pudaruth et al (2018) studie. Samtidig så kritiserer 

Taboada et al (2011) den leksikon baseret tilgang således: “Lexicon-based sentiment classifiers 

generally show a positive bias , likely the result of a universal human tendency to favor positive 

language” (Taboada et al; 2011; 279). Hvilket tyder på, at antallet af positive kommentarer i denne 

analyse nok er større end det reelle tal.  

I resultaterne kan det også ses, at den store stigning af negative kommentarer i september primært 

kommer af bekostning af neutrale kommentarerne, som normalt består af 51% af alle 

kommentarer, men falder til 21% i september måned. Mængden af positive kommentarer falder til 

8% fra et 13% gennemsnit. Mishra & Sharma (2019) lavede en lignende analyse af sentimentet 

ændring af Maggi, som er et af Nestlés mærker af kviknudler i Indien, hvor disse nudler havde gjort 

en række mennesker syge, hvorfor Maggi stod i en krisesituation.  De beskriver, at Maggi har et 

stærk brand i Indien, hvorfor: “the brand strength and high number of committed consumers 

ensured that the negative sentiments were mitigated to a significant extent by positive sentiments.” 

(Mishra & Sharma, 2019; 53).  Deres analyse tog udgangspunkt i 8221 Facebook kommentarer over 

en otte måneder periode. Dertil hører spørgsmålet om Danske Bank har et stærkt brand. Denne 

afhandling kan ikke beskrive Danske Banks brands styrke, hvorfor dette spørgsmål må forblive 

ubesvaret. Hvis Danske Bank har et stærkt brand, kan dette forklare, hvorfor antallet af positive 

kommentarer ikke falder markant i september måned.  
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Det tredje hypotese, som henholdte sig til mængden af kommentarer efter d. 19. september, 

kunne også falsificeres, dertil kunne ses at april måned faktisk havde de fleste kommentarer. 

Årsagen til dette kan være opslag fra Danske Bank, hvor de opfordre deres besøgende til at skrive 

navnet på en af deres venner, som derved giver en chance for at vinde en pris – det kan være en 

tur i tivoli eller en rejse. Danske Bank havde en af disse typer opslag i april, som fik over 500 

kommentarer, som kun indeholdte navne, hvorfor de alle sammen blev beskrevet som neutrale. 

Banken havde et lignende opslag i oktober 2018, hvorfor begge af disse måneder har 500+ neutrale 

kommentarer. Placering af sådanne en konkurrence kort efter september kan måske også forklare, 

hvorfor H1 blev falsificerede.  

Men afslutningsvis skal det påpeges at disse resultater viser, at offentliggørelsen af hvidvasken ikke 

har haft store konsekvenser for Danske Bank på Facebook. Allerede en måned efter er hændelsen 

enten er blevet glemt eller tilgivet. Hvordan Danske Bank har opnået disse positive resultater på 

Facebook, kan denne analyse ikke fortælle. Overordnet illustrerer disse resultaterne en vellykket 

krisehåndtering fra Danske Banks side.  

14.2   Analysens begrænsninger 
Denne sentimentanalyse har nogle begrænsninger som er værd at nævne. For det første er 

perioden på et år måske ikke nok til at indfange et gennemsnit. Derudover har selve 

sentimentanalysen nogle begrænsninger i forhold til dens evne til at opfange sarkasme, double 

negativ, slang, dialekt variationer, billedsprog og tvetydighed. Derudover har min sentimentanalyse 

begrænset evner, da den ikke indeholder hverken intensiver eller forhandlinger. Dertil kommer, at 

jeg ikke har inkluderet likes i min analyse, f.eks. havde en kommentar med indholdet ”hele sektoren 

er dybt korrumperet og alt for magtfuld” 64 likes. De 64 personer som likede denne kommentar har 

måske undladt selv at kommenterer.  

15 Delkonklusion 

Denne del af afhandlingen havde til formål at bevare det andet underspørgsmål: Hvordan regerede 

forbrugerne på hvidvasken? 

Den overstående undersøgelse illustrerer ændringer i sentimentet hos forbrugerne på Danske 

Banks Facebook profil. Via en vurdering af 7276 kommentarer kan det ses, at bankens 

offentliggørelse af hvidvasken d. 19. september 2018 blev mødt med stor negativitet af 

forbrugerne. Niveauet af negativitet falder lige så hurtigt som det er steget, og allerede en måned 

senere er niveauet normalt. Dette resultat var ikke forventet, og kan tyde på at bankens 
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forarbejdende kommunikation i månederne før offentliggørelsen, har hjulpet til at begrænse 

skaden denne offentliggørelse kunne have medført.  

 

Del 3 
 

Denne del vil bestå af en kort opsummering og afhandlingens konklusion. 

16 Opsummering 

De to foregående dele har hhv. søgt at bevare underspørgsmål et og to, som var Hvordan 

kommunikerede Danske Bank under krisen? Og Hvordan regerede forbrugerne på Danske Banks 

kommunikation? 

Den første del tog udgangspunkt i pressemeddelelserne sendt af Danske Bank. Pressemeddelelser 

bliver opslugt af diverse nyhedsmedier, som derefter videreformidler informationen gennem deres 

eget medie. Derfor kunne jeg gennem pressemeddelelserne forstå, hvordan Danske Bank 

kommunikerede under hvidvasksagen. Dertil kom en analyse af, hvilken 

krisekommunikationsstrategi pressemeddelelserne indeholdte, og hvordan Danske Bank 

realiserede de enkelte strategier gennem tekst.  

Den anden del tog udgangspunkt i en sentimentanalyse af Danske Banks Facebook profil. Her blev 

7276 kommentarer analyseret i perioden 01/02/2018-31/01/2019 gennem en leksikonbaseret 

sentimentanalyse. På Danske Banks Facebook profil har forbrugerne mulighed for at kommentere 

frit, og den er åben for alle, som har en Facebook konto. Dermed var Facebook et godt valg til at 

beskrive forbrugernes sentiment mod Danske Bank gennem hele perioden.  

I nedstående graf ses en sammensætningen af grafen fra Del 2 med udgivelsen af 

pressemeddelelserne. 
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 I grafen kan det ses, at Danske Bank blev mødt med stor negativisme i deres offentliggørelse af 

hvidvasken i Estland. Overordnet forbliver niveauet af negativitet i kommentarerne på Facebook 

meget det samme hele vejen. Dog kan der ses et lille dyk i de negative kommentarer, da banken 

annoncerer en opgivelse af deres indtjening fra Estland. Men allerede i måneden efter er niveauet 

normalt igen. Lignede resultater blev fundet af Chung et al (2019), som beskrev: “while corporate 

apologies had a positive effect on sentiments, the effect did not last long”. Selvom Danske Bank 

ikke undskyldte i denne pressemeddelelse,  brugte de kompensationsstrategien, som indikerer 

skyld.  

17 Konklusion  

Afhandlingen har haft til formål at undersøge, hvordan Danske Bank håndterede 

hvidvaskningskrisen kommunikativt. Gennem to underspørgsmål er der hhv. blevet undersøgt, 

hvordan Danske Bank konkret kommunikerede i deres pressemeddelelser, og hvordan 

forbrugernes sentiment mod Danske Bank ændrede sig i perioden, hvor hvidvasken blev 

offentliggjort. Bevarelsen af disse har anskueliggjort, hvordan Danske Bank håndterede sagen 

kommunikativt, samt hvordan deres håndtering blev mødt af forbrugerne. Dermed giver denne 

afhandling et indblik i indvirkningen af kommunikation på forbrugernes sentiment. Derudover giver 
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Danske Banks krisesituationen et sjældent indblik i krisekommunikation fra organisationer, som har 

brudt loven.   

Via en teori baggrund bestående af krisekommunikationsstrategier og en gennemgang af 

pressemeddelelsens genre, blev en analysemodel sammensat med det formål at kunne beskrive, 

hvilke typer kommunikationsstrategier Danske Bank benyttede sig af og dermed besvare 

underspørgsmål et.  Modellen tog udgangspunkt i Coombs og Benoit 

krisekommunikationsstrategier, udvidet med Coombs krisetype, som muliggjorde en vurdering af 

Danske Banks kommunikation i forhold til krisetypen. Modellen blev også udvidet med en 

beskrivelse af teksten brugt i de enkelte pressemeddelelser, hvorved der kunne beskrives 

krisekommunikationsstrategiernes realisering i tekstform. Via denne analyse kunne det ses, at 

Danske Bank brugte flere forskellige typer af strategier både imødekommende, defensive og 

strategier, som ligger mellem de to ekstremer. Derudover kan det konkluderes, at diskursen i 

pressemeddelelserne ændre sig over tid. I begyndelsen brugte Danske Bank primært en 

kombination af imødekommende strategier, men modslutning ses en mere defensiv diskurs. 

Krisesituationen Danske Bank befinder sig i udgør en høj trussel mod bankens image. Coombs 

anbefaler i disse situationer brugen af imødekommende strategier. Derfor kan brugen af de mere 

defensive strategier mod slutningen ses som paradoksalt. Men det kan fastslås, at blandingen af 

både imødekommende og defensive strategier er normalt i krisesituationer af denne type. Danske 

Bank benytter sig ikke af en bestemt sammensætning af strategier i pressemeddelelserne, men 

veksler mellem, hvordan de enkelte strategier sammensættes. Afhandlingen kan derfor ikke 

beskrive, hvordan sammensætningen havde indflydelse på effekten af kommunikationsstrategierne 

da disse var inkonsekvente.  

Teksten brugt til at realisere de enkelte strategier havde ikke en reel sammenhæng. Dette sker pga. 

krisekommunikationsstrategiernes abstrakte natur, som betyder, at mange af de samme ord kan 

realisere de samme strategier, her kan f.eks. nævnes korrigering og afstivning. Derfor kunne der 

ikke observeres en direkte sammenhæng mellem en bestemt strategi og en bestemt tekst. Men 

analysen påviste, at de enkelte strategier realiseres gennem et specifik ordvalg. Det er således ord 

med bestemte denotationer og konnotationer, som er knyttet til bestemte strategier. Analysen 

viser et konsistent ordvalg til realiseringen af de givne strategier. Derudover kunne der også ses 

specifikke sproglige virkemidler tilknyttet til specifikke strategier.  

Det kan konkluderes, at banken primært benytter sig af de to typer pressemeddelelser, som er 

normale i krisesituationer. Disse pressemeddelelser lever delvis op til de uformelle konventioner i 
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henhold til pressemeddelelsens udformning og indhold. Men overordnet må det konkluderes, at 

Danske Banks kommunikation i pressemeddelelserne efterlever kravene for en effektiv 

kommunikation i denne type krisesituationer. Effektiviteten af Danske Banks kommunikation kunne 

observeres gennem en sentimentanalyse af 7276 kommentarer på Danske Banks Facebook profil i 

perioden 01/02/2018-31/01/2019. Via en leksikonbaseret sentimentanalyse blev hver enkelt 

kommentar vurderet som enten positiv, negativ eller neutral. Resultaterne viste, at der var dobbelt 

så mange negative kommentarer som positive hhv. 2127 og 979. Dog fastsloges det, at denne 

fordeling er normalt for offentlige Facebook profiler som Danske Banks profil er. Bankens 

offentliggørelse af hvidvaskens omfang d. 19. september 2018, blev mødt med stor negativitet fra 

forbrugerne. Niveauet af negative kommentarer for september 2018 var tredobbelt fra 

gennemsnittet. Allerede måneden efter havde niveauet normaliseret sig selv. Dermed kan der ikke 

herske nogen tvivl om, at september måned var krisens højdepunkt. Derudover skal det påpeges, 

at denne normalisering af sentimentet er unormalt, og at der normalt ville der gå tre måneder før 

den normaliserede. Denne observation muliggør tre konklusioner i forhold til forbrugernes 

sentiment: enten glemte forbrugerne hvidvasken, tilgav Danske Bank eller simpelthen opgav at 

skrive flere negative kommentarer efter september. Hvilken en af disse, der er korrekt, kan 

analysen i afhandlingen ikke besvare. Men via en konklusion af, at Danske Bank kommunikerede 

effektivt gennem deres pressemeddelelser, og at sentiment niveauet på Facebook var mere 

positivt end forventet, må det afslutningsvis konkluderes at Danske Banks ikke har skabt den 

dobbelt krise eller kommunikationskrise som produkt af deres kommunikation. Deres 

kommunikative håndteringen af hvidvasken var god, og har dermed sandsynligvis har påvirket 

forbrugernes sentiment positivt.  
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Bilag 2: Coombs krisetyper  

Tabel over Coombs strategier. Fortolket gennem Coombs bog “Ongoing Crisis Communication” fra 2014.  

Skala Strategi Beskrivelse 

 

Defensive 

strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imødekommen

de strategier 

Benægtelsesstrategier 

Angreb på 

anklageren 

Kriselederen konfronterer personen eller gruppen som mener en 

krise eksisterer. Denne strategi kan involvere trusler, f.eks. 

retsforfølgelse, mod anklageren. Ved denne strategi er det vigtigt 

at stakeholderne tror på den anklagede organisation. 

Benægtelse  Kriselederen kommunikerer at ingen krise eksisterer. Dette er 

ofte efterfulgt af en forklaring på hvorfor krisen ikke eksisterer.  

Syndebuk En person eller gruppe udenfor organisation bliver beskyldt for 

krisen.  

Formindskelsstrategier  

Bortforklaring Kriselederen vil her prøve at minimere organisations ansvar for 

krisen. Strategien kan inkludere en benægtelse af en intention 

om at gøre skade. Organisationen kan også hævde den ikke 

havde kontrol over begivenhederne som førte til krisen.  

Retfærdig-gørelse Kriselederen prøver at minimere den perciperende skade, som 

forbindes med krisen. Strategien kan inkludere en besked, som 

signalerer, at der ikke er gjort alvorligt skade. Beskeden kan også 

indeholde en påstand at ofrene fik hvad de fortjente.  

Forstærkelsesstrategier  

Påmindelse Organisationen minder dens stakeholdere om alle de gode ting 

organisationen har gjort. Denne strategi kræver altså en god 

relationel historie.  

Indsmigre Organisationen roser dens stakeholdere.  

Offerrolle Kriselederen forklarer hvordan organisationen er et ofre for 

krisen.  

Genopbygningsstrategier  

Forbedrende 

handling 

Organisationen tilbyder penge eller gaver til ofrene.  

Fuld 

undskyldning. 

Kriselederen undskylder offentligt, og siger at organisationen 

tager det fulde ansvar for begivenhederne og beder om tilgivelse.   
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Trusselniveau Krisetype Beskrivelse  

 

Lavt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højt 

Offerrolle 

I disse krisetyper tillægges organisationen en offerrolle. Hvorfor trusselniveau vil 

være lavt, da organisationen ikke ses som ansvarlig.  

Naturkatastrofe Organisationen rammes her af ukontrollerbare 

naturfænomener, f.eks. jordskælv, oversvømmelser, orkaner 

osv. 

Rygter Menneskeskabte usande rygter omkring organisationen, med 

henblik på at skade sagte organisation. Dette kan være rygter 

omkring produkter eller selve organisationen. 

Vold på 

arbejdspladsen 

En ansat eller tidligere ansat udøver vold mod en anden ansat 

på organisations ejendom.  

Sabotage Organisationen angribes eller forsøges sabotageret af 

udefrakommende person eller konkurrent. Sabotage kan også 

komme fra ansatte som ønsker at skade organisationens 

omdømme. Dette kunne f.eks. være kidnapning, terrorisme, 

computerhacking osv.  

Uheld/Ulykker 

Denne kategori udgør et moderat trusselniveau for organisationen, da 

organisationen ses som delvist ansvarlig. Dette sker da uheld og ulykker ofte 

opstår på baggrund af ubevidste handlinger fra organisationen, som derfor 

kunne være undgået.  

Udfordringer  Utilfredse stakeholdere konfronterer organisationens ageren.  

Teknisk fejl Den teknologi organisationen anvender eller levere er årsag til 

fejl, som leder til en industriulykke.  

Teknisk 

nedbrud 

Den teknologi organisationen anvender eller levere svigter, 

som leder til et dårligt eller skadeligt produkt.  

Forebyggelse 

Denne kategori indeholder krisetyper, som kan forebygges. Derfor vil 

trusselniveauet være højt, da organisationen ses som fuldansvarlig.  

Menneske fejl En ansat forårsager en ulykke, som kan udsætte mennesker 

for farer.  
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Organisatoriske 

forbrydelser  

Organisationen bryder loven, enten bevidst eller ubevidst, 

som udsætter stakeholdere for farer. Derudover kan uetiske 

handlinger fra organisationen, som bryder den sociale norm, 

også skade stakeholderne.  

 

Bilag 3: Pressemeddelelse fra 20. marts 2017 

Kommentar til medieomtale af transaktioner i 

Danske Bank i forbindelse med hvidvasksag 

Flere medier rapporterer i dag om en sag om mulig international hvidvask og nævner i 

den forbindelse Danske Bank som en af de banker, der muligvis er blevet misbrugt. For 

Danske Banks vedkommende handler det næsten udelukkende om transaktioner til 

vores filial i Estland i perioden 2011-2014. 

”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. 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. Som et resultat 

heraf er samtlige kunder på nær én med relation til de pågældende transaktioner 

blevet afviklet. Vi har indført nye systemer og kontrolprocedurer og har desuden 

indsat en ny ledelse i Estland 

Vi ønsker på ingen måde at blive misbrugt til hvidvask eller andre kriminelle formål. Vi 

tager vores ansvar for at bidrage til bekæmpelsen af hvidvask og anden finansiel 

kriminalitet meget alvorligt og har gennem de seneste år øget indsatsen på dette 

område betydeligt. Vi kan ikke garantere, at vi ikke kan misbruges, men det har aldrig 

været sværere, end det er nu, og vi gør alt, hvad vi kan for at undgå det,” siger 

chefjurist Flemming Pristed. 
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Forholdene i Estland udløste en påtale fra det danske finanstilsyn, som vi 

offentliggjorde i marts 2016. 

Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet forbedrede it-systemer, 

der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og uddannelse 

af medarbejderne. 

Facts på koncernniveau vedrørende Danske Banks anti-hvidvaskarbejde: 

• Over 550 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel 

kriminalitet. 

• Hver måned screenes 3 millioner kundetransaktioner. 

• 16 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale 

sanktionslister.   

• Der registreres 120.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i 

forhold til hvidvask og terrorfinansiering 

• Der er sendt 5.404 underretninger til myndighederne det seneste år. 

Med venlig hilsen 

Danske Bank 

Kontaktperson: Pressechef Kenni Leth, telefon +45 45 14 14 00 

18.2 Bilag 4: Pressemeddelelse fra 21. september 2017  

Danske Bank udvider undersøgelse af estisk filial 

Danske Bank udvider den igangværende undersøgelse af forholdene i den 

estiske filial. Det sker på baggrund af en årsagsanalyse, der konkluderer, at 

det var flere afgørende mangler, der førte til, at banken ikke var tilstrækkelig 

effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til hvidvask i 

perioden 2007-2015. Den udvidede undersøgelse vil omfatte en gennemgang 

af kunder og transaktioner i den estiske filial i den periode. 
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Det var afgørende mangler i bankens kontroller og governance, der førte til, at Danske 

Banks estiske filial kunne misbruges til blandt andet hvidvask. Det konkluderer den 

regulatoriske konsulentvirksom-hed Promontory Financial Group i en årsagsanalyse 

(”root cause analysis”) af forholdene i den estiske filial i den pågældende periode. 

Analysen er blevet gennemført på vegne af Danske Bank. 

 

Analysen peger på tre afgørende forhold, der tilsammen betød, at Danske Bank ikke 

var tilstrækkeligt effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til 

hvidvask: 

 

Manglende kultur omkring og fokus på bekæmpelse af hvidvask i Estland 

I den estiske filial var der generelt set ikke fokus nok på risikoen for, at banken kunne 

blive misbrugt til blandt andet hvidvask. Herunder var der for lille opmærksomhed på 

at sikre filialen gennem solide kontroller og løbende overvågning. Derfor blev 

muligheden for på et tidligere tidspunkt at få undersøgt aktiviteterne i den estiske filial 

ikke udnyttet. Kultur og ledelse var på dette område mangelfuld i denne periode. 

Governance i relation til compliance og risiko var mangelfuld 

Koncernens direktion og bestyrelse baserede sine risikovurderinger på rapporteringer 

fra de estiske kontrolfunktioner i form af Compliance og Intern Revision. 

De estiske kontrolfunktioner var ikke i tilstrækkelig grad uafhængige af den lokale 

organisation.  

Bankens metoder til at lave risikovurderinger på tværs af bankens markedsområder 

var ikke stærke nok.  

Ledelsesmæssig opfølgning og kontrol meget afhængig af lokal landeledelse  

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. Det gjorde opfølgningen fra koncernens kontrolfunktioner 

og rapporteringen til direktion og bestyrelse meget afhængig af tilbagemeldingerne fra 

den lokale ledelse i Estland. 
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“Vi har i Estland i dag et langt stærkere ledelsesfokus på området, og der er etableret 

uafhængige kontrolfunktioner og langt bedre rutiner og kontroller, så vi i dag er et helt 

andet sted. Selv om det kun er myndighederne, der endeligt kan konkludere, om der rent 

faktisk var tale om hvidvask, er 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.  

 Jeg finder det derfor afgørende, at vi nu benytter den viden, vi har om forholdene i 

Estland, til at gennemføre en grundig undersøgelse af de transaktioner og kunder, der 

har været i Estland i den pågældende periode. Det er afgørende for os, at vi får fuld 

klarhed om sagen, draget den læring, der skal til for at undgå noget lignende, og at vi får 

indberettet de eventuelle yderligere forhold, der måtte dukke op fra undersøgelsen til de 

relevante myndigheder,” siger administrerende direktør Thomas F. Borgen.  

Udvidet undersøgelse 

Den udvidede undersøgelse er allerede sat i gang og bliver gennemført af det 

nyetablerede Compliance Incident Team. Teamet bliver fra 1. januar 2018 yderligere 

forstærket med tiltrædelsen af Jens Madsen som ny chef. Jens Madsen har tidligere 

været chef for SØIK og PET.  

Da der er tale om en omfattende undersøgelse, forventer banken at kunne afslutte 

denne i løbet af 9-12 måneder.  

Allerede iværksatte tiltag på anti-hvidvask området 

Danske Bank har gennem de senere år investeret betydelig ressourcer i at styrke anti-

hvidvaskområdet. Det er en løbende proces, hvor vi hele tiden får nye procedurer, 

kontroller og personale på plads til at bekæmpe hvidvask og andre transaktioner med 

kriminelle formål. Det har aldrig været sværere at misbruge Danske Bank til hvidvask 

m.v., og det vil blive ved med at blive sværere.  

Indsatsen i Danske Bank de seneste år omfatter blandt andet forbedrede it-systemer, 

der understøtter overvågningen, skrappere kontroller, flere ressourcer og uddannelse 

af medarbejderne. 

 På koncernniveau betyder det blandt andet:  
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Over 550 medarbejdere er dedikerede til arbejdet med at bekæmpe finansiel 

kriminalitet. 

Hver måned screenes 3,7 millioner kundetransaktioner. 

Ca. 15 millioner kundenumre screenes ugentligt mod de internationale sanktionslister. 

Der registreres ca. 150.000 advarsler årligt omkring usædvanlig kundeadfærd i 

forhold til hvidvask og terrorfinansiering 

Der er sendt over 7.600 underretninger til myndighederne det seneste år. 

 

18.3 Bilag 5: Pressemeddelelse fra 13. marts 2018 

Kommentar til hvidvasksag fra bestyrelsesformand Ole Andersen 

I forbindelse med den seneste tids medieomtale af mulig hvidvask i Danske 

Banks estiske filial siger bestyrelsesformand Ole Andersen: 

”Bestyrelsen ser med største alvor på, at vi i Estland historisk ikke har været gode nok 

til at forhindre hvidvask. Det er derfor, vi i efteråret 2017 igangsatte grundige og 

omfattende undersøgelser af forholdene i Estland i den pågældende periode. 

Undersøgelserne ledes af eksterne advokater for at sikre objektivitet og 

fuldstændighed og er forankret i bestyrelsen. Undersøgelserne gennemføres i 

samarbejde med førende danske og internationale eksperter, der bl.a. bidrager med 

ekspertise inden for dataanalyse og med kriminalteknisk erfaring. Dette er en 

kompleks sag, og det er et meget omfattende materiale, der skal gennemgås i form af 

dokumenter, præsentationer, mails og meget store mængder transaktionsdata. Derfor 

tager undersøgelserne længere tid, end vi kunne ønske,” siger Ole Andersen og 

fortsætter: 

”Vi forstår fuldt ud den store interesse, der er for sagen, og vi er stærkt optaget af at 

komme helt til bunds i den og fremlægge konklusionerne. Som vi tidligere har sagt, kan 

undersøgelserne tage op til 12 måneder at gennemføre. Vi forventer derfor senest i 

september i år at kunne offentliggøre resultaterne, men det kan ikke afvises, at vi 
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forinden vil være i stand til at drage delkonklusioner. Indtil vi har et tilstrækkeligt 

faktuelt grundlag, vil det være forkert at kommentere sagens detaljer yderligere. Hvis 

undersøgelserne afdækker kritisable forhold i relation til medarbejderes eller lederes 

adfærd, som bør få konsekvenser, så vil dette naturligvis ske.” 

18.3.1.1 Fakta om undersøgelserne og involverede parter 

• I foråret 2017 igangsatte Danske Bank en såkaldt årsagsanalyse af forholdene i Danske 

Banks estiske filial. Den pegede på en kombination af flere forhold, der førte til, at vi 

ikke i tilstrækkelig grad var i stand til at sikre, at vores estiske filial ikke kunne 

misbruges til potentiel hvidvask.  

• I forlængelse heraf igangsatte Danske Bank i efteråret 2017 grundige undersøgelser af 

forholdene i Estland. Der er overordnet to spor i undersøgelserne: 

 

 

• Dels en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i Estland i perioden 

2007-2015. Som en del af denne gennemgang vil omfanget af mistænkelige 

transaktioner blive afdækket, herunder at vi rapporterer det, som eventuelt 

ikke er rapporteret til myndighederne. Derudover afdækkes det, om der er 

medarbejdere, der enten aktivt eller på anden måde har medvirket til, at dette 

kunne finde sted. 

• Dels en undersøgelse af, hvem der vidste hvad og hvornår både i Estland og på 

koncernniveau og af, om ledere eller medarbejdere i tilstrækkelig grad har 

levet op til deres ansvar. 

 

 

• Undersøgelserne er forankret i Danske Banks bestyrelse, som jævnligt modtager 

opdatering på undersøgelserne  

• Advokatfirmaet Bruun & Hjejle vil lede og føre tilsyn med undersøgelserne samt 

udarbejde den endelige rapport, når undersøgelserne er afsluttet  

• Arbejdet med at undersøge samtlige udenlandske kunder og transaktioner i den 

estiske filial fra 2007 til 2015 foretages af Compliance Incident Management Team, der 

ledes af den tidligere chef for SØIK og PET, Jens Madsen 

https://danskebank.com/da/news-og-insights/nyhedsarkiv/press-releases/2017/pm21092017
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• Undersøgelserne foretages desuden med assistance fra følgende danske og 

internationale eksperter: 

 

 

• Den internationale dataanalyse-softwarevirksomhed Palantir Technologies, der 

leverer en dataanalyse platform, med det formål at analysere de oprindelige 

transaktionsdata og kundeoplysninger. 

• Konsulentfirmaerne PwC og EY, som vil assistere med kriminalteknisk erfaring. 

Den amerikanske konsulentvirksomhed Promontory, der bidrager med ekspertviden indenfor 

hvidvask og hvidvask-kontroller 

 

18.4 Bilag 6: Pressemeddelelse fra d. 18. juli 2018 

 

Danske Bank vil give afkald på indtjeningen på mistænkelige 

transaktioner i Estland 

Direktionen og bestyrelsen er af den klare holdning, at banken ikke skal drage 

økonomisk fordel af mistænkelige transaktioner, der har fundet sted i non-resident 

porteføljen i bankens estiske filial. Det er således bankens hensigt at stille 

bruttoindtjeningen fra sådanne transaktioner til rådighed for samfundsgavnlige tiltag, 

som eksempelvis bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. 

 

”Det er stadig for tidligt at konkludere på det samlede omfang af sagen, idet de 

omfattende undersøgelser stadig er igangværende. Men det står klart, at banken ikke 

har levet op til egne standarder eller samfundets forventninger i forhold til at 

forhindre, at filialen i Estland blev brugt til potentielt illegale aktiviteter på det 

tidspunkt, hvor transaktionerne fandt sted. Det beklager vi dybt, og det er ikke noget, 

vi på nogen måde skal drage økonomisk fordel af. Derfor vil vi ikke beholde 

indtjeningen på disse mistænkelige transaktioner,” udtaler administrerende direktør 

Thomas F. Borgen. 
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På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at fastlægge omfanget af mistænkelige 

transaktioner og dermed den indtægt, de har genereret. De samlede bruttoindtægter 

fra non-resident porteføljen i Estland i perioden fra 2007 og til den blev lukket ned i 

2015 er estimeret til at være ca. 1,5 mia. kr. Beløbet skal ses i forhold til de samlede, 

rapporterede indtægter for Danske Bank på ca. 410 mia. kr. i samme periode. 

 

Danske Bank igangsatte i september 2017 grundige og omfattende undersøgelser af 

non-resident porteføljen i bankens estiske filial. Undersøgelserne er forankret i Danske 

Banks bestyrelse og ledes af advokatfirmaet Bruun & Hjejle. 

 

Der er tale om omfattende undersøgelser, der dækker 9 år og store mængder data, 

herunder mere end 9 millioner e-mails, 7.000 dokumenter og millioner af 

transaktioner. 

 

”Vi tager sagen meget alvorligt og er opsatte på at komme til bunds i den. Vi kan til 

fulde forstå den store interesse, der er fra vores interessenters side. Jeg vil gerne 

forsikre alle om, at vi gør alt, hvad vi kan for at færdiggøre undersøgelserne så hurtigt 

som muligt, men vi må samtidig sikre os, at de er så grundige og fuldstændige som 

muligt. Vi er fast besluttet på så stor åbenhed omkring sagen som muligt, og vi ser frem 

til at kunne offentliggøre konklusionerne og eventuelt yderligere beslutninger eller 

tiltag, som de måtte give anledning til,” udtaler bestyrelsesformand Ole Andersen. 

 

Undersøgelserne forløber som planlagt, og banken vil offentliggøre konklusionerne 

senest i september 2018 sammen med eventuelt yderligere tiltag, som de måtte give 

anledning til. Det beløb, der vil blive stillet til rådighed, og den måde, det vil blive gjort 

på, vil blive besluttet, når undersøgelserne er færdige. 

18.5 Bilag 7: Pressemeddelelse fra d. 19. september 2018 
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Konklusioner på undersøgelserne vedrørende 

Danske Banks estiske filial 

Undersøgelserne vedrørende Danske Banks estiske filial, som vi igangsatte i 

efteråret 2017, er nu nået så langt, at bestyrelsen kan præsentere konklusionerne. 

Undersøgelserne omfatter en grundig gennemgang af kunder og transaktioner i 

perioden 2007-2015 samt en undersøgelse af forløbet, herunder om ledere og 

medarbejdere, medlemmer af direktionen og bestyrelsen i tilstrækkelig grad har 

levet op til sine forpligtelser. Danske Bank har tidligere konkluderet, at banken ikke 

var tilstrækkelig effektiv til at forhindre, at den estiske filial kunne misbruges til 

hvidvask i perioden 2007-2015. 

 

Advokatfirmaet Bruun & Hjejle har ledet undersøgelserne, og deres ”Rapport om 

non-resident porteføljen i Danske Banks estiske filial” er vedlagt denne 

pressemeddelelse. 

 

I den forbindelse udtaler formand for bestyrelsen i Danske Bank Ole Andersen: 

 

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

uacceptabelt, og vi beklager over for alle vores interessenter – ikke mindst vores 

kunder, investorer, medarbejdere og samfundet generelt. Vi anerkender, at vi har 

en opgave i at genvinde deres tillid. 

 

Det står klart, at problemerne relateret til filialen i Estland var betydeligt større, end 

vi oprindeligt forventede, da undersøgelserne blev igangsat. Konklusionerne fra 

undersøgelserne viser nogle helt uacceptable og kedelige forhold omkring vores 

filial i Estland, og også at en række kontroller i koncernen ikke fungerede godt nok i 

forhold til Estland. 

 

Det er vigtigt for os, at vi nu har fået afdækket, hvad der er foregået. Samtidig er vi 

optaget af at bruge rapporten som grundlag for videre læring og forbedring. 
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Det skal slås helt fast, at denne sag på ingen måder afspejler den bank, vi ønsker 

at være. Vi tager kampen mod økonomisk kriminalitet og hvidvask meget alvorligt, 

og vi gør og vil gøre alt det, der skal til for at sikre, at vi aldrig oplever noget 

lignende igen”. 

 

Om undersøgelserne 

Undersøgelserne har været meget grundige og omfattende. Således omfatter 

undersøgelserne omkring 15.000 kunder og 9,5 millioner betalinger. Ca. 12.000 

dokumenter og mere end 8 millioner e-mails er blevet undersøgt, og der er 

gennemført mere end 70 interviews med nuværende og tidligere medarbejdere og 

ledere, herunder direktionsmedlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Samlet set 

har ca. 70 personer arbejdet fuld tid med undersøgelserne. 

 

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 objektive og grundige. 

Undersøgelserne har haft fuldt mandat til at undersøge alt og alle, som måtte være 

relevant(e). 

 

Banken har løbende holdt de relevante myndigheder opdateret om sagen og vil 

dele alle relevante konklusioner med dem. Vi vil efter i dag fortsætte med at 

indberette forhold til myndighederne i takt med, at vi afslutter de sidste dele af 

undersøgelserne. Selvom dele af undersøgelsen mangler at blive afsluttet, har vi nu 

viden nok til at præsentere konklusioner og drage konsekvenser. 

 

Vi er ikke i stand til at fastlægge det præcise omfang af mistænkelige transaktioner. 

Vi har pt. gennemgået 6.200 kunder, begyndende med de kunder, som er omfattet 

af flest risikofaktorer. Næsten alle disse kunder er blevet indberettet til 

myndighederne. 
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Der vil endvidere være en række informationer, som vi hverken må eller kan 

offentliggøre. 

 

Væsentligste konklusioner – årsager og ansvar 

På baggrund af de konklusioner, som vi offentliggør i dag, samt den årsagsanalyse, 

der blev foretaget sidste år, står det klart, at der var flere årsager til, at forholdene 

udviklede sig, som de gjorde. Årsagerne var blandt andet: 

• At en række alvorlige mangler i bankens styring og kontrolsystemer gjorde det 

muligt at misbruge Danske Banks filial i Estland til mistænkelige transaktioner. 

• At vi i lang tid, fra købet af Sampo Bank i 2007 indtil nedlukningen af 

kundeporteføljen i 2015, havde et stort antal udenlandske kunder i Estland, 

som vi aldrig skulle have haft, og at der har været transaktioner, der aldrig 

skulle have fundet sted. 

• At kun en del af de mistænkelige kunder og transaktioner historisk er blevet 

indberettet til myndighederne, sådan som de skulle have været. 

• At den estiske filial generelt havde et utilstrækkeligt fokus på risikoen for 

hvidvask, og at filialledelsen var mere optaget af procedurer end af at afdække 

de faktiske risici. 

• At kontrolfunktionerne i Estland ikke havde en tilstrækkelig grad af 

uafhængighed af den estiske organisation. 

• At filialen blev drevet for uafhængigt af resten af koncernen, med sin egen 

kultur og sine egne systemer, uden tilstrækkelig kontrol og opmærksomhed fra 

koncernen. 

• At der er mistanke om, at der har været medarbejdere i Estland, som har 

medvirket til eller stået i ledtog med kunder. 

• At der har været ledelsessvigt i flere koncernfunktioner. 

• At der var et antal mere eller mindre alvorlige indikationer i løbet af årene, der 

ikke blev forstået, handlet på eller eskaleret, som man kunne have forventet. 
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• At man på koncernniveau derfor var for længe om at forstå problemerne og 

rette op på manglerne. Selvom et antal tiltag blev iværksat dengang, står det 

klart med den viden, vi har i dag, at det var for lidt og for sent. 

Fra undersøgelsen af non-resident kunderne i Estland kan fremhæves følgende: 

• Undersøgelsen har identificeret i alt ca. 10.000 kunder, som tilhørte non-

resident porteføljen. Med det formål at sikre, at alle relevante forhold afdækkes, 

har undersøgelsen omfattet i alt ca. 15.000 kunder med non-resident 

karaktertræk (dvs. yderligere ca. 5.000 kunder). 

• De ca. 10.000 kunder har i alt foretaget ca. 7,5 millioner betalinger 

• De ca. 15.000 kunder har i alt foretaget ca. 9,5 millioner betalinger. 

• Ses der på det totale antal kunder omfattet af undersøgelsen på ca. 15.000 

kunder, er det samlede totale betalings-flow ca. EUR 200 milliarder. 

• Undersøgelsen har på nuværende tidspunkt foretaget analyse af i alt ca. 6.200 

kunder med flest risikofaktorer. Heraf er langt størstedelen fundet 

mistænkelige. At en kunde er fundet mistænkelig, indebærer ikke, at det kan 

lægges til grund, at alle betalinger, den pågældende kunde har været involveret 

i, er mistænkelige. Samlet er det forventningen, at en betydelig andel af 

betalingerne er mistænkelige. 

Ansvar og konsekvenser 

Når det gælder placering af individuelt ansvar, kan vi fastslå, at et antal tidligere og 

nuværende medarbejdere, både i filialen i Estland og på koncernniveau, ikke har 

levet op til de juridiske forpligtelser, der gælder/gjaldt for deres ansættelse i banken. 

 

Bestyrelsen, direktionen og et stort antal ledende medarbejdere er som led i 

undersøgelserne blevet vurderet af advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Vurderingerne 

har medført alvorlig kritik i varierende grad af et antal personer i Estland og 

Danmark. 

 

Undersøgelsen konkluderer, at hverken bestyrelsen, bestyrelsesformanden eller 

den administrerende direktør har misligholdt deres juridiske forpligtelser over for 

banken. 
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På baggrund af undersøgelsernes konklusioner har vi taget en række skridt over for 

nuværende og tidligere medarbejdere. Ledelsen har taget alle fornødne skridt 

overfor de berørte medarbejdere og ledere i Estland og Danmark i form af blandt 

andet advarsler, afskedigelser, mistede bonusser og indberetning til 

myndighederne, men vi kommenterer ikke på individuelle medarbejdere. 

Størstedelen af disse medarbejdere og ledere er ikke længere ansat i Danske 

Bank. 

 

Bruttoindtægter overføres til uafhængig fond 

Da banken ikke er i stand til fastlægge det præcise omfang af mistænkelige 

transaktioner foretaget af non-resident kunder i Estland i den pågældende periode, 

har bestyrelsen besluttet at donere bruttoindtægterne på kunderne fra 2007-2015, 

svarende til et estimeret beløb på 1,5 mia. kr. 

 

I det omfang der ikke sker konfiskation fra myndighedernes side, vil 

bruttoindtægterne blive overført 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. Fonden vil blive etableret 

uafhængig af Danske Bank og have en uafhængig bestyrelse. 

 

Forbedringer på hvidvask- og compliance-området i Danske Bank 

”Selvom der altid er forhold, der skal og kan forbedres, når det drejer sig om 

bekæmpelse af økonomisk kriminalitet og hvidvask, så er vi i dag et helt andet sted, 

end da begivenhederne fandt sted i Estland. De begivenheder, der fandt sted i 

Estland, var på ingen måde repræsentative for den generelle situation i Danske 

Bank på det pågældende tidspunkt. Som konkluderet i både årsagsanalysen og de 

undersøgelser, vi fremlægger i dag, var der nogle helt særlige forhold, der gjorde, 

at problemerne i Estland kunne opstå og eskalere. Dem har vi rettet op på”, siger 

Ole Andersen. 
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I forhold til de specifikke problemer relateret til Estland har banken taget følgende 

initiativer: 

• Porteføljen af udenlandske kunder i Estland blev afviklet i 2015 (nogle få konti 

blev lukket i begyndelsen af 2016). Som en del af strategien vil banken kun 

betjene datterselskaber af nordiske kunder samt internationale kunder, hvis 

aktiviteter er forankret i Norden. 

• Styringen af og kontrollen med de baltiske enheder er styrket med indsættelsen 

af en ny ledelse, der går på tværs af de baltiske lande. 

• De baltiske kontrolfunktioners uafhængighed er styrket, og processer og 

kontroller er tilpasset i forhold til koncernen med henblik på at sikre, at 

risikostyring og kontrol finder sted på samme niveau som i andre enheder af 

koncernen. 

• De baltiske enheder er flyttet til en ny fælles IT-platform, hvilket sikrer en 

større grad af gennemsigtighed og kontrol. 

På tværs af koncernen har banken i de seneste år desuden iværksat omfattende 

initiativer og foretaget store investeringer med henblik på at forbedre den generelle 

indsats på tværs af koncernen for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, herunder 

hvidvask. Vi har mere end firedoblet det samlede antal medarbejdere, og området 

beskæftiger nu i alt 1.200 fuldtidsansatte. 

 

Derudover har vi 

• igangsat et omfattende anti-hvidvask-program, som har ført til større 

ændringer i form af ny organisationsstruktur, nye arbejdsgange og procedurer 

samt implementering af nye it-systemer. 

• styrket og vil fortsætte med at styrke viden og kultur omkring compliance på 

tværs af organisationen, blandt andet gennem et stærkt ledelsesmæssigt fokus 

på compliance og obligatorisk undervisning. I løbet af de seneste 12 måneder 

alene har interne og eksterne undervisere stået i spidsen for knap 70 AML-

undervisningsforløb i koncernen. Ca. 20.000 medarbejdere er blevet undervist. 
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• sat risikostyrings- og compliancemål ind i alle performance-aftaler med 

medlemmer af direktionen og andre ledende medarbejdere. 

• styrket vores whistleblower-system ved at flytte ansvaret for at undersøge 

indberetninger til Group Compliance samt ved at styrke vores processer for 

håndtering af indberetninger. Derudover får alle medarbejdere nu mere 

information om whistleblower-systemet samt obligatorisk undervisning. 

• generelt styrket de tre forsvarslinjer og herunder sikret øget uafhængighed i 

kontrolfunktioner og draget ansvar for, at whistleblower-rapporter og 

korrespondance med tilsynsmyndigheder er en del af 

bestyrelsesrapporteringen. 

 

”Der er stadig en række områder, hvor vi kan forbedre og styrke vores kompetencer 

og indsats, og vi vil aldrig komme i en situation, hvor der ikke er mere, vi kan gøre. 

De kriminelle og de kriminelle netværk udfordrer konstant vores kontroller, og deres 

metoder bliver stadig mere avancerede. Derfor arbejder vi for tiden på en række 

initiativer, der skal være med til at forbedre vore kompetencer og indsats 

yderligere”, siger Ole Andersen. 

 

Et væsentligt element i dette arbejde er investering i yderligere udvikling og 

implementering af nye robuste it-systemer samt øget automatisering af 

arbejdsgange, både generelt og specifikt i relation til hvidvaskkontrol. Begge dele vil 

sikre en endnu bedre overvågning af transaktioner og skabe et bedre overblik over 

kunderne samt mindske afhængigheden af manuelle processer. 

 

De konklusioner på undersøgelserne, som vi offentliggør i dag, er i 

overensstemmelse med den kritik og de konklusioner, som Finanstilsynet 

offentliggjorde i sin afgørelse i maj 2018. Vi er enige i Finanstilsynets konklusioner, 

og vi er i gang med at implementere alle påbuddene. Det sker på følgende måde 

 



Side 108 af 118 
 

• Vi har ansat en ny Chief Compliance Officer med bred international erfaring. 

Han bliver medlem af direktionen ved sin tiltrædelse senest den 1. december 

2018. 

• Vi har implementeret det ekstra søjle II-krav på 5 mia. kr. og hævet koncernens 

mål for solvensprocenten til ”over 19 %”. 

• Koncernen har gennemført en vurdering af ledelsen og styringen af filialen i 

Estland. 

• Indarbejdelse af compliance som en grundlæggende del af vores kultur på alle 

niveauer. 

• Nye initiativer og procedurer, der skal sikre, at tegn på evt. problemer 

undersøges i tilstrækkelig grad, eskaleres i tide og håndteres effektivt. 

• Vi vil oprette en central enhed på koncernniveau, der skal sikre 

gennemsigtighed og fuldstændighed i bankens interaktion med Finanstilsynet 

samt sikre behørig, rettidig og kvalificeret rapportering. 

 

18.6 Bilag 8: Pressemeddelelse fra d. 19. februar 2019 

Danske Bank lukker bankaktiviteter i Baltikum og Rusland 

Selskabsmeddelelse nr. 4/2019 

Som følge af sagen om mistænkelige transaktioner i Estland i 2007-2015 har det estiske 

tilsyn påbudt Danske Bank at indstille bankaktiviteterne i Estland, og det har banken 

accepteret at gøre. 

 

”Vi anerkender, at den alvorlige sag om mulig hvidvask i Estland har været en belastning 

for det estiske samfund, og at det estiske tilsyn på den baggrund finder det bedst, at vi 

indstiller bankaktiviteterne i landet. Vi er kede af at skulle forlade Estland på den baggrund, 

men forstår den alvor, som tilsynet ser på sagen med og lukker som ønsket ned for de 

tilbageværende aktiviteter. Vi vil fortsat samarbejde med de estiske og andre relevante 

myndigheder”, siger midlertidig administrerende direktør Jesper Nielsen. 

 

De seneste år har Danske Bank øget indsatsen på anti-hvidvask området betydeligt. 
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Afvikling af aktiviteterne i Letland, Litauen og Rusland 

Uafhængigt af meddelelsen fra det estiske tilsyn har Danske Bank som følge af vores 

strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder gennem længere tid overvejet vores 

tilbageværende aktiviteter i Estland, Letland og Litauen samt aktiviteterne i Rusland og har 

nu besluttet at afvikle disse. 

 

Dette gælder dog ikke Danske Banks shared services center i Litauen, der har ansvaret for 

en række administrative funktioner for banken, og som fortsætter uændret. 

 

”Vi har de senere år haft en strategi om at fokusere på de nordiske kernemarkeder og har i 

den forbindelse også neddroslet aktiviteterne i Baltikum. Beslutningen om helt at afvikle 

vores aktiviteter i Baltikum og Rusland er i overensstemmelse med denne strategi. I tæt 

samarbejde med de relevante myndigheder vil vi vil sørge for, at nedlukningen kommer til 

at ske på en måde, hvor vi tilgodeser kundernes og medarbejdernes behov bedst muligt”, 

siger Jesper Nielsen. 

 

I 2015 indgik banken aftale om salg af privatkundeforretningen i Litauen og Letland til 

Swedbank, og i 2018 blev det besluttet, at banken fremover i de baltiske lande 

udelukkende ville betjene datterselskaber af bankens nordiske kunder og globale selskaber 

med betydelige nordiske aktiviteter. Alle øvrige bankaktiviteter blev overført til bankens 

Non-core enhed med henblik på afvikling eller frasalg. 

 

Beslutningen har ingen betydning for forventningerne til 2019. 
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18.7 Bilag 9: Den omvendte nyhedspyramide. Kilde: Ritzau. 
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18.8 Bilag 10: Tid linje over hvidvasksagen  

Tidslinje over hvidvaskningen fra Berlingske: https://www.berlingske.dk/virksomheder/tidslinje-

forstaa-hvidvaskskandalen-i-danske-bank-skridt-for-skridt 

2007-2015: Mistænkelige pengestrømme for milliarder fossede i årevis uhindret og i strid med 

hvidvaskreglerne gennem Danske Banks estiske filial. 

2012: Allerede i begyndelsen af 2012, mens den formodede hvidvask af milliarder af kroner var på sit 

højeste, var både Finanstilsynet i Danmark og Danske Banks juridiske afdeling i København bekendt 

med, at der var mistænkelige russiske kunder i den estiske filial – og at der var risiko for, at de misbrugte 

banken til hvidvask. 

April 2013: Ifølge en intern mail fra Danske Bank var både Finanstilsynet i Estland og Danmark 

»bekymrede« over hvidvaskproblemer i Danske Banks estiske filial i foråret 2013. »Banken kan ikke 

»risikere nye påbud på hvidvaskområdet,« skrev Niels Thor Mikkelsen, antihvidvaskchef i Danske Bank, 

til Aivar Rehe, direktør i Danske Bank Estland, i en mail 7. april 2013. 

September 2013: Både Bagmandspolitiet, Finanstilsynet, Justitsministeriet og Rigsadvokaten modtog i 

september 2013 omfattende dokumentation for, at Danske Banks estiske filial af internationale 

kriminelle var blevet brugt til at vaske sorte penge rene. Men Bagmandspolitiet afviste at efterforske 

sagen. 

December 2013: En Danske Bank-ansat slog ved udgangen af 2013 alarm i en whistleblower-rapport: 

Familien til Ruslands præsident Putin og Ruslands efterretningstjeneste FSB stod angiveligt bag hvidvask 

i banken. Desuden advares om, at Danske Bank »formentlig selv havde begået en forbrydelse« og havde 

»assisteret med hvidvask«. 

Februar 2014: Danske Banks interne revision fra København besøger den estiske filial og konstaterer, at 

filialen bryder hvidvaskreglerne ved ikke at kontrollere tilstrækkeligt for hvidvask. Desuden konstateres 

det, at ansatte i filialen i Estland bevidst skjuler lyssky kunders identitet fra myndighederne. 

Juli 2014: Det estiske finanstilsyn rettede i sommeren 2014 en lammende kritik af Danske Bank Estland i 

en rapport på 300 sider. Overtrædelserne af hvidvasklovgivningen i banken var omfattende, 

systematiske og langvarige, konkluderede de estiske myndigheder efter to inspektioner i banken. 

Danske Bank lovede at rette op på problemerne, men i juli 2015 måtte det estiske finanstilsyn rykke 

Danske Bank for handling med et påbud. Først ved årsskiftet mellem 2015 og 2016 er Danske Bank 

færdige med at lukke ned for de suspekte kunder i den estiske filial. 

https://www.berlingske.dk/virksomheder/tidslinje-forstaa-hvidvaskskandalen-i-danske-bank-skridt-for-skridt
https://www.berlingske.dk/virksomheder/tidslinje-forstaa-hvidvaskskandalen-i-danske-bank-skridt-for-skridt
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Marts 2017: Berlingske bringer de første af en række afsløringer om mistænkelige milliardoverførsler 

gennem Danske Bank Estland. 

September 2017: Berlingske kan afsløre, at diktaturet i Aserbajdsjan kanaliserede milliarder gennem 

Danske Banks estiske filial til blandt andet bestikkelse af europæiske politikere. Efterfølgende 

iværksætter banken tilbundsgående undersøgelser, da sagen ifølge banken ser »værre ud end frygtet«. 

April 2018: Direktør i Danske Bank Lars Mørch fratræder sin stilling som følge af hvidvasksagen. Han har 

været øverst ansvarlig for Danske Banks erhvervskundeforretning siden 2012, herunder International 

Banking, som altså inkluderer den estiske forretning. 

Maj 2018: Finanstilsynet fremlægger sin undersøgelse af hvidvasksagen. Danske Bank får otte påbud og 

otte påtaler og skal som minimum lægge fem mia. kr. ekstra til side for at øge sin kapitalsikring. 

Juli 2018: Berlingske kan afsløre, at langt større mistænkelige pengestrømme er sendt gennem Danske 

Banks estiske filial end hidtil kendt. Det samlede beløb kan opgøres til 53 mia. kr. – dobbelt så meget 

som hidtil anslået. Danske Banks hvidvasksag er nu en af de største kendte sager i Europa. 

August 2018: I sommeren 2018 udvikler sagen sig eksplosivt. Både myndighederne i Danmark og Estland 

har åbnet undersøgelser af mulighederne for straffesager mod Danske Bank. I forbindelse med 

halvårsregnskabet i juli 2018 oplyser Danske Bank, at den samlede indtjening på kunderne i den 

problematiske afdeling er på 1,5 mia. kr. Penge som banken vil donere til »samfundsgavnlige formål«. I 

september 2018 ventes Danske Bank at fremlægge sin egen undersøgelse af sagen. 

Jyllandspostens gennemgang af sagen: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10893977/fakta-danske-

bank-blev-advaret-om-hvidvask-gang-paa-gang/ 

I slutningen 2006 køber Danske Bank finske Sampo Bank for 30 milliarder kroner, og med i handlen er 

den estiske afdeling, der senere bliver centrum for sagen. 

I starten af 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder i sin estiske filial. Ifølge 

finanstilsynet i Estland og den russiske centralbank bruger kunder banken til blandt andet hvidvask. 

I 2009 kommer det estiske finanstilsyn med endnu en kritisk rapport om Danske Bank, men den er ikke 

helt så hård som to år tidligere. 

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10893977/fakta-danske-bank-blev-advaret-om-hvidvask-gang-paa-gang/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10893977/fakta-danske-bank-blev-advaret-om-hvidvask-gang-paa-gang/
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I 2013 stopper den amerikanske bank JPMorgan sit samarbejde med Danske Bank som følge af 

hvidvaskforebyggelse. Danske Bank går i gang med at undersøge udenlandske kunder, men 

undersøgelsen blev ikke gennemført. 

I slutningen af 2013 sender en whistleblower en rapport til et medlem af direktionen. Rapporten 

advarer om store problemer med hvidvask i Estland. 

I 2014 advarer Danske Banks interne revision om problemer i Estland. Et internt brev beskriver, at de 

ansatte ligefrem skulle have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne. 

I 2015 stopper Deutsche Bank sit samarbejde med Danske Bank i Estland og advarer om mistænkelige 

kunder. Samme år lukker Danske Bank filialen i Estland for udenlandske kunder. 

I marts 2017 skriver Berlingske Business for første gang om sagen. Siden beskriver avisen, hvordan alt fra 

russiske rigmænd til regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland. 

I september 2017 sætter Danske Bank gang i en intern undersøgelse. 

I maj udtaler Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålægger banken at sætte fem 

milliarder kroner til side. 

I juli skriver Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 

53 milliarder kroner. 

Senere i juli oplyser Danske Bank, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på udenlandske kunder i 

Estland. Danske Bank uddyber ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder. 

I august indleder Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), i daglig tale 

kaldet Bagmandspolitiet, en efterforskning af Danske Bank. 

I september skriver Wall Street Journal, at amerikanske myndigheder har startet en undersøgelse af 

sagen. 

19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt 

banken til mistænkelige overførsler, men banken er ikke i stand til at sætte beløb på omfanget. 

Administrerende direktør Thomas Borgen melder sin afgang og det samme gør bestyrelsesformand Ole 

Andersen. 

Direktion og bestyrelse bliver frikendt for ansvar set fra et juridisk aspekt. 42 ansatte og agenter har 

været involveret i mistænkelige aktiviteter, og otte er blevet meldt til politiet. 



114 
 

18.9 Bilag 11 Benoit baggrund 
 

William Benoit er en amerikansk forsker, som beskæftiger sig med retorikken under kriser. Han har 

derfor et fokus på diskurser, og hvordan diskursen forsøges styret af de involverede parter. Kernen af 

han egne analyser stemmer fra analyser af amerikanske præsidenter og virksomheder. Diskursen er ofte 

præget af enten undskyldninger eller en form for forsvar. Hans teori fokuserer derfor på hvordan en 

organisation underskylder eller forsvarer sig når deres image er truet (Benoit, 1997). 

Benoits teori tager også brug af Kenneth Burkes (1968 og 1970) hypotese om renselsesstrategier. Burke 

opstiller to strategier:  

• Victimage: Denne strategi har fokus på at flytte skylden væk fra sig selv.  

• Mortification: Ved brug af denne strategi anerkender man skylden og indrømmer at have 

handlet forket. 

Selvom Benoit affirmerer Burkes strategier, mener Benoit ikke at disse to repræsenterer alle de 

potentielle strategier, som kan bruges (Benoit 1995: 87).  

De sociologiske elementer i teori stemmer fra af Scott & Lymanns (1968) teori om ”forklaringer”. En 

forklaring definere de som: “A statement made by a social actor to explain unexpected or unfortunate 

behavior” (Scott & Lyman, 1968: 46). Forklaringen kan ligeledes opdeles i to strategier: undskyldning og 

retfærdiggørelse. Disse to strategier minder meget om Burkes renselsesstrategier. Her kan undskyldning 

ses som en indrømmelse af skyld og retfærdiggørelse som en benægtelse af at have handlet 

uhensigtsmæssigt.  

Benoit gør ligeledes opmærksom på at disse strategier ikke beskriver alle de mulighederne indenfor 

krisekommunikation. Hvorfor han mener sin egen teori er mere fyldestgørende.  

18.10 Bilag 12 Coombs baggrund 

Relationship management  

Relationship management er en kontekstualisering af forholdet mellem organisationen og dens 

interessenter. Coombs beskriver en stakeholder således: ”Any person or group that has an interest, 

right, claim, or ownership in an organization” (Coombs, 2014; 75). Coombs opdeler derudover også 

stakeholderne i to grupper:  

• De primære interessenter: Coombs beskriver denne gruppe som aktører, der både kan skade 

eller være nyttige for organisationen. Denne gruppe omfatter bl.a.: Medarbejdere, 

leverandører, investorer, regeringen, lokalsamfundet og kunder. 
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• De sekundære interessenter:  Denne gruppe kan påvirke eller blive påvirket af organisationen. 

Omfatter bl.a.: Medier, konkurrenter og aktivistgrupper (ibid). 

Begrebet relationship management dækker her over det relationelle forhold mellem organisationen og 

disse interessenter. Når organisationen kommunikerer, er det vigtig at kende historien mellem 

organisationen og dens stakeholder, da det kan have indflydelse på modtagelsen af sagte 

kommunikation (Coombs & Holladay, 2006: 125).   

Den relationelle historie er en række af begivenheder mellem organisationen og de individuelle 

stakeholdere. Disse begivenheder konstituerer forholdene mellem de to parter. Disse forhold er dog 

dynamiske og kan ændres over tid. Det er interessenternes forventninger til organisationen, som spiller 

en central rolle i bevarelsen af et godt forhold. Uoverensstemmelse vil nemlig oftest opstå når 

organisationens ageren går imod interessenternes forventninger.  Sådanne en splid kan skabe en 

relationel skade på forholdet mellem organisationen og dens interessenter. En relationel skade på 

forholdet kan ødelægge den relation parterne har opbygget gennem tiden. Forholdet mellem 

organisationen og dens stakeholdere skaber fundamentet for organisationens image. Via dette 

perspektiv bliver det altså kriseledelsens arbejde at bevare den gode relationelle historie og undgå 

relationelle skader. En god relationel historie kan samtidig fungere som en barriere mod relationel 

skade. Dette fænomen kan forklares gennem halo-effekten, hvor et etableret positivt indtryk af 

organisationen, kan medføre at stakeholderne ignorerer negative historier om organisationen, og 

samtidig stoler mere på organisationen.  Stakeholderne skal derfor plejes for at bevare organisationens 

”gode” image (Coombs & Holladay, 2006).   

Neoinstitutionalisme 

Det andet element Coombs introducerer er neoistitutionalisme. Coombs bruger den neoinstitutionelle 

organisationsteori til at redegøre for organisatorisk legitimitet. Suchman’s (1995: 574) velkendte 

definition af legitimitet er: “[…] 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.’’ 

Legitimitet opnås gennem organisationens evne til at indfri og/eller overgå interessenternes 

forventninger til organisationen. DiMaggio & Powell (1991) beskriver organisatorisk legitimitet som 

essentielt i en succesfuld drift af en organisation. En krise bliver en trussel på organisations legitimitet, 

når organisationen ikke kan indfri stakeholdernes forventninger, hvorfor kriser kan være ødelæggende 

for organisationen.  
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Ifølge det neoinstitutionelle perspektiv skal organisationer under kriser altså genoprette legitimiteten 

ved at indfri stakeholdernes forventninger på ny.  

Legitimitet kan minde meget om image. Image er et mere dynamisk begreb og kan forstås gennem 

Highhouse et al. (2009) definition.  Det kan være nyttigt at tænke på organisationer der har et ”image” 

som noget specifikt snarere end et bredt generelt billede (Highhouse et al. 2009: 1485) F.eks. kunne 

Danske Bank have et glimrende image som investor, men et dårligt image som samfundsansvarlig aktør. 

Attributionsteori 

Attributionsteorien fungerer som bindeleddet mellem mange af de variabler, der anvendes i SCCT 

(Coombs, 2007: 166), og danner en nyttig ramme for konceptualisering af krisestyring, og er samtidig 

grundlag for at forklare forholdet mellem kriseresponsstrategier og krisesituationer (Coombs, 1995: 

448). Teorien bygger på at folk forstår årsagerne til begivenheder gennem tre dimensioner (Coombs & 

Holladay, 2006: 130):  

1. Locus. Denne dimension anvendes til at vurdere, om årsagen til en begivenhed skal findes hos 

aktøren (internt) eller i situationen (eksternt). 

2. Stabilitet. Vurderer frekvensen af begivenheden.  Hvis begivenheden sker ofte og 

organisationen altid er involveret, er man stabil. Omvendt kommer ustabilitet af hvis, 

frekvensen varierer meget over tid og konteksten for begivenheden også ændres.  

3. Kontrollerbarhed. Vurderer om organisationen har kontrol over begivenheden eller ej. Har 

aktøren indflydelse på årsagerne for begivenheden, er det kontrolbart. Er årsagerne uden for 

aktørens kontrol, er det ukontrollabelt.  

Via disse tre dimensioner tillægger stakeholderne ansvaret for en begivenhed.  Dermed bliver 

kriseansvaret størst, hvis begivenheden er stabil, kontrollerbar og locus er internt. Dette betyder nemlig 

at begivenheden ofte sker, og organisationen både er årsag til og bør have kontrol over begivenheden.  

Omvendt kan organisationen tilskrives et lavt kriseansvar hvis begivenheden er ustabil, ukontrollerbar 

og locus er eksternt. Ét af Coombs formål med hans responsstrategier er at ændre de attributter 

interessenterne har tilskrevet en begivenhed.  

18.11 Bilag 13 Skadevirkning 
Coombs opdeler skaderne fra alvorlig til minimale men graden af skaden er også vigtig f.eks. kan 

miljøskader både være alvorlige og mindre alvorlige afhængige af graden af skaden. Coombs påpeger 

også. at mediernes dækning og opfattelse af skaden ofte bestemmer graden af skadens alvor. Hvorfor 

selv en lille miljøskade kan få karakter af en alvorlige skade.   
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Hvorfor også Coombs konkluderer at skadens alvor ikke kan bruges til at bestemme trusselniveauet 

(Coombs & Holladay, 2002, 169). Dette kommer også til udtryk gennem Coombs undersøgelse af 

skadevirknings indflydelse på trusselniveauet for krisetyperne Uheld/ulykke og Forebyggelse. Hvis 

organisationen er påvirket af krisetypen Uheld/lykke, så vil en mere alvorlige skade, faktisk fører til en 

reducering af organisationens kriseansvar (Coombs, 2014). Årsagen til dette kan være omverdens 

sympati stiger i takt med alvorligheden af skaden. Omvendt havde skadevirkningen ingen rolle, hvis 

organisationen var påvirket af krisetypen-Forebyggelse (ibid). Coombs mener årsagen til dette er den 

allerede høje attribuerede kriseansvar organisationen har, når krisetypen er Forebyggelse.  

Tvetydigheden i skadevirkningen gør den derfor svær at bruge til at bestemme trusselniveauet og 

dermed responsstrategi. Derfor mener jeg ikke at skadevirkningen kan bruges til at vurdere 

krisesituationen.  

18.12 Bilag 14 Benoit valg af strategi  
 

Valget af strategi afhænger af den ønskede effekt. Effekten opnås via en diskursændring, som enten kan 

være endegyldig eller instrumentel. En endegyldig effekt kan opnås ved at ændre stakeholders holdning, 

hvor en instrumenteleffekt kan være flytning af skyld (Benoit, 1995: 80). Effekten af den valgte strategi 

afhænger af organisationens retorik. Meget simpelt kan effekten af strategierne spores til to spørgsmål:  

1. Er stakeholderne overbevist om organisationens uskyld?  

2. Ser stakeholderne organisationens undskyldning som oprigtig? 

Hvis en af disse kan besvares med ”Ja”, kan strategien ses som effektiv. Hvordan man opnår et positivt 

svar på disse to spørgsmål, kommer an på retorikken brugt af organisationen. Sokrates definer målet for 

retorik således: “…for persuasion is the chief end of rhetoric” (Jowett, 1871; conv. 453). Organisationer 

skal altså gennem deres strategivalg overtale stakeholderne (Benoit, 1995: 160). 

Benoit giver også forslag til valg af strategi afhængig af kontekst. Han opstiller en rækker scenarier: 

• Organisationen har handlet forkert og er fuldt ansvarlig herfor. Ved dette scenarie skal 

organisationen vedkende sig ansvaret og undskylde overfor sine stakeholders. Risikoen ved at 

nægte sig skyldig, hvorefter det senere kommer frem at organisationen er ansvarlig, vil blot gøre 

skaden på deres image større.  

•  Er organisationen ikke fuldt ansvarlig for den forkerte handling, så kan skylden forsøges flyttes 

over på en tredje part. Ved denne strategi, unddragelse af ansvar, er det vigtigt, at den tredje 

part kan ses som en syndebuk. Denne strategi kan sjældent stå alene som en image-

genopretningsstrategi (Benoit, 1995: 161).  
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• I alle scenarier spiller korrigering en vigtig rolle for en succesfuldt image-genopretning. For 

stakeholderne er det vigtigste, at få en garanti på at den forkerte handling ikke sker igen. Derfor 

skal organisationen lave forebyggende arbejde for at undgå en lignende handling. Skulle en 

lignende forkert handling ske ville det skade organisations image mere (Benoit, 1995; 162).  

• Ønsker organisationen at benytte sig af en minimaliseringsstrategi, skal man være opmærksom 

på de forskellige stakeholderens syn på den forkerte handling. Hvis nogen ser den forkerte 

handling som et seriøst problem vil en minimalisering fra organisationen fremstå som uetisk og 

uansvarligt (Benoit, 1995: 164).   

 


