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The present thesis argues that there is a gap between the theoretical 
and practical dimensions of crisis communication. It also argues that a 
likely explanation for said gap can be located in the concept of frames. 

The purpose of the thesis is to analyse why it is possible for an other-
wise professional organisation to fail to execute a useful crisis com-
munication strategy in a time of crisis. Our findings are as follows: An 
organisation may get “caught up” in frames as frames are very pow-
erful and may lead the organisation to disregard the best practice of 
other theories. Frames, in other words, have the potential to control 
the actions of an entire organisation in a manner detrimental to the or-
ganisation. To demonstrate this, we subject to close scrutiny the case 
of the Danish Defence and its handling of the crisis triggered by the 
publication of Thomas Rathsack’s book Ranger – At War with the Elite 
in 2009.

The publication of the book Ranger – At War with the Elite gave rise to 
the biggest scandal within the Danish military in recent years. The Dan-
ish Defence maintained that the book contained classified information 
and insisted that the Danish courts granted an injunction so that the 
book would remain unpublished. Nevertheless, the Danish newspaper 
Politiken released it as a supplement to its September 16th issue prior 
to the Danish court having ruled on the injunction. The two parties 
subsequently entered into a heated debate of frames; Politiken lashed 
out at the Danish Defence for trying to suppress a citizen’s freedom of 
speech while the Danish Defence claimed that the book posed a major 
risk to Danish national security. 

By reviewing carefully selected literature on crisis communication the 
thesis identifies a number of ideal strategies for an organisation to uti-
lise if it finds itself in a crisis. More specifically, this review tells us what 
would have been the best way for the Danish Defence to deal with 
the crisis under scrutiny. By analysing the specific crisis communica-
tion strategies employed by the Defence we are able to identify a gap 
between its theoretical and practical dimensions, which suggests that 
the Defence did not act to the best of its interests.

The thesis, furthermore, proposes that the Danish Defence did not act 
in accordance with what most major crisis communication theories 
hold to be the best way of handling a crisis as the Danish Defence was 
caught up in their own frame of national security. Said frame, in other 
words, made the Danish Defence disregard the best practice of crisis 
communication for which they suffered a loss of credibility in the pub-
lic opinion.
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Til trods for at krisekommunikationslitteraturen er fuld af best practice-
råd om, hvordan man skal håndtere en krise, er der alligevel organisa-
tioner, der mislykkes med deres krisekommunikation, da de ikke følger 
litteraturens anvisninger. Der er naturligvis også mange eksempler på 
organisationer, der kommer styrket ud af en krise, men vi interesserer 
os i nærværende speciale ikke for dem, der klarede det fint. Interes-
sefeltet i dette speciale udspringer fra en undren over, hvorfor man 
som organisation mislykkes med sin krisekommunikation, når man er 
en stor og professionel organisation, der består af en masse kompe-
tente medarbejdere, som uden tvivl har kendskab til litteraturens an-
befalinger? Dette speciale vil således arbejde med, hvad man kunne 
kalde problematisk krisekommunikation - nemlig krisekommunikation, 
der ikke gik, som man havde forventet. Når der opstår en konflikt mel-
lem det forventelige og det faktiske, er det interessant at finde frem til 
årsagen; hvorfor er der en forskel mellem det teoretikeren siger man 
bør gøre, og det praktikeren faktisk gør?

Til at belyse vores problemfelt vil vi bruge jægerbogsagen som case, 
hvor vi vil se på, hvordan forsvaret håndterede en krise, der fik store 
konsekvenser for hele organisationen.

Frygten for terror har vokset sig til enorme højder siden 11. september 
2001. En undersøgelse lavet af analyseinstituttet Norstat viser, at hver 
anden dansker tror, det er sandsynligt, at Danmark bliver ramt af ter-
ror1. I nærværende speciale arbejder vi med en case, hvor forsvaret 
skaber en frame, der puster til denne frygt, ligesom også indholdet af 
den krise, vi bruger som case, gør med dens afsløringer af fortrolige 
oplysninger og hemmelige kilder. Det hele leder tankerne hen på den 
nationale sikkerhed, og det skaber en usikkerhed i offentligheden om, 
hvad det er, der er hemmeligt i bogen og hvorfor?

Det interessante i nærværende case er, at forsvaret så tydeligt handler 
imod krisekommunikationsteoriens anbefalinger. Men hvorfor gør de 
det? Den bedste strategi er ifølge teorien at indrømme fejl og komme 
med en undskyldning. Disse anbefalinger følger forsvaret imidlertid ikke. 

1 http://www.metroxpress.dk/nyheder/frygten-for-terror-lever/pTe-
ijD!09_5820-83/
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Dette resulterer i en masse kritik fra mange forskellige stakeholdere, 
hvilket i sidste instans får forsvaret til at fremstå som taberne i jæger-
bogsagen. Vi har alle en forventning om, at det danske forsvar kan 
håndtere at forsvare landet med krudt og kugler, hvis det skulle vise 
sig nødvendigt. I denne case viser det sig dog, at forsvaret ikke kunne 
håndtere en krise, der truer deres omdømme og troværdighed.

Bag om forsvaret
Forsvaret er Danmarks væbnede styrker, der har ansvaret for forsvaret 
af riget. Forsvaret er en styrelse under Forsvarsministeriet med 23.000 
medarbejdere i en bred sammensætning: lektorer, maskinarbejdere, 
kokke, læger, økonomer, kontorpersonale, ingeniører, it-medarbejdere 
og mange flere. Forsvaret er dermed en af de største arbejdspladser i 
Danmark.

Forsvaret omfatter fire værn: hæren, søværnet, flyvevåbnet og hjem-
meværnet, og budgettet er på ca. 21 mia. Det er det femtestørste 
budget i Danmark: Ca. 95 % af udgifterne går til driften af de militære 
styrker og hjemmeværnet, og de sidste 5 % er udgifter til Danmarks 
medlemskab af NATO, Farvandsvæsenet, Beredskabsstyrelsen og Mili-
tærnægteradministrationen2.

Formålet med forsvaret er at:
• forebygge konflikter og krig
• hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens 

og integritet
• fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneske-

rettighederne.

Forsvarets mission er:
”Ved at kunne kæmpe og finde fremmer forsvarets soldater en fredelig 
og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark” 
(Forsvarskommandoens Årsrapport 2009).
Missionen er grundopgaven i forsvaret, som alle bidrager til. Hoved-
opgaverne spænder lige fra at deltage i militære operationer overalt i 

2 www.forsvaret.dk
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verden til at sikre dansk territorium og hjælpe med at løse civile sam-
fundsopgaver. Med til forsvarets opgaver hører også at forebygge kon-
flikter, bevare freden, skabe fred og hjælpe nødlidende. 

Forsvaret er en enhed under Forsvarsministeriet, der varetager den po-
litiske og bevillingsmæssige styring af forsvaret. 

Den øverste ansvarlige er forsvarsministeren, der bestemmer sam-
mensætningen af hæren, søværnet og flyvevåbnet i overensstemmel-
se med, hvad folketinget har bestemt i de fireårige forsvarsforlig. 

Under sig har forsvarsministeren forsvarschefen, der har kommandoen 
over hæren, søværnet og flyvevåbnet. Forsvarschefen og hermed for-
svarskommandoen råder over en stab – forsvarsstaben – til at styre 
virksomheden ”forsvaret”. 

Forsvaret er en gammel institution med mange traditioner, der knytter 
sig til de forskellige enheder i organisationen, hvoraf nogle har rødder 
flere hundrede år tilbage i tiden.
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I det følgende vil vi introducere læseren til vores case samt vores mo-
tivation for at arbejde med lige præcis jægerbogen. Vi vil komme ind 
på hvordan krisekommunikationslitteraturen anbefaler, at man hånd-
terer en krise for derefter at fremstille en kronologisk oversigt over de 
kritiske begivenheder i jægerbogsagen. Alt dette leder op til specialets 
problemformulering, som er efterfulgt af en afgrænsning.

Sagen ganske kort
I 2009 oplever forsvaret en mediestorm af så voldsom styrke, at det får 
store konsekvenser bredt i institutionen. Hele Danmark følger med fra 
sidelinjen i den massive mediedækning af sagen, der starter, da den 
tidligere jægersoldat Thomas Rathsack vil skrive bogen ”Jæger – I krig 
med eliten” om sin tid i jægerkorpset. Forsvaret ønsker et fogedfor-
bud mod bogen, men dagen før afgørelsen i retten vælger Politiken at 
trykke den som et tillæg til avisen. Bogen afslører detaljer om forsva-
rets operationer i Afghanistan, hvilket afføder en kraftig reaktion fra 
forsvaret, der mener, at bogen er en trussel for Danmarks sikkerhed 
og forholdet til fremmede magter. Da bogen pludselig dukker op på 
nettet på arabisk, blusser mediestormen yderligere op, og der speku-
leres i, om terrororganisationer såsom al-Qaeda kunne have interesse 
i bogen. Det hele kulminerer, da medarbejdere fra forsvaret selv viser 
sig at stå bag oversættelsen. Krisen resulterer i, at både en forsvars-
minister og en forsvarschef må forlade deres stillinger. Hermed bliver 
grundstenen lagt for en af de værste kriser, forsvaret har oplevet i mo-
derne tid. En krise indhyllet i et spind af løgne, rygter, overreaktioner 
og beslutninger med alvorlige konsekvenser til følge.

Denne case er interessant, fordi den indeholder mange konflikter og 
mange aktører med forskellige interesser. Den er også interessant, 
fordi sagen ikke foregik i stilhed. Der var massiv pressedækning af sa-
gen, og den var så stor, at alle stadig husker den i Danmark og har en 
holdning til den. Forsvaret er så forankret i den danske kultur, at det 
forarger, da de ikke lever op til de forventninger, offentligheden havde 
om dem, da det viste sig, at forsvaret selv stod bag den arabiske over-
sættelse af jægerbogen. 
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Vores motivation for at arbejde med jægerbogsagen
Vi er interesserede i at arbejde med, hvad man kunne kalde proble-
matisk krisekommunikation - nemlig krisekommunikation, der ikke gik, 
som man havde forventet. Der findes meget litteratur om krisekom-
munikation, hvorfor kommunikationsprofessionelle har rig mulighed 
for at tilegne sig viden om dette felt. At mindre virksomheder ikke har 
tiden og ressourcerne til dette er ikke utænkeligt. Store organisatio-
ner forventes dog at udvikle beredskabsplaner og –manualer for, hvor-
dan man håndterer en krise. Når en stor organisation så ikke formår 
at håndtere deres krisekommunikation, undrer man sig. De burde jo 
være beredte, opmærksomme og hurtige til at handle til deres egen 
organisations fordel, så de hurtigt kommer ud af krisen, og igen kan 
koncentrere sig om deres kerneområde. 

Som case har vi valgt jægerbogsagen fra 2009. Da forsvaret er en stor 
professionel organisation, må det forventes, at de formår at håndtere 
en krise godt – især i kraft af at de som Danmarks forsvar forbereder sig 
på diverse krisesituationer. Da vi mener, at forsvaret håndterede jæ-
gerbogsagen uhensigtsmæssigt, opstår der en konflikt mellem det for-
ventelige og det faktiske, hvilket vi finder utrolig interessant: Hvorfor 
kan en stor professionel organisation, der består af en masse kompe-
tente medarbejdere, ikke håndtere sådan en krise bedre? Vores case 
er således et eksempel på en krisekommunikation, der ikke gik, som 
man kunne forvente, men hvor det ikke er mangel på kompetencer, 
der er grunden. Hvad skyldes det så? 

Ved at undersøge hvorfor en organisation mislykkes med sin krisekom-
munikation, er der potentiale for at finde faldgruber, som andre orga-
nisationer kan tage ved lære af. Vi har således muligheden for at identi-
ficere et genstandsfelt, som kan være gavnligt for andre organisationer 
at blive opmærksom på. Den problematiske krisekommunikation, som 
ikke grunder i mangel på kompetence, er spændende, fordi der er et 
modsætningsforhold mellem det faktum, at der er nogle mennesker, 
der ved en masse om kriser og alligevel ikke formår at gøre det rigtige. 
Dette problem er formentlig ikke kun et fænomen, der udspiller sig i 
forsvaret; der er højst sandsynligt risiko for, at dette problem kunne 
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opstå i en hvilken som helst organisation. Derfor bliver vores case ikke 
kun relevant for forsvaret, da problematisk krisekommunikation kan 
forekomme mange steder - ligegyldigt hvor godt forberedt på en even-
tuel krise man er. At være opmærksom på, at man stadig kan mislyk-
kes, er således vigtigt. Kan man identificere grunden til, at man po-
tentielt mislykkes, er det endnu bedre, da man så ved, hvad man skal 
være på vagt for, og ikke blot at man skal være på vagt. Hvis man kan 
identificere roden til den problematiske krisekommunikation, har man 
noget konkret at arbejde med.  

Det siger noget om omfanget og betydningen af krisen, at flere med-
arbejdere bliver afskediget, og krisen har da også har haft stor indvirk-
ning på hele forsvaret og dens medarbejderstab. Vi undrer os over de 
reaktioner, der kommer fra forsvaret i denne sag, der ved første øjekast 
ligner overreaktioner. Derudover undrer vi os over den uprofessionelle 
drejning, sagen tager, da en af forsvarets egne medarbejdere viser sig 
at stå bag den arabiske oversættelse. Det er opsigtsvækkende, at både 
forsvarschefen og forsvarsministeren går af under forløbet i denne kri-
se. Krisen strækker sig over usædvanlig lang tid, og det er spændende 
at se på, hvad dette kan skyldes, da det strider mod krisekommunikati-
onsteorien at undlade at lukke en krise hurtigt ned.

Vi finder det interessant at arbejde med en organisation, der er under 
pres, da man her får organisationens kompetencer i forhold til at hånd-
tere en svær situation at se. Derudover vækker det også en nysger-
righed hos os, da det er en så sensationspræget case. Vi bliver draget 
af det, fordi det handler om løgne, fortielser og beskyldninger i en of-
fentlig instans.

Vi synes også, det er en spændende case, fordi der kommer så mange 
aktører i spil; det er både politikere, ministre, eksperter, almindelige 
mennesker og journalister. Vi finder det interessant, at bogens forfat-
ter faktisk er utrolig tavs i hele denne sag, og at det ikke er bogens 
forfatter, der kritiserer forsvaret, men at det er alle mulige andre, der 
gør det. 



Problematisering

17

Sammenfattende hævder vi altså, at forsvaret ikke håndterede krisen 
særlig professionelt, men derimod på en måde, der ikke var i tråd med 
krisekommunikationsteoriens anbefalinger. Derfor er det nu på sin 
plads, at vi kommer med en kort redegørelse for, hvordan litteraturen 
anbefaler, at man håndterer en krise.

Hvad er god krisekommunikation?
Den vigtigste tommelfingerregel indenfor krisekommunikation er: 
kommunikér! For kriser, der ikke håndteres, udvikler sig til flere kriser. 
Alle virksomheder oplever kriser af den ene eller den anden art, og 
krisekommunikation spiller en stadig større rolle for, hvordan og hvor 
hurtigt en organisation kommer ud på den anden side efter krisen. Det 
er derfor yderst vigtigt at have et kriseberedskab med klare retningslin-
jer for, hvem der har ansvaret for hvad, samt hvem der har kontakten 
til pressen. Alligevel har 39 % af de 500 største danske virksomheder 
ikke et kriseberedskab3. Dilenschneider & Hyde (Dilenschneider,R.L., 
1985) fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at have en velgen-
nemtænkt kommunikationsplan, da man med denne forberedelse på 
en krise faktisk kan have held til at vende den til sin fordel. 

Derudover anbefaler krisekommunikationslitteraturen, at man er ærlig 
i sin kommunikation, indrømmer eventuelle fejl og kommer med en 
undskyldning, da dette er den bedste måde at komme godt ud af en 
krise på. Dilenschneider & Hydes’ læresætning er da også: ”Fortæl det, 
og fortæl det hurtigt”, hvilket også understreger vigtigheden af at have 
kontakt til pressen for derigennem at have mulighed for at influere for-
løbet af krisen i medierne. Der er altså god mulighed for at komme 
godt igennem en krise med sin troværdighed i behold, hvis man følger 
teoriens forskrifter. Derudover vil god krisekommunikation også gøre 
virksomheden modstandsdygtig overfor eventuelle kriser i fremtiden.

3 http://www.asb.dk/outreach/ledelseienkrisetid/ledelseienkrisetidfora-
ar2009/viden/virksomhederskalkommunikereikrisen/
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Kronologisk oversigt over kritiske begivenheder i jæger-
bogsagen
9. september 2009: Debatten om, at jægersoldater opererer i  
   skjul starter på baggrund af, at flere journali- 
   ster har modtaget et eksemplar af bogen  
   ”Jæger – i krig med eliten” til gennemlæsning  
   med henblik på anmeldelse. Dette er første  
   gang vi hører om bogen og således det, der  
   er startskuddet til krisen.

10. september 2009: Forsvaret mener, at Thomas Rathsack over- 
   træder sin tavshedspligt i ”Jæger – i krig med  
   eliten”. Forsvarskommandoen vil have et  
   fogedforbud mod udgivelsen af bogen. Sagen  
   skal undersøges af Forsvarets Auditørkorps.  
   På denne dag tager forsvaret stilling til og  
   afstand fra jægerbogen. 

11. september 2009: Forsvaret fratager Thomas Rathsack dele af  
   hans sikkerhedsgodkendelse. Fratagelsen  
   medfører, at han ikke kan beholde sit job i  
   forsvaret.

16. september 2009: Politiken udgiver ”Jæger – i krig med eliten”  
   som et tillæg til avisen.
   Dette er en kritisk begivenhed, da udgivelsen  
   strider imod forsvarets ønsker.

21. september 2009: Fogedretten afviser fogedforbud mod bogen,  
   og Thomas Rathsack og People’sPress må  
   udgive bogen. Dommeren gav dog forsvaret  
   ret i, at den indeholder oplysninger, der er  
   omfattet af soldatens tavshedspligt, men set  
   i lyset af, at bogen allerede er blevet offent- 
   liggjort, finder fogedretten det ikke hensigts- 
   mæssigt at nedlægge fogedforbud. 
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22. september:  Thomas Rathsack sigtets for at røbe militære  
   hemmeligheder. Det er nu tydeligt, at forsva- 
   ret ikke har tænkt sig at give op, selvom de  
   ikke fik fogedforbuddet. De tager i stedet an- 
   dre midler i brug.

24. september 2009: Søren Gade orienterer Udenrigspolitisk Nævn  
   om, at der findes en arabisk udgave af ”Jæger  
   - i krig med eliten” på nettet. BT bringer kort 
   efter en arabisk oversættelse af bogen på  
   deres hjemmeside, der hurtigt viser sig at  
   være en uforståelig maskinoversættelse.

25. september 2009: Det kommer frem, at filen med den arabiske  
   oversættelse stammer fra forsvaret selv.

1. oktober 2009: Det kommer frem, at det er IT-chefen i For- 
   svarskommandoen Jesper Britze, der har lavet
   den arabiske oversættelse.

2. oktober 2009: Kommunikationschef i forsvarskommandoen,  
   Lars Sønderskov, udpeges som kilde til læk af  
   den arabiske oversættelse.

4. oktober 2009: Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen trækker sig  
   fra sin stilling som følge af skandalen med den
   arabiske oversættelse.

25. januar 2010: En ny lækagesag om, at fortrolige forsvarsop- 
   lysninger blev lækket til pressen i forbindelse  
   med Jægerkorpsets udsendelse til Irak i april  
   2007, rammer Søren Gade, hvilket belaster  
   ham i en periode, hvor han i forvejen er pres- 
   set af jægerbogsagen.

22. februar 2010: Søren Gade stopper i dansk politik.
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10. august 2010: Retssagen mod Jesper Britze og Lars Sønder- 
   skov begynder. De dømmes dog ikke i byret- 
   ten, men auditørerne anker efterfølgende  
   dommen til landsretten.

20. oktober 2010: Auditørerne dropper sagen mod Thomas  
   Rathsack, og der bliver således ikke rejst tiltale
   mod ham.

22. november 2010: Thomas Rathsack får sit job i forsvaret tilbage.

20. december 2010: Thomas Rathsack siger op i forsvaret, da de  
   fastholder, at han har brudt tavshedspligten,  
   og derfor har givet ham en skriftlig advarsel.

28. februar 2011: Jesper Britze og Lars Sønderskov dømmes i  
   Østre Landsret til henholdsvis 30 dages betin- 
   get fængsel og en bøde på 8000 kr.

Problemformulering
Vi mener, at forsvaret håndterede sagen omkring jægerbogen uhen-
sigtsmæssigt, og vi undrer os over, hvad dette kan skyldes, da vi anta-
ger, forsvaret råder over kompetente medarbejdere, der burde kunne 
håndtere en krisesituation.

Der eksisterer til tider en kløft mellem teori og praksis i forhold til kri-
sekommunikation, og vi vil gerne undersøge, hvad grunden til denne 
kløft skyldes. Til at demonstrere dette vil vi benytte jægerbogsagen 
som case, og analysere kløften mellem forsvarets handlinger under jæ-
gersagen og krisekommunikationslitteraturens anbefalinger.

Det er interessant at analysere en case, hvor krisekommunikationen 
ikke fungerede optimalt – mildt sagt. Vi ønsker altså at se på den pro-
blematiske krisekommunikation i en kontekst, hvor man i særdeleshed 
kunne have forventet en god eksekvering af krisekommunikation. I det 
danske forsvar er der en stor stab af kommunikationsmedarbejdere, 
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og der er ikke den fjernestes grund til at antage, at disse mennesker 
er hverken inkompetente eller uprofessionelle – nærmest tværtimod. 
Der er i det hele taget tale om en organisation, som man kan forvente 
en hel del af – således også af deres krisekommunikation.

Man bør altså ikke føle sig sikker på, at et kendskab til teorierne auto-
matisk medfører, at man bruger dem i praksis. Det betyder, at selvom 
man er belæst udi krisekommunikationsteori, så kan der stå noget i ve-
jen for, at man bruger denne viden, og det kan det således være svært 
at eksekvere effektiv krisekommunikation i praksis.

Når vi tænker på kompetente og professionelle virksomheder, så for-
moder vi, at de både er dygtige indenfor deres virke, men også i deres 
generelle forretningsdrift, herunder også i deres støttefunktioner som 
kommunikationen er en del af. Samme formodning har vi omkring for-
svaret, men alligevel oplevede de en sag, hvor deres krisekommunika-
tion mislykkedes.

Derfor vil vi gerne undersøge:

Hvorfor mislykkes krisekommunikationen til tider i vel-
fungerende og kompetente virksomheder?

Afgrænsning
I starten af specialeprocessen havde vi intentioner om at benytte teo-
rierne semiotik, diskurs, framing, appelformer, det foranderlige ethos, 
imagegenoprettelsesstrategier og krisekommunikationsteori. Dette 
konstaterede vi dog hurtigt, var alt for omfattende, og vi så os nød-
saget til at skære kraftigt ned på teorien. Vi valgte derfor at fravælge 
semiotik og diskurs. Vi mente, at de elementer fra semiotikken og dis-
kursen, vi ville bruge, også kunne dækkes via retorikken og framingen.

Hovedvægten i dette speciale vil ligge på fasen Under krisen, som inde-
bærer faserne erkendelse, inddæmning og restitution i Coombs termi-
nologi. Vores empiri starter den dag, ”Jæger – I krig med eliten” første 
gang bliver offentligt nævnt i medierne. Bogen er inden da ikke tidli-
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gere blevet nævnt i forsvarets nyheder. Der er en naturlig afgrænsning 
i vores empiri i forhold til, hvornår den slutter, idet den slutter med den 
seneste omtale af sagen i medierne.

Vi har valgt at analysere aviser, og vi har fravalgt at analysere radio, 
tv og billeder. Vi har valgt aviser, der har over 200.000 daglige læsere. 
Dermed har vi fravalgt alle mindre aviser, lokalaviser samt gratisaviser-
ne. Dette sker på baggrund af rammerne for dette speciale, der ikke er 
vidde nok til at rumme en empirisamling af den størrelse. De tilvalgte 
aviser er Danmarks største, og når ud til den brede befolkning. Disse 
store aviser er med til at bestemme, hvad offentligheden skal mene 
noget om, og spiller en større rolle i den sammenhæng end de mindre 
aviser. Vi har valgt udelukkende at fokusere på avisartikler, der var of-
fentligt tilgængelige på internettet, og således ikke krævede et login for 
at se. Vi var altså interesserede i artikler, som samtlige danskere havde 
adgang til under krisen – også uden et avisabonnement. Dette betyder, 
at vi ikke har artikler fra fysiske aviser med i vores empiri.

Vi valgte ikke at foretage interviews, da vi ikke var interesserede i be-
væggrundene for, hvorfor forsvaret gjorde, hvad de gjorde, men i hvad 
de gjorde. Vi ønskede at se på de ting, der foregik under krisen, og hvis 
vi havde interviewet folk i 2011, hvor vi var i gang med udarbejdelsen 
af nærværende speciale, ville de have set krisen i retroperspektiv, hvil-
ket betyder, at de ville have haft tid til at ræsonnere og reflektere over 
tingene. Dette var vi ikke interesserede i, da vi ville undersøge det, der 
var aktuelt, mens krisen udspillede sig.

Idet vi har valgt at lave en tekstnær analyse, og se bort fra tv- og ra-
diointerviews samt pressemøder, bevirker det, at forsvaret eventuelt 
har fået mindre taletid og mindre mulighed for at udtrykke deres side 
af sagen i dette speciale – hvis forsvaret altså udtalte sig mere på tv 
end til aviserne. Fravalget af andre medier kan således have haft en 
indflydelse på indholdet af vores empiri, hvilket eventuelt kan svække 
validiteten i vores analyse, da forsvaret eksempelvis kunne have benyt-
tet sig af imagegenoprettelsesstrategier på tv og til pressemøder, som 
vi ikke har haft indblik i.
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Eftersom vi har frasorteret en del artikler undervejs, vil det kun være 
et udvalg af samtlige artikler, der er repræsenteret i vores analyse. Det 
vil altså sige, at vores analyse kan kritiseres på validitetsfronten, idet vi 
kan være kommet til at tage artikler med, som mest støtter én side af 
sagen, selvom vi har bestræbt os på at dele sol og vand lige. 
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Socialkonstruktionisme
Inden for socialkonstruktionismen er virkeligheden, eller i hvert fald 
dele af den, ikke noget, der er givet på forhånd. Det er derfor centralt 
for socialkonstruktionismen at studere, hvordan virkeligheden er so-
cialt konstrueret (Alvesson & Sköldberg, 2009, s.23). Berger og Luck-
mann er forfædrene til socialkonstruktionismen, og en af Berger og 
Luckmanns grundlæggende pointer er netop, at virkeligheden er en 
social konstruktion (Berger & Luckmann, 2004 [1966], s.39). Berger og 
Luckmann argumenterer for, at al viden, inklusiv den mest ”common 
sense” taget for givet viden, stammer fra og er opretholdt af social 
interaktion.

Socialkonstruktionisme handler ifølge Dennis Tourish og J. Kevin Barge 
(Tourish & Barge, 2010) bl.a. om individernes brug af kommunikati-
on i praksis samt konstruktionen af sociale ”ordninger”. Kevin Barge 
fremhæver også, hvordan socialkonstruktionismen interesserer sig for, 
hvordan sproget kan bruges til at bygge, opretholde og videreudvikle 
vores sociale verdener. Ydermere skriver han om, hvorledes socialkon-
struktionismen handler om, hvordan man sprogligt konstruerer det op-
levede, og på hvilken måde dette skaber identiteter og forhold (Barge, 
Kevin Unpublished). At sprogbrugen er yderst vigtig inden for social-
konstruktionismen, fremhæver flere forfattere: ((Alvesson & Sköld-
berg, 2009), (Barge, Unpublished) (GRINT, 2005), (Fairhurst & Grant, 
2010), (Burr, 2003), (Gergen, 2010)).

Dennis Tourish og J. Kevin Barge skriver om, hvorledes socialkonstruk-
tionismen nærer et engagement for ideen om, at nye former for so-
cial viden opstår via med-konstruktion (co-construction) (Tourish & 
Barge, 2010). De skriver også om, hvorledes socialkonstruktionismen 
ikke handler om én sandhed, da der kan findes mange forskellige kon-
struktioner af diverse situationer og systemer. Kenneth Gergen skriver: 
”… konstruktionister spiller ikke med i spillet om sandhed. Konstruk-
tionister gør ikke krav på, at argumenterne er sande, objektive eller 
rationelle …” (Gergen, 2010, s. 210). Vivien Burr kommer også ind på 
spørgsmålet om, hvorvidt der findes én sandhed, og omtaler tanke-
gangen som problematisk. Hun skriver derimod, at socialkonstruktio-
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nismen betoner, at vi konstruerer vores egen version af virkeligheden 
imellem os – dermed findes der ikke kun én sandhed (Burr, 2003, s. 6). 
Inden for socialkonstruktionismen findes der således ikke nogen ob-
jektive facts, da al viden er udledt af, om man ser på verden fra det 
ene perspektiv eller det andet, og dermed er i nogles interesse frem 
for andres.

Dette emne tager Grint også op, da han skriver, at virkeligheden, hvor-
af sandheder er affødt, er konstrueret gennem sproget, hvilket er et 
socialt fænomen. Således bliver den version af virkeligheden, der her-
sker, ofte et midlertidigt kollektivt fænomen. Resultatet heraf bliver, at 
viden, samt hvad man anser for at være sandheder, anses for at tilhøre 
forskellige fællesskaber. Dermed argumenterer Grint for, at viden al-
drig er neutral (Grint, 2005).

Om dette emne skriver Fairhurst og Grant (Fairhurst & Grant, 2010) 
ligeledes, at virkeligheden ikke er en sandhed, der bare venter på at 
blive afdækket. De fremhæver derimod muligheden for, at der sidelø-
bende eksisterer mange forskellige virkeligheder, som konkurrerer om 
sandhed og legitimitet. Virkelighederne er konstrueret gennem sociale 
processer, hvori meninger bliver forhandlet. Dette syn på verden viser, 
at meninger produceres og reproduceres i en konstant strøm, og der-
for kan udvikle sig over tid.

Metode
Vi foretager i nærværende speciale en kvalitativ indholdsanalyse, hvor 
vi vurderer ordvalg og vendinger og fortolker på disse i sammenhæn-
gen. 

Om indholdsanalyse (content analysis) siger Klaus Krippendorff: “Con-
tent analysis entails a systematic reading of a body of texts, images, and 
symbolic matter, not necessary from an author’s or user’s perspective” 
(Krippendorff, 2004). Når man har en kvalitativ tilgang til indholdsana-
lyse kræves det, at man læser en tekst meget grundigt. Ifølge Klaus 
Krippendorff er definitionen på indholdsanalyse følgende: “Content 
analysis is a research technique for making replicable and valid infe-
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rences from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their 
use.” Som en forskningsteknik tilfører indholdsanalyse nye indsigter og 
øger analytikerens forståelse af et bestemt fænomen. Indholdsanalyse 
er således et videnskabeligt værktøj. Det forventes af forskningsteknik-
ker, at de er pålidelige. Dette bliver de, hvis de er mulige at kopiere for 
andre forskere, hvilket en indholdsanalyse er. 

Tekster taler aldrig for sig selv. De informerer en læser, og den informa-
tion læseren får, giver hende forskellige alternativer i forhold til en ana-
lyse, men teksten har dog indsnævret viften af mulige analyser. Via en 
indholdsanalyse kan man igennem tekster udlede svar til forsknings-
spørgsmål - i dette tilfælde vores problemformulering. Man kan drage 
slutninger ved objektivt - så objektivt som det nu engang er muligt 
- og systematisk at identificere angivne karakteristika i en tekst. En ind-
holdsanalyse kræver en kontekst, i hvilken de valgte tekster analyseres. 
Analytikeren må konstruere en verden, hvori teksten giver mening, og 
hvor den kan give svar på analytikerens spørgsmål. En kontekst tjener 
som begrundelsen for rimelige fortolkninger og resultater af analysen. 
Det, at man kan udlede svar på sine spørgsmål via indholdsanalyse, er 
hele eksistensberettigelsen i denne metode. De slutninger, man kan 
drage ved hjælp af indholdsanalyse, er mere systematiske, eksplicitte 
og forhåbentlig verificerbare, end de slutninger en almindelig læsning 
af en tekst kan føre til (Krippendorff, 2004).

For at besvare vores problemformulering vil vi i nærværende specia-
le foretage en tekstanalyse i form af en kvalitativ indholdsanalyse af 
offentligt tilgængelige avisartikler og forsvarets nyheder. Vi vil belyse 
flere sider af sagen, hvorfor vi ikke kun analyserer på forsvarets egne 
nyheder, således at flere stemmer af sagen får mulighed for at komme 
til orde. Vi vil i det færdige speciale fokusere på forsvarets side, men vi 
har i vores analysearbejde også gennemgået protagonistsiden for at få 
så fyldestgørende et billede af sagen som muligt. Vi vil i specialet se på 
de frames, der skabes af antagonistsiden, og vi vil se på, hvordan den 
overordnede frame bygges op af temaer og underframes.

Vores oprindelige interesse var krisekommunikation, så vi ønskede at 
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finde en case, hvormed vi kunne dykke længere ned i dette område. Vi 
brainstormede ideer til cases, og begyndte at researche flere forskel-
lige mulige. Til sidst faldt valget på jægersagen, da der både var rigeligt 
med empiri, og da det gav et indtryk af at være en spændende og kon-
fliktfyldt sag. Vi ønskede ikke at lave en interviewbaseret opgave, men 
en mere tekstnær analyse, da vi gerne ville se på, hvad der blev kom-
munikeret ud til offentligheden i forbindelse med sagen. Vi ønskede at 
fokusere på det materiale, offentligheden havde tilgang til. Vi valgte 
udelukkende at fokusere på de tilgængelige netartikler fra JyllandsPo-
sten, Berlinske Tidende, Børsen og Politiken, og således fravalgte vi de 
fysiske aviser. Dette valg skete på baggrund af, at de fire nævnte er de 
største landsdækkende dagblade i Danmark, og vi har erfaret, at de 
mindre aviser ofte citerer eller kopierer direkte fra de store aviser.  

Kilde: Index Danmark/Gallup

De fire aviser har også en vis anseelse og troværdighed generelt, hvor-
for det også vil være naturligt at fokusere på disse. Vi tager ikke grati-
saviserne MetroXpress, 24timer og Urban med i vores empirisamling, 
da gratisaviserne oftest refererer til andre medier. Kristeligt Dagblad og 
Information fravælger vi på grund af det lave læsertal. Vores kriterium 
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er således, at der skal være over 200.000 daglige læsere af avisen, så vi 
ved, at et stort antal læsere har set de artikler, vi har valgt.

Vi startede med at vælge artikler omhandlende vores case fra aviserne 
på baggrund af søgeordene ”Jæger – I krig med eliten”, ”jæger”, ”jæ-
gerbog” og ”Thomas Rathsack”. Dette resulterede i 690 artikler. Første 
gennemlæsning resulterede i, at ca. halvdelen blev sorteret fra. Vi fra-
sorterede de nyheder, der gik igen samt de nyheder, der var kortere 
versioner af længere udgaver.  I de tilfælde, hvor to nyheder var ens, 
men stammede fra to forskellige aviser, har vi i vores fravalg af den 
ene artikel ikke haft præference for én avis. Det vil altså sige, at vi ikke 
har valgt én avis flere gange over en anden, men har forsøgt at fordele 
artiklerne på alle aviser. 

Efter første gennemlæsning af artiklerne valgte vi Børsens artikler fra. 
Dette skyldes, at de ved nærmere eftersyn udelukkende citerede fra 
de andre aviser. Således endte vi ud med at fokusere på artikler fra 
aviserne JyllandsPosten, Berlinske Tidende og Politiken.

I anden gennemlæsning skar vi hårdt ind til benet og frasorterede 
yderligere 208 artikler. Når emnerne i artiklerne lignede hinanden for 
meget sorterede vi fra. Vi sorterede også de artikler fra, der ikke ud-
trykte nogen holdninger, og hvor der dermed ikke var nogle frames af 
betydning for vores case at analysere frem.

På forsvaret.dk fandt vi 11 nyheder omhandlende jægerbogen og em-
ner relateret dertil, og grundet det lille antal inkluderede vi samtlige 
nyheder i vores analyse. Vi analyserede slutteligt 142 artikler fra aviser 
og 11 nyheder fra forsvaret.

De 142 artikler og 11 nyheder blev først analyseret grundigt igennem 
i kronologisk rækkefølge. Vi analyserede artiklerne og nyhederne med 
henblik på at finde appelformer, ladede ord, imagegenoprettelsesstra-
tegier, forskellige framingretninger, der opbyggede temaer, og aktører, 
samt om aktørerne talte for eller imod jægerbogen. Vi brugte i det 
hele taget meget energi på at forstå historien; hvem der gjorde hvad, 
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hvornår, og hvilke reaktioner dette medførte. Dette resulterede i 72 
siders rå analyse. For at organisere vores analyse ud fra andre kriterier 
end kronologisk rækkefølge, opstillede vi først vores fund i en liste ef-
ter hvilke stemmer, der var til stede i sagen. Derefter organiserede vi 
vores analyse efter en opstilling af sagens kritiske events, og til sidst 
organiserede vi vores fund efter de temaer, vi havde identificeret i vo-
res analyse. Samme analyse- og opstillingsteknik brugte vi på forsva-
rets nyheder. Herefter smeltede vi listerne med forsvarets nyheder og 
avisernes artikler sammen, samtidig med at vi kogte indholdet ned, 
så kun det essentielle blev tilbage. En stor del af arbejdet med specia-
let har bestået i at vælge fra og skære ind til benet, da der har været 
mange udtalelser i vores empiri, som var brugbare. Vi startede ud med 
en opstilling af temaer jævnfør en antagonist- og protagonistside. Ef-
ter at have fremstillet denne opstilling, fjernede vi protagonistsiden fra 
opgaven, da det er antagonistsiden, der er den mest interessante for 
vores vinkel i specialet, da den udtrykker forsvarets framing.

Forsvarets nyheder er naturligvis farvede af, at de kommer fra forsvaret 
selv. Ligesådan kan mediernes artikler været farvede af, hvilken avis de 
trykkes i. Ved at skære de udvalgte avisers artikler over én kam, vælger 
vi at se bort fra eksempelvis avisernes politiske overbevisninger. Den 
empiri, vi har taget med, anser vi for at være valid nok til at skabe vores 
analyse, da vi både har materiale fra forsvaret, men også har mate-
riale, der er bearbejdet af medierne. På denne måde er de analyserede 
udsagn ikke ensidige. Havde vi valgt kun at fokusere på forsvarets egne 
nyheder, ville der have været langt færre nuancer i resultatet af analy-
sen. Dette kunne dog have været endnu mere detaljeret, hvis vi havde 
medtaget flere aviser samt radio og tv.

Da ingen af dette speciales forfattere har personlige relationer til for-
svaret, er vi på den baggrund ikke partiske i vores holdninger i specia-
let. Vi er således ikke biased i specialets analyse.

De konklusioner, vi når frem til i dette speciale, sker på baggrund af 
en undersøgelse af en enkelt case. For at bakke vores resultater op, 
kan det være nødvendigt at se på flere cases for at bedømme validite-
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ten endeligt, og for at være sikre på, at vores konklusioner ikke blot er 
sande i denne case.

Medierne spiller en stor rolle i denne case, da en stor del af vores em-
piri stammer fra disse. Medierne er således med til at udvælge og be-
stemme hvilke udtalelser, forsvaret ”får lov til” at komme med. På den 
måde er medierne med til at forme vores empiri. På grund af den store 
betydning medierne har i forhold til empirien i dette speciale, er det 
nødvendigt med en nærmere gennemgang af medierne og deres rolle, 
da de spiller en stor rolle i den sociale konstruktion af en krise i en of-
fentlig organisation.

Medierne og deres rolle 
Massemedierne spiller en vigtig rolle, når det kommer til at frembringe 
relevant information om begivenheder, der sker hver dag rundt om i 
verden. Da medierne fungerer som gatekeepers, bestemmer de ofte 
en begivenheds relevans og vigtighed (Stefania Romenti & Chiara Va-
lentini, 2010). De kan bl.a. bestemme vigtigheden af en begivenhed via 
volumen af afsat spalteplads til omtale. I vores case afsætter medierne 
ret meget spalteplads til omtale af jægerbogsagen, og de er således 
med til at vurdere sagens relevans og vigtighed. Medierne agerer også 
talerør for alle stemmerne i sagen, idet medierne giver en mulighed for 
at blive hørt, og er således med til at skabe forskellige virkeligheder alt 
afhængig af hvilken stemme, der kommer til orde. Således har medi-
erne en stærk socialkonstruktionistisk indvirkning på krisen for forsva-
ret, da medierne er med til at skabe selv samme. Det vil altså sige, at 
idet medierne giver taletid til forskellige synspunkter i forbindelse med 
jægersagen, er de med til at skabe krisen.

Fairclough skriver, at medierne ikke bare afspejler virkeligheden; de 
skaber versioner af virkeligheden på måder, der afhænger af de so-
ciale positioner, interesser og målsætninger, som dem, der producerer 
dem, har (Fairclough, 1995, s. 103). Dette relaterer sig ganske godt til 
framing og vores case, hvor medierne er med til at skabe temaer, der 
bygger op omkring de forskellige aktørers framing.



Videnskabelig tilgang

33

I medierne er det journalisterne og chefredaktørerne, der er de magt-
fulde, da det udelukkende er dem, der bestemmer, hvor meget de for-
skellige aktører får lov til at ytre sig samt hvilken vinkel, der fremhæves. 
Journalisterne har således magt til at påvirke modtagerne i en retning, 
der fremmer en accept af de meninger, avisen udtrykker.  Van Dijk skri-
ver, at mainstream-medierne har magt, fordi de er i en nøgleposition 
til at have kontrol over de offentlige diskurser, og således indirekte har 
kontrol over offentlighedens bevidsthed (Dijk, 1997, s. 23). Medierne 
er altså magtfulde, idet de bestemmer, hvem der får lov at komme til 
orde. Således bestemmer de hvilken framing, der bliver præsenteret 
for offentligheden, og dermed hvilke temaer, der eksisterer. Det tema, 
der har flest forekomster, er temaet om kritik af forsvaret. Dette skyl-
des muligvis, at kritik kan holde liv i historien i medierne, hvorfor me-
dierne naturligvis er interesserede i denne vinkel for at profitere så 
meget som muligt på historien. Den præsenterede framing om kritik 
af forsvaret i vores case bevirker, at offentligheden får et negativt syn 
på forsvaret.

Mediernes rolle under en krise
Med et socialkonstruktionistisk videnskabeligt udgangspunkt er 
spørgsmålet om, hvornår en organisation er i krise socialt konstrueret, 
og krisefortolkning skabes socialt af interessenter, ikke blot selve or-
ganisationerne, men også i høj grad af både primære og sekundære 
interessenter. Sekundære interessenter kan være nyhedsmedierne.  
Da en krise er socialt konstrueret, kan man udlede, at hvis de primære 
interessenter mener, der eksisterer en krise, er det tilfældet.

Medieindustrien består af kommercielle organisationer, som søger 
at skabe fortjeneste på nyheder. Det være sig kriser, skandaler, død, 
glæde mm. Faktum er dog, at skandaler og kriser sælger. Medierne 
holder ligeledes kriserne i gang for at få så meget indtægt ud af den 
som muligt.

I forhold til den kontekst en avis opererer i, er det vigtigt at være op-
mærksom på de intense konkurrenceforhold, der eksisterer. Maksime-
ringen af avissalget er en konstant interesse i en økonomisk kontekst 
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(Fairclough, 1995, s. 73). De intense konkurrenceforhold medierne 
imellem kan være en af grundene til, at Politiken udgiver jægerbogen 
som tillæg til avisen. Vi kan ikke lade være med at spekulere på, om 
Politiken udgav jægerbogen som et udtryk for presse- og ytringsfrihed, 
eller om det i virkeligheden ikke mere drejer sig om kroner og øre.

Det er svært at forudsige, hvordan en krise vil forløbe, når man står midt 
i den. Lettere er det derimod at kortlægge krisen, efter den er overstå-
et. Uforudsigeligheden i en krise er ofte det, der gør det spændende at 
følge med i for medierne. Det er usikkert, hvad krisen udmunder i, og 
derfor giver det ofte næring til spekulationer.  Thompson skriver: “De 
[skandaler/kriser] giver derfor næring til spekulationer, og ligesom en 
god roman sætter de hele tiden læserne og seerne på en prøve med 
hensyn til deres evne til at vurdere hovedpersonernes pålidelighed, 
regne plottet ud og forudsige, hvad det ville ende med” (Thompson, 
2002, s. 83). Jo mindre information den kriseramte virksomhed sender 
ud til omverdenen, desto mere spekulerer medierne, og spinder videre 
på historien. Dette kan skade virksomheden mere, end hvis de selv var 
proaktive og sendte informationer ud, da spekulationerne til tider kan 
munde ud i rygtedannelser og deciderede skadelige løgne. 

Huang (Huang, 2006) fremhæver, at måden, hvorpå politiske perso-
ners image er fremstillet i medierne under en krise, tidligere er blevet 
påvist, påvirker offentlighedens opfattelse af politiske figurer, emner 
og begivenheder. I vores case viser det sig dog ikke at være tilfældet. 
Søren Gades personlige image har ikke lidt skade under krisen til trods 
for, at offentlighedens opfattelse af politiske figurer ofte påvirkes af 
historier i medierne (Yioutas & Segvic, 2003)(Aristoteles, 1983). Dette 
ses, da man, få dage før han afgår som minister, kan læse i meningsmå-
lingerne, at han er en meget populær minister (Artikel 111).

En organisations omdømme skabes gennem den information, stake-
holderne får om denne. Den information fås bl.a. hovedsageligt gen-
nem medierne, hvilket viser, hvorfor mediedækning er en vigtig del af 
en organisations omdømme (Coombs, 2007, s. 62). Wanta, Golan og 
Lee (2004, s. 57) skriver, at der er en klar sammenhæng mellem me-
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diedækning, og hvordan modtagerne former deres opfattelse efterføl-
gende. Det vil altså sige, at nyhedsmedierne fortæller folk, hvad de 
skal tænke. I forsvarets tilfælde betyder dette, at den negative omtale 
i medierne skaber et dårligt omdømme for forsvaret, som spreder sig i 
offentligheden. Mediernes rolle er altså at få sagen belyst fra så mange 
vinkler som muligt, så det ikke kun er forsvarets synspunkter, der kom-
mer frem. Medierne lader således alle stemmer komme til udtryk – 
både dem, der taler for og dem, der taler imod jægerbogens udgivelse.

Hvis medierne således ikke havde haft så meget magt, havde forsva-
ret ikke haft en ”modspiller”, og dermed var mange af temaerne ikke 
opstået. Et eksempel herpå kunne være temaet Kritik af forsvaret. Me-
dierne har magten til at bestemme vigtigheden af en historie, og også 
framingen af denne. Ofte vil medierne forsøge at afdække sagen fra 
alle vinkler, hvorfor mange aktører får lov til at udtale sig i denne sag. 
Desværre for forsvaret viser mange af udtalelserne sig at være af kritisk 
karakter, hvilket skaber temaet om Kritik af forsvaret.
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At definere en krise
Der er mange forskellige definitioner på, hvad en krise er, og begrebet 
krise har udviklet sig meget gennem tiden. Den mest overordnede de-
finition er, at det er en diskontinuitet eller afbrydelse i forhold til en 
normal eller ønsket situation (Johansen & Frandsen, 2007, s. 69).

Derudover findes der mange forskellige mere eller mindre konkrete 
definitioner på begrebet krise. Johansen og Frandsen har bl.a. listet 
følgende definitioner (Johansen & Frandsen, 2007, s. 77), som kommer 
fra henholdsvis Hermann, Pauchant og Mitroff samt Coombs:

”En organisationel krise (1) truer højt prioriterede værdier i organisa-
tionen, (2) giver et begrænset tidsrum, inden for hvilket der kan svares 
igen, og (3) er uventet eller ikke foregrebet af organisationen.”

”Vi definerer en krise som en afbrydelse, der fysisk påvirker et system 
som helhed og truer dets grundlæggende antagelser, dets subjektive 
selvfølelse, dets eksistentielle kerne.” 

”En krise er en begivenhed, som udgør en uforudsigelig, større trussel, 
der kan have en negativ indvirkning på organisationen, branchen eller 
stakeholdere, hvis den håndteres forkert.”

Ud fra de ovenstående definitioner kan vi se, at der er visse fællestræk 
i de forskellige teoretikeres måder at forklare, hvad en krise er. Eksem-
pelvis anser de fleste en krise for at være uforudsigelig og en trussel. 
Men der er også visse forskelle. Coombs inddrager for eksempel ikke 
kun organisationen som system, men også hele branchen og stakehol-
dere. Derudover siger han, at situationen først bliver en krise, hvis den 
håndteres forkert, og altså dermed kan undgås. Han integrerer dermed 
begrebet kriseledelse. Hermann mener, til forskel fra de andre, at en 
krise truer højt prioriterede værdier i virksomheden og siger, at der er 
et tidspres for at handle. Pauchant og Mitroff fokuserer på konsekven-
serne af krisen, dvs. krisens omfang, og betragter desuden organisatio-
nen som et system, hvori krisen kan brede sig. De mener, at der er tale 
om en krise, når de grundlæggende antagelser i en organisation trues.
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Ifølge Kjær Hansen er en virksomhed i krise ”… så snart en virksomhed 
er udsat for en mediestorm (…) uanset hvad der måtte ligge bag” (Kjær 
Hansen, 2004, s. 214). Man kan desuden snakke om en dobbeltkrise 
eller en kommunikationskrise, som 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, 2007, 
s. 79).

Pauchant og Mitroff skelner mellem to slags organisationer. De krisefor-
beredte (crisis-prepared) og de krisetilbøjelige (crisis-prone) (Pauchant 
& Mitroff, 1992, s. 1). De krisetilbøjelige definerer de som virksomhe-
der, hvor en krise ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Management 
teamet i sådanne virksomheder tror, at de kan håndtere en krise ved 
at øge kontrollen, eller også giver de skæbnen skylden for ikke at fore-
tage sig noget (Pauchant & Mitroff, 1992, s. 33). De kriseforberedte 
derimod, har gjort alt, hvad der står i deres magt for at forhindre kriser 
i at ske, samt forberedt sig bedst muligt på, hvordan de skal håndtere 
en krise, hvis den skulle opstå.  

Ifølge Pauchant og Mitroff (Pauchant & Mitroff, 1992) har kun 10-15 % 
af de store virksomheder i Nordamerika og Europa udviklet en plan for 
kriseledelse. Vi skal dog være opmærksomme på, at dette blev skrevet 
i 1992, og billedet kan altså se anderledes ud anno 2011. 

At klassificere en krise
Det kan i mange sammenhænge være nyttigt at klassificere kriser. Ty-
pologiseringerne kan eksempelvis benyttes, når man vil udarbejde be-
redskabsplaner. Typologisering af kriser gøres forskelligt af de forskel-
lige teoretikere. Shrivastava og Mitroff (1987, s. 105) har udarbejdet en 
artstypologi, der bruger krisens indhold som inddelingskriterium. De 
klassificerer kriser efter to kriterier: et kriterium, der typologiserer en 
krise efter hvor, den opstår, dvs. interne eller eksternt, og et kriterium, 
der typologiserer en krise efter hvilket system, der er den primære år-
sag til krisen, dvs. et teknisk/økonomisk system eller et menneskeligt/
organisationelt/socialt system. 
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Johansen og Frandsen har videreudviklet Shrivastava og Mitroffs mo-
del, og lavet Den udvidede kriseporteføljemodel (Johansen & Frandsen, 
2007, s. 158). Denne model kan anvendes til kriseforberedelse, men 
også til diagnose og analyse under krisen. Figuren består af: krisens 
art, krisens intensitet, krisens dynamik og krisens fortolkning, og er ud-
arbejdet for at kunne svar på fire spørgsmål, nemlig:

• Hvad slags krise er der tale om? (art)
• Hvor stor er den pågældende krise? (intensitet)
• Hvordan udvikler krisen sig? (dynamik)
• Hvordan fortolkes krisen uden for og inden for organisationen af 

eksterne og interne stakeholdere? (fortolkning)



Referenceramme

41

 Pilene i figuren viser, at hver af de fire komponenter gensidigt påvirker 
hinanden, sådan at krisens art og krisens intensitet påvirker hinanden. 
De påvirker så krisens dynamik, for at disse 3 så påvirker krisens for-
tolkning.

Ian Mitroff (Mitroff, 2004) klassificerer derimod kriser i syv grupper: 
økonomiske, informationsmæssige, fysiske, menneskelige, imagemæs-
sige, psykopatiske handlinger og naturbestemte (vores oversættelse). 
Han har opstillet denne liste for at vise, at stort set alle kriser kan grup-
peres i kategorier. Kriserne har stærke ligheder inden for de forskellige 
kategorier, hvorimod der er stor forskel de forskellige kategorier imel-
lem.

Økonomiske Strejker
Uro blandt arbejderne
Mangel på arbejdskraft
Fald i aktiekursen
Sammenbrud i markedet
Tab

Informationsmæssige Tab/udslip af fortrolig informa-
tion
Spredning af falsk information
Computernedbrud
Hacking/manipulering med data

Fysiske Tab af produktionsenheder, fa-
brikker eller råvarer
Sammenbrud i produktion/ser-
vice
Tekniske vanskeligheder

Menneskelige Topledere forlader organisatio-
nen
Nøglepersoner går til andre
Fravær eller sygdom eksploderer
Arbejdsulykker
Sabotage
Vold
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Imagemæssige Bagvaskelse
Sladder
Grove vittigheder
Rygtekampagner
Skader på virksomhedens ry
Manipulation med virksomhe-
dens logo

Psykopatiske handlinger Manipulation med produkter
Kidnapning
Gidseltagning
Terrorisme
Vold på arbejdspladsen

Naturbestemte Jordskælv
Ild
Oversvømmelse
Eksplosion
Tyfon
Orkan

Pauchant og Mitrof (Pauchant & Mitroff, 1992) har udviklet en model, 
der definerer forskellige krisetermer, der er medvirkende til at typo-
logisere en krise efter intensiteten. De skelner mellem de afbrydelser, 
der sker på det fysiske niveau, eksempelvis på det tekniske område, og 
det, der sker på det symbolske niveau, hvilket bl.a. indebærer de ruti-
ner, en organisation nu engang har, som er med til at skabe identitet og 
en følelse af at høre til blandt organisationens medlemmer.

• En hændelse (incident) definerer de som sammenbrud i en kom-
ponent, en enhed eller et undersystem som er den del af et større 
system. Det større system er ikke truet i en hændelse, og det en-
kelte komponent skal blot repareres eller ordnes. 

• En ulykke (accident) er et sammenbrud, der fysisk påvirker hele 
systemet, f.eks. en hel organisation eller hele industrien.

• Der er tale om en konflikt (conflict), når systemets symbolske eller 
sociale struktur er forstyrret, uden at dets grundlæggende antagel-
ser dog er truet.
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• En krise definerer de som et sammenbrud, der fysisk påvirker hele 
systemet og truer de grundlæggende antagelser, selvopfattelsen 
og den eksistentielle kerne.   

 

Kriser er dynamiske, og holder sig derfor ikke nødvendigvis til ét felt 
i matrixen. En krise kan udvikle sig fra intern til ekstern, fra teknisk til 
menneskelig, fra national til international og så videre.

Om kriseledelse og kriseforløb
Vi har brugt forskellige værktøjer fra krisekommunikationsteorien på 
vores case for således at definere og klassificere forsvarets krise. Vi 
har også set på forsvarets kriseberedskab, samt hvordan forsvaret har 
benyttet sig af kriseledelse i forhold til Coombs’ 9-trinsmodel. Coombs 
er en af de største og mest velkendte krisekommunikationsteoretikere, 
hvorfor vi har valgt at benytte os af hans teori.

En krise er en uforudsigelig begivenhed, som truer stakeholdernes for-
ventninger, og som kan påvirke en organisations præstationer og skabe 
negative resultater. En krise er uforudsigelig, men ikke uventet. Kriser 
forstyrrer stakeholdernes forventninger, og de kan blive chokerede 
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og vrede, hvilket truer forholdet mellem organisationen og stakehol-
derne. Derfor er kriser farlige for organisationers omdømme (Coombs, 
2007, s. 3). 

Kriseledelse forsøger at forebygge eller mindske de negative resultater 
af en krise, og derved beskytte organisationen, stakeholderne og hele 
den berørte industri fra at lide skade. Det er en konstant igangværende 
proces, som skal implementeres i hverdagen (Coombs, 2007, s. 14). 
Kriseledelse består af 4 faktorer: at forhindre, at forberede, at hånd-
tere og at lære af krisen (Coombs, 2007, s. 5).

Coombs har lavet en 9-trinsmodel, der forklarer kriseforløbets faser: 
før, under og efter krisen:

Denne opgave fokuserer på fasen Under krisen, hvorfor der vil være 
mest vægt på teorien omkring denne fase i nærværende speciale.

Fasen Før krisen består af signaldetektion, forebyggelse og forberedel-
se. I denne fase ser man på advarselstegn, så man kan forhindre krisen. 
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Kriseledelse handler i første omgang om at kunne diagnosticere egen 
organisation og finde ud af, hvordan man tænker og forholder sig til 
kriser i egen organisation (Johansen & Frandsen, 2007, s. 138). 

Fasen Under krisen består af erkendelse, inddæmning og restituti-
on. Her vil være en begivenhed, som får krisen til at gå i gang. Her 
er det vigtigt for virksomheden at erkende krisen, og derefter søge at 
få kontrol over situationen. Kriseledelse handler om at være proaktiv 
og dermed selv være med til at sætte dagsordnen i en krisesituation 
(Johansen & Frandsen, 2007, s. 164). I denne fase er det også vigtigt 
at indsamle al tilgængelig information om krisen. Denne fase er klart 
den sværeste og hårdeste. Ledelse og medarbejdere udsættes for et 
stort pres, og der skal reageres korrekt, for at man kommer ud på den 
anden side med image og omdømme i behold. En krise kan ikke blive 
behandlet ordentligt, hvis organisationen er blind overfor krisens de-
taljer (Coombs, 2007, s. 125). Kriseteamet skal arbejde for at forhindre 
krisen i at sprede sig til andre områder af organisationen og begrænse 
varigheden.  Internt skal teamet indsamle informationer, så de kan 
tage beslutninger, og eksternt skal stakeholderne informeres om kri-
sen, og der skal handles på krisen og rapporteres om organisationens 
skridt mod bedring (Coombs, 2007, s. 127).

Fasen Efter krisen består af evaluering af kriseforløbet, på læringen og 
på efter krise-tiltag, som f.eks. forandringsprocesser i kultur og struktur 
samt på genetableringen af et godt omdømme og (gen)opbygning af 
gode relationer til stakeholderne (Johansen & Frandsen, 2007, s. 170). 

Til sidst skal det nævnes, at kriseledelse også handler om at skabe 
kultur. ”At skabe egentlig krisekultur betyder ikke, at en organisations 
medarbejdere skal tænke og tale om kriser hver dag, men derimod at 
skabe en kultur, hvor man taler om fejl og risici” (Johansen & Frandsen, 
2007, s. 177). Herved mener Johansen og Frandsen, at man skal im-
plementere kriseledelse som en naturlig og aktiv del af virksomheden. 

Der er aldrig to kriseforløb, som er ens, og derfor er der heller ikke en 
færdig plan for, hvordan man skal håndtere de enkelte forløb. Kriser er 
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situationsbestemte, og skal alle behandles med forskellig kriseledelse 
for at opnå positive resultater (Johansen & Frandsen, 2007, s. 179).

Vi har valgt at tage yderligere en teoretiker med, der ser på krisefaser; 
nemlig danskeren Jens Otto Kjær Hansen. Hans model giver et godt vi-
suelt overblik over krisens forløb, og viser begivenheder, der markerer 
en udvikling i krisen. Ved hjælp af modellen får man en god fornem-
melse af, hvor lang tid krisen udspiller sig over, og hvor længe de en-
kelte faser i krisen varer. Jens Otto Kjær Hansen (Kjær Hansen, 2004, s. 
227) opstiller følgende model for krisens fem faser:

1. Krisen spirer: I denne fase viser krisens første tegn sig, og tæt over-
vågning af, hvad der sker, er derfor nødvendig. Der skal gennemfø-
res en faktaanalyse over forholdene ved krisen, og en risikoanalyse 
ud fra interessenternes følsomhed. Derudover skal der aktiveres en 
krisestab. Ifølge Kjær Hansen kan det være svært at få beslutnings-
tagerne til at erkende krisens mulige udvikling, hvilket kan føre til 
mangel på data, hvis der dækkes over noget af sandheden i satsning 
på, at det vil lykkes at undgå at få det hele frem.  Det er heller ikke ual-
mindeligt, at udmeldinger til offentligheden siden hen må trækkes 
tilbage, og det ødelægger mulighederne for at handle, når krisen al-
ligevel udvikler sig. I denne fase stiller medierne kritiske spørgsmål.  

2. Krisen folder sig ud: Her bliver det klart, at der er tale om en egentlig 
krise, og man må vælge en reaktionsstrategi, som afhænger af, hvad 
krisen udspringer fra. Der opstilles tre mulige reaktionsstrategier: 
 
- Den passive: at sige og gøre så lidt som muligt, og prøve at ride 
krisen af  
 
- Den defensive: et “vi-har-ikke-gjort-noget-forkert”-forsvar      
 
- Den offensive: enten at belyse sagen reelt med facts, der viser, at 
den kriseramte har handlet og stadig handler korrekt, eller at gå 
til modangreb  
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Ved store ulykker er den offensive strategi at foretrække, og 
de første 24 timer er meget kritiske. Risikoen ved at holde in-
formationen tilbage for længe er, at der kan opstå mistanker 
og rygter, som kan skade den kriseramte, og denne vil må-
ske ikke blive troet, når informationen endelig kommer frem. 
 
Hvis en krise ikke bunder i en ulykke eller en fejl, er det klogt at 
vælge den passive eller defensive strategi, for hvis der rent fak-
tisk ikke er noget at komme efter, kan krisen kun udvikle sig 
til et vist niveau og vil forsvinde hurtigt. Den passive strategi 
er dog en risikabel strategi, og i reglen er det bedre at reagere.  
 
De sværeste tilfælde er de kriser, der rummer en form for 
“sprængstof”, der kan komme frem senere i forløbet, som 
man fejlagtigt troede, kunne holdes skjult, og som, når det 
kommer frem, sætter troværdigheden over styr. Det er 
stort set umuligt at ændre strategi, når krisen har foldet 
sig ud, så det er nødvendigt at forberede sig på det værste.  

3. Fuld blomstring: Her er krisen på sit højeste, og selvom kontakten 
til medierne hurtigt får mest opmærksomhed, er det vigtigt at hu-
ske at kommunikere med de direkte interessenter, især medarbej-
derne. Direkte kommunikation til disse har stor troværdighed, og 
kan give en effektiv modvægt til mediernes fremstilling. I denne 
fase tegner løsningen på krisen sig, og det bliver klart for alle, hvad 
der er sket, og hvem, der har ansvaret for hvad. Hvis den krise-
ramte har en form for ansvar, afhænger krisens videre forløb af, 
hvad den kriseramte gør og siger. Vedgås ansvaret hurtigt og ær-
ligt, kan en stor del af den kriseramtes troværdighed genvindes. 
 
En særlig strategi er kapitulationen, hvor den krise-
ramte ikke er skyldig, men giver efter for presset, for-
di det er den eneste måde at minimere yderligere skade. 
 
Det kan være svært at komme videre efter en krise uden nogen 
form for symboloffer – også kaldet knæfaldet, hvor man f.eks. fy-
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rer en direktør eller nedlægger en produktion – gøres dette, be-
gynder presset at aftage, og den kriseramte kan komme videre. 

4. Krisen begynder at falme: Her er en løsning fundet, og medi-
erne mister interessen. De ønsker kun informationer til perspek-
tiverende og opsamlende historier, og de kritiske kommentarer 
stopper. Her er det vigtigt at få afsluttet kommunikationen til de 
direkte interessenter godt. Det er deres holdning, der betyder 
mest, og dem, der langsomst mister interessen. Dette er især 
vigtigt, hvis den kriseramte har måttet pådrage sig et ansvar. 

5. Krisen blomstrer af: Her forsvinder historien ud af medierne, og 
kun opfattelsen i offentligheden bliver tilbage. Det er en god ide 
at lave en undersøgelse af, hvor store skader på omdømmet krisen 
har efterladt. Det gælder om at få lært noget af kriseforløbet, så 
der skal evalueres grundigt. 

Hvordan man forbereder sig på en krise
Dilenschneider og Hyde (Dilenschneider & Hyde, 1985) understreger 
vigtigheden af at have en gennemtænkt, nedskrevet krisekommuni-
kationsplan. De fremhæver, at man ikke kan planlægge kriser, men at 
man kan forvente dem. De skriver, at det handler om at have taktiske 
og strategiske retningslinjer, nedskrevne planer for fremgangsmåder 
og udpegede personer med ansvarsområder for, at en organisation kan 
have det bedste udgangspunkt for at komme godt gennem en krise.

Dilenschneider & Hyde skriver endvidere, at en organisations svar på 
en krise kan være planlagt i tilstrækkeligt mange detaljer til at minime-
re skaderne af en potentielt eksplosiv situation. De hævder ligefrem, 
at med overlegen planlægning krydret med en lille smule held kan en 
organisation kontrollere en krise og til tider ligefrem vende den til en 
fordel.

Da ingen kan forudsige en krise, handler det altså om forberedelse, 
og Dilenschneider & Hyde fremsætter fire trin, man kan tage, for at 
forberede sig på en krise:
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1. Man kan identificere potentielle kriser
2. Afgøre hvilke modtagere, de pågældende kriser kunne tænkes at 

påvirke
3. Afgøre hvem i organisationen, der skal tage sig af de forskellige 

modtagere
4. Udrede hvordan effekten af ens handlinger med en modtagergrup-

pe kan måles med henblik på opfølgning.

Dilenschneider & Hyde skriver også, at man skal sørge for at kommuni-
kere med primære interessenter og offentligheden, men det vigtigste 
af alt er at kommunikere med medierne, og en stor del af kriseplanlæg-
ningen skal fokusere herpå. Deres tommelfingerregel for krisekommu-
nikation er: Fortæl det og fortæl det hurtigt (Dilenschneider & Hyde, 
1985).

Beredskabsniveau
Kjær Hansens opstiller 6 følsomhedskriterier, som vi har valgt at tage 
med for at definere forsvarets risikogruppe med henblik på at kunne 
vurdere, hvor gennemarbejdet et kriseberedskab forsvaret burde 
have. Vi antager, at offentligheden har en forventning om, at forsvaret 
har et højt kriseberedskabsniveau i kraft af deres identitet som Dan-
marks forsvar, og det lader til, at disse forventninger ikke bliver indfriet 
i denne case. Efter gennemgangen af det empiriske materiale, mener 
vi, at forsvaret måske ikke var så godt beredt på en krise, hvor kommu-
nikationen var i centrum.

Kjær Hansen (Kjær Hansen, 2004, s. 233) behandler altså emnerne ri-
sikogrupper og beredskabsniveau, og hans seks følsomhedskriterier er 
som følger:

• Berøring
• Identifikationsmulighed
• Direkte relation til mennesker, dyr eller miljø
• Kendthed som virksomhed
• Højtprofilerede enkeltpersoner
• Branche/sektor med stor afsmitningsrisiko
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Kjær Hansen argumenterer for, at hvis en virksomhed matcher tre eller 
flere af disse, er den en højrisiko-organisation, hvilket betyder, at den 
skal være i besiddelse af et rødt beredskab. Et rødt beredskab betyder, 
at organisationen har et meget veludviklet beredskab, som løbende 
opdateres, samt at den bør have en komplet kriseplan og –manual. 
Matcher en virksomhed mindst ét af følsomhedskriterierne, er den en 
mellemrisiko-organisation. Dette betyder, at den skal have et orange 
beredskab, som bliver evalueret én gang om året og har systematisk 
overvågning. Derudover skal de have et udkast til et rødt beredskab 
klar i tilfælde af, at dette skulle blive nødvendigt. Matcher man deri-
mod ingen af følsomhedskriterierne, er man en lavrisiko-organisation, 
som skal have gult beredskab. Dette betyder blot, at man i organisa-
tionen skal have aftalt, hvem, der har ansvaret for hvad i tilfælde af en 
krise.

Ifølge Sherry Folsom (Folsom & D’Aquino, 2000) må ingen organisation, 
lige meget hvor succesfulde, magtfulde eller hvor godt ry de har, tro, 
de er immune overfor en krise. Efter en krise husker offentligheden 
sjældent detaljerne i sagen, men de husker i lang tid det enten posi-
tive eller negative syn, de efterfølgende fik på organisationen. Ifølge 
Sherry Folsom skal forskellen ofte findes, ikke i hvor alvorlig krisen var, 
men derimod i hvordan organisationen formåede at kommunikere til 
offentligheden og sine stakeholdere under krisen (Folsom & D’Aquino, 
2000). Deres kommunikation afgør altså, hvor godt eller skidt organi-
sationens image bliver ovenpå en krise, og det er værd at bemærke, at 
der kan gå år, før dette image ændres. 

Ifølge Keri Stephens er formålet med kommunikationen under en krise 
at influere offentlighedens opfattelse af den kriseramte organisation 
med henblik på at opretholde et positivt image og genopbygge et be-
skadiget image blandt organisationens stakeholders (Stephens, Ma-
lone, & Bailey, 2005).

Mange forskere fremhæver vigtigheden af, at organisationen, der er i 
krise, sørger for at stå ved deres fejl og undskylde ((Folsom & D’Aquino, 
2000), (Kim, Avery, & Lariscy, 2009) og (Gallagher, Fontenot, & Boyle, 
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2007)) og det fremhæves, at organisationerne kommer bedst ud af kri-
serne med denne strategi, hvorimod benægtelse er den mindst effek-
tive strategi (Kim et al., 2009).  

Det fremhæves, at offentligheden ikke forventer, at organisationer og 
enkeltindivider er perfekte og dermed fejlfrie, men offentligheden for-
venter til gengæld, at de offentligt beklager deres fejl. At undskylde bli-
ver således det første skridt på vejen mod tilgivelse (Folsom & D’Aqui-
no, 2000). Det bliver derudover fremhævet, at man skal tage ansvar 
og rette op på problemerne, selv om det måske koster mange penge, 
og så skal man sørge for, at en lignende krise ikke kan ske i fremtiden.  

Sora Kim konkluderer, at udbredte best practice råd om, hvordan man 
bedst kommer igennem en krise, og hvilken krisekommunikations-
strategi man skal bruge for at komme ud af krisen med et genoprettet 
image, ofte ikke bliver brugt i virkeligheden (Kim et al., 2009). Stefania 
Romenti støtter op om udlægningen af, at det virker som om, at mange 
organisationer kun har lært ganske lidt af de anbefalinger, der findes 
angående krisehåndtering og krisekommunikation (Stefania Romenti 
& Chiara Valentini, 2010). 

Således benytter mange organisationer sig altså ikke af kommunikati-
onsteoretikernes gode råd, når de står midt i en krise. Hermed opstår 
et paradoks, der går ud på, at teoretikerne bruger mere krudt på at 
fortælle om hvilke strategier, man skal benytte, end folk i praksis bru-
ger på at benytte disse råd. Der findes således en kløft mellem teori og 
virkelighed. Vi kan altså konstatere, at det, praktikerne gør i virkelighe-
den, ikke altid stemmer overens med, hvad teoretikerne siger, man bør 
gøre i en krisesituation. Vi mener, at en grund til de ikke gør det, kunne 
være magtfulde frames i organisationerne. Derfor vil vi se nærmere på 
fænomenet framing senere i opgaven.

Imagegenoprettelsesstrategier
Så snart en organisation kommer ud i modvind, så rystes dens image, 
og det er vigtigt at forsøge at bevare eller genoprette dette, hvorfor 
vi mener, at imagegenoprettelsesstrategier hænger tæt sammen med 
krisekommunikation. 
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Den amerikanske professor i kommunikation William Benoit (Benoit, 
1995) er en af de største teoretikere indenfor krisekommunikation, og 
vi bruger hans teori om imagegenoprettelsesstrategier til at finde ud 
af, hvordan forsvaret reagerer på de forskellige begivenheder under 
krisen. Vi vil påpege, hvilke imagegenoprettelsesstrategier forsvaret 
har brugt, for dernæst at vurdere, hvor hensigtsmæssigt dette var, og 
slutteligt komme med eventuelle forslag til, hvilke strategier forsvaret 
med fordel kunne have benyttet sig af.

Ifølge Benoit vil folk gerne have, at andre ser på dem i et positivt lys. 
Derfor vil man ofte være motiveret til at forklare sin adfærd for andre, 
hvilket ofte sker, når vi tror, at andre anser os som ansvarlige for en ad-
færd, som de mener, er uheldig eller uhensigtsmæssig (Benoit, 1995, s. 
50). Man er altså bange for, at andre vil synes mindre godt om én, når 
der sker uheld, og denne trussel af ens image øges i takt med mæng-
den af ansvar (Benoit, 1995, s. 68).

Johansen & Frandsen (Johansen, Winni & Frandsen, Finn 2000) sætter 
Benoits teorier om imagegenoprettelse ind i en krisekommunikations-
diskurs. Forfatterne bruger det modtagerorienterede image-begreb, 
og de fremsætter følgende citat af Bernstein som værende den mest 
udbredte definition af image: ”Virksomhedens image er nettoresulta-
tet af samspillet mellem folks erfaringer, meninger, følelser, viden og 
indtryk vedrørende en virksomhed”. Hvis virksomhedens image bliver 
truet eller angrebet via en uønsket begivenhed, og offentligheden tror, 
at virksomheden er ansvarlig, kan dette således føre til brugen af gen-
oprettelsesstrategier, hvor man bruger verbal respons til at bedre sit 
image. Benoit skriver, at skyld og kritik er en del af samfundet, og fordi 
image er vigtigt for alle, er denne trang til at rense ens omdømme gen-
nem diskurs en del af både det private og offentlige liv (Benoit, 1995, 
s. 70).

Benoit grupperer genoprettelsesstrategierne i fem overordnede stra-
tegier:
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1. Benægtelse
2. Unddragelse af ansvar
3. Reduktion af angrebets omfang
4. Korrigering
5. Bøn om tilgivelse

Benoit skriver, at en strategi i denne sammenhæng er et abstrakt kon-
cept, der repræsenterer et mål eller en effekt søgt igennem diskurs. 
Strategier repræsenterer således forholdet mellem diskurs og et mål 
eller en effekt. Det vil altså sige, at man som retor har et mål, og at man 
håber, at den rette diskurs kan hjælpe til at nå frem til det mål (Benoit, 
1995, s. 80).

Den første strategi, Benægtelse, er yderligere inddelt i 2 undertyper: 
Simpel benægtelse, som består i en ren benægtelse af, at handlingen 
har fundet sted, at man udførte den, eller at man er ansvarlig for den, 
og Flytning af skyld, som går ud på, at man flytter ansvaret over på 
andre, således at man hævder, at man slet ikke har været en del af en 
given handling.

Den anden strategi, Unddragelse af ansvar, er inddelt i fire undertyper, 
som alle går ud på at nedtone sin egen rolle i sagen. Den første under-
type er Provokation, hvor man hævder, at man er blevet provokeret til 
den givne handling, således at der er andre medansvarlige, og at man 
selv er blevet gjort til syndebuk. Den anden undertype er Omstødelse, 
hvor man hævder, at man gjorde, som man gjorde, fordi man ikke var 
tilstrækkelig velinformeret, eller ikke selv havde den fulde kontrol over 
tingene; med andre ord prøver man at sige, der er andre, som indirekte 
bærer skylden. Tredje undertype er Uheld, hvor man argumenterer for, 
at der er tale om et regulært uheld eller en uheldig omstændighed, 
som man ikke selv var skyld i, eller måske kun delvis var skyld i. Den 
fjerde og sidste undertype er Gode hensigter, hvor man prøver at for-
klare, at man gjorde, hvad man gjorde, i bedste mening.

Den tredje strategi, Reduktion af angrebets omfang, er delt op i seks 
undertyper: Første undertype er Afstivning, hvor man fremhæver po-
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sitive sider og egenskaber ved virksomheden, eller beskriver positive 
handlinger, som man tidligere har gjort, for på den måde at aflede op-
mærksomheden fra den aktuelle sag. Anden undertype, Minimalise-
ring, går ud på at forsvare sig med, at den dårlige handling ikke er helt 
så slem, som den ser ud til. Differentiering er tredje undertype, og den 
består i at fremhæve, at handlingen ikke er så slem som andre tilsva-
rende handlinger, hvor der har været værre følger. I fjerde undertype, 
Angreb på den anklagende, består i at gå til modangreb og svække 
modpartens beskyldninger for på denne måde at bortlede opmærk-
somheden fra en selv. Sjette og sidste undertype benævnes Kompen-
sation, da man her tilbyder kompensation for at mindske angrebet.

Den fjerde strategi, Korrigering, har ingen undertyper, men består i at 
forsøge at rette op på et problem. Her skal man enten løse problemet 
eller forhindre, at det kan genopstå. Man kan godt udføre en korrige-
rende handling uden at påtage sig ansvaret for en given handling. 

Den femte strategi, Bøn om tilgivelse, har heller ingen undertype. Her 
står man ved sit ansvar, undskylder, og beder om tilgivelse, og man 
kombinerer ofte denne strategi med strategien Korrigering.

Benoits strategier spænder således over et bredt spektrum; fra den 
ene ekstrem, hvor man benægter alt, til den anden, hvor man tilstår alt 
og undskylder. Johansen & Frandsen fremhæver, at der findes endnu 
en strategi, som Benoit ikke inkluderer i sin strategitypologi, da den 
ikke er en verbal strategi, og hans typologi kun er fremstillet til at in-
kludere verbale strategier. Denne ekskluderede strategi er Tavshed, og 
den bliver brugt i situationer, hvor man forsøger at ignorere anklager 
ved at forblive tavs, og således håber på, at sagen vil dø af sig selv 
(Johansen, Winni & Frandsen, Finn 2000). Benoit skriver desuden, at 
det kan være en fordel at benytte sig af flere teorier, idet de forstærker 
hinanden (Benoit, 1995). Derudover skriver han, at dem, der er skyl-
dige i at have gjort noget galt, nok bør tage ansvaret med det samme 
og undskylde. At gøre andet kan gøre skaden på ens omdømme værre.

Således altså en model over imagegenoprettelsesstrategier:
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Framing
Når en organisation befinder sig i en krisesituation, er det utrolig vig-
tigt, at den kommunikerer – både internt og eksternt, således at både 
medarbejdere, kunder og offentligheden forstår, hvad der foregår. 
Dette vil afhjælpe rygtedannelse og spekulationer, og kan på denne 
måde hjælpe organisationen godt igennem krisen. I forbindelse med 
kommunikationen i krisen er det vigtigt, at organisationen forstår, at 
det ikke er ligegyldigt, hvad man siger. Her kommer framingen ind i bil-
ledet, og den sproglige framing bliver hermed et våben og et middel i 
krisekommunikationen. Framing kan gøre forskellen mellem succes og 
fiasko i en krisesituation; hvis man formår at bruge den til sin fordel, 
kan krisen vendes til noget positivt. Set ud fra socialkonstruktionismen 
skaber framingen den kontekst, man ser krisen i. Derfor er ordvalget 
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uhyre vigtigt, således at man formår at skabe frames, der er til egen 
fordel, og som også kan bakke op om det, man ønsker at få frem i kri-
sen. I en krise med tvetydighed omkring hvem der har ansvaret, kan 
man også med fordel benytte sig af framing, og fremlægge den version 
af sagen, der er mest gunstig for organisationen. Det er naturligvis altid 
nødvendigt at skabe en positiv kontekst for sin organisation, men det 
er især nødvendigt i krisesituationer at skabe frames, der handler om 
de gode sider i organisationen og generelt fokuserer på positive ting 
og tiltag.

Så hvordan kan framing bruges i krisekommunikation? Vi mener, at fra-
mingen er et middel til at afhjælpe kriser på – det være sig at vende 
krisen til sin fordel eller blot at ride krisen af på en gunstig måde, uden 
at virksomheden lider for stor overlast. Når man framer, er man med til 
at forme de diskurser, der hersker, og det er derfor vigtigt at være op-
mærksom på sit ordvalg. Der er desværre eksempler på organisationer, 
der ikke håndterer en krise hensigtsmæssigt, og forsvaret er et rigtig 
godt eksempel på en organisation, der trods kompetente medarbej-
dere ikke formåede at håndtere en krise efter teoriens forskrifter. Når 
en organisation ikke håndterer en krise i forhold til litteraturens anbe-
falinger, opstår der altså en kløft mellem teori og praksis, hvilket man 
ofte oplever hos organisationer, der pludselig befinder sig i en krise.

Vi mener altså, at framing er ”the missing link” mellem teori og prak-
sis i forhold til krisekommunikation. Framing er en central brik i vores 
case, fordi det forklarer, hvorfor forsvaret handler så forkert, som de 
gør i forhold til krisekommunikationens anbefalinger. Krisekommuni-
kationsteorien kommer nemlig med mange anbefalinger til, hvordan 
man skal forberede sig på en krise, og hvordan man skal agere under 
og efter en krise, som ikke altid bliver fulgt af praktikerne, hvilket også 
er tilfældet i vores case. Vi vil gerne se på én af de faktorer, der kan 
være grunden til denne afvigelse mellem teorien og praktikken. Der 
kan formentlig være flere årsager til, at der opstår en forskel mellem 
teoretikernes gode råd og praktikernes ageren, og i nærværende spe-
ciale vil vi se på framing som forklaring på denne kløft mellem teori og 
praksis.
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Vi mener, at virkeligheden er socialt konstrueret, og dermed er også 
kriser sociale konstruktioner. Når man framer, foretager man aktivt 
valg og fravalg, og på den måde er man med til at lave en social kon-
struktion. Altså er framing og socialkonstruktionisme tæt forbundet.

Om framing siger Fairclough: “Analysis of ‘framing’ draws attention to 
how surrounding features of the reporting discourse can influence the 
way in which represented discourse is interpreted. Framing can be bla-
tantly manipulative.” (Fairclough, 1995, s. 83).

Vi er blevet meget inspirerede af Gail Fairhursts teorier om framing, 
som hun fremsætter i bogen The Power Of Framing fra 2010, hvorfor 
vi har valgt at fokusere på hendes definitioner i vores analyse af denne 
case.

Gail Fairhurst skriver, at vor tids ledere skal forstås som managers of 
meaning – altså menings- eller betydningsledere. Evnen til at lede me-
ning kaldes framing – og det er en evne, man kan tillære sig (Fairhurst 
& Sarr, 1996, s. 3). 

Fairhurst skriver, at framing af virkeligheden på dets helt basale niveau 
betyder, at man definerer ”situationen her-og-nu” på en måde, der har 
en forbindelse til andre. For at blive god til framing bliver man nødt til 
at fokusere på sproget, da sproget danner grundlaget for framingen.

Ifølge Gail Fairhurst (Fairhurst, 2011) er en “frame” en struktureret 
måde at tænke på – f.eks. i form af konceptet kundeservice. Framing 
er en handling for at kommunikere det koncept; f.eks. at bruge det 
klichefyldte udtryk ”kunden har altid ret”. Hun definerer frame som 
et mentalt billede (eller mental picture), og framing som den proces 
det er at kommunikere det billede til andre. Fairhurst skriver også, at 
man kan frame og konstruere virkeligheden, og skriver, at man ikke 
kan kontrollere begivenheder, men man kan kontrollere den kontekst, 
man ser begivenhederne igennem, hvis man griber muligheden for at 
frame begivenheden (Fairhurst, 2011, s. 2). Framing er altså essentielt 
i forhold til vores case, idet forsvaret i allerhøjeste grad forsøger at 
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kontrollere den kontekst, de ser begivenhederne igennem. De vil gerne 
have, at deres egen opfattelse af bogen bliver den generelle offentlige 
opfattelse. De sender en frame ud i offentligheden, og den frame vil de 
gerne have, at alle skal tage til sig. Det drejer sig om, at forsvaret ikke 
billiger bogen, og de har en forventning om, at når de går ud i offent-
ligheden og fortæller, at bogen er farlig, så er den farlig. De forsøger at 
få deres frame til at fremstå som sandheden, og ikke blot som deres 
vinkel på sagen. I forsvarets øjne er deres frame sandheden, og for 
forsvaret handler deres framing således ikke om at kontrollere kontek-
sten, men om at fremlægge deres version af virkeligheden.  Framing 
er altså evnen til at forme betydningen af noget - som regel den situa-
tion, man befinder sig i, - og forstå betydningerne gennem det, vi eks-
kluderer, inkluderer og det, vi fremhæver (Fairhurst, 2011, s. 3). Dette 
understøttes af Kirk Hallahan (Hallahan, 1999) som skriver, at framing 
retter opmærksomheden på vigtige dele af emnet, og at inklusion og 
eksklusion samt fremhævelser er vigtige aspekter i framing.

Hallahan (Hallahan, 1999) skriver, at selvom medierne ikke altid er lige 
gode til at fortælle folk, hvad de skal synes, så er de gode til at for-
tælle folk, hvad de skal synes noget om. Dette er en del af det, der 
kaldes agenda setting, som er mediernes evne til at skabe top-of-mind 
bevidsthed om et emne. Omkring framing af ansvar skriver Hallahan, 
at anbringelsen af ansvaret ikke altid afspejler de præcise objektive 
facts i en situation, og at de facts kan blive forvredet alt afhængigt af, 
hvordan situationen beskrives. Folk har en tendens til at beskrive de-
res succeser som eget værk og deres fiaskoer som et resultat af noget 
udefrakommende (Hallahan, 1999, s. 220). Hallahan skriver videre, at 
undersøgende journalistik ofte starter med en enkelt hændelse, og ar-
bejder derefter på at finde flere hændelser og folk, der påvirkes. Når 
journalisten så har en fornemmelse af den dramatiske nyhedsværdi i 
historien, placeres denne i en bredere kontekst ved hjælp af framing. 
Idet dramaet udfoldes, vil de implicerede uundgåeligt blive tildelt rol-
ler som ofre og skurke. Ofrene har en tendens til at skubbe ansvaret for 
deres ulykke over på misgerninger begået af andre frem for selv at tage 
ansvar for deres situation. Ansvar kan indbefatte kausalitet, men det 
kan også inkorporere lovmæssig og moralsk ansvarlighed. Lovmæssig 
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strafskyldighed bestemmes i retten, hvorimod moralsk strafskyldighed 
debatteres og frames af den offentlige mening (Hallahan, 1999, s. 221). 

Mental models er de erfaringer, vi har fra tidligere, og som hjælper os 
til at skabe en forestilling om, hvordan en situation forventes at for-
løbe, eller hvordan ting skal være – f.eks. hvordan man opfører sig i en 
samtale med sin chef, eller hvad man gør i en krisesituation. Fra vores 
mental models opstår specifikke frames, hver gang vi kommunikerer. 
Mental models er billeder i dit hoved om andre mennesker, dig selv, 
ting, begivenheder osv.  Somme tider er disse billeder helt klare og 
detaljerede, og andre gange er de uklare og nye (Fairhurst, 2011, s. 43).

Der er fem egenskaber ved mental models, man skal være opmærk-
som på (Fairhurst, 2011, s. 47):
 
1. De kan tage mange forskellige former. De kan være et billede af 

noget, f.eks. hvad man definerer som en god leder. Mental models 
kan også vise, hvornår noget fungerer gennem flere bestanddele, 
f.eks. indeholder en corporate philosophy både vision, mission og 
værdier. Sluttelig kan mental models være en sekvens af handlin-
ger, som f.eks. de trin man følger i en ansættelsesproces, eller hvad 
man gør, når man kommer ind på en fin restaurant; vent til du får 
et bord anvist, vent på at få menukort, bestil hos en tjener osv.

2. Mental models fortæller os, hvordan verden fungerer, og hvordan 
den vil fungere i fremtiden. De hjælper os altså til at navigere i det 
gamle og velkendte såvel som i det nye, fordi vi forventer, at møn-
stre gentager sig. 

3. Mental models organiserer vores tanker og hjælper os til at forstå 
og huske vigtige informationer, så vi kan begå os i de situationer, 
vi befinder os i. Det er derfor, det ikke føles helt så ubehageligt at 
møde en person for anden eller tredje gang.

4. Mental models udvikles i takt med, at vi oplever og bearbejder 
information om verden. F.eks. vil man finde store forskelle, hvis 
man sammenligner sin mental model af sit nuværende arbejde og 
sammenligner det med den mental model man havde, da man lige 
havde været til jobsamtale.
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5. Vores mental models kan være begrænset af bestemte ubestride-
lige antagelser, vi har; f.eks. stereotyper af mennesker omkring os. 
Når man holder sig til opfattelsen af en person som en stereotyp, 
så lægger man ikke vægt på den information, som kunne udvikle 
vores opfattelse og mental model.

I vores case handler det om, at forsvaret har en mental model der går 
på, at når man har identificeret en fjende, skal denne efterfølgende 
bekæmpes.

Hvad får os så til at vælge én framingstrategi over for andre? Det gør 
kultur og sense making. Vores kultur giver os en værktøjskasse med et 
specifikt sprog og argumenter at overveje, når vi kommunikerer med 
andre. Sense making er at vide, hvordan man opfører sig i en situation; 
at vide, hvad man skal gøre og sige (Fairhurst, 2011, s. 4-5). 

Når vi framer, går vi for det første ud fra, at vores fortolkning af den ak-
tuelle situation er den rigtige overfor andre mulige fortolkninger. Her 
er det naturligvis vigtigt, at man er troværdig, når der hersker flere mu-
lige fortolkninger af situationen. For det andet skal man være opmærk-
som på, at selvom man klarer sig godt med at frame i situationen, så 
har ubelejlige sandheder det med at komme frem. Nøglen til at forstå 
framing som en overbevisende handling er ikke kun at fokusere på det, 
som måske er usikkert, uvist eller som der stilles spørgsmålstegn ved 
og så tage stilling til det. Det er at tage stilling ansvarsfuldt – og være 
opmærksom på konsekvenserne af sin kommunikation (Fairhurst, 
2011, s. 6).

Framing handler om at være veltalende og overbevisende mere eller 
mindre på kommando (Fairhurst, 2011, s. 30). Man må være i stand til 
at kontrollere sin spontane kommunikation, hvis ens framing skal være 
effektiv. Det handler altså om at styre sin ubevidsthed ved at ”pro-
grammere” den, mens man er bevidst om det, og dermed kan man 
kontrollere sin spontane kommunikation (Fairhurst, 2011, s. 13). Dette 
kalder Fairhurst også for priming. 
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Når man taler om medierne, så er priming den mængde af opmærk-
somhed, som medierne tildeler bestemte historier og temaer i deres 
dækning. Mængden og typen af dækningen primer offentlighedens re-
aktioner og fortolkninger, således at f.eks. offentlighedens opfattelse 
af øget kriminalitet stemmer overens med hovedoverskrifterne. Det 
handler altså om bevidst at gøre sig opmærksom på noget, for så vil 
man ubevidst benytte sig af det senere, og som Fairhurst skriver: ”Re-
member, consciuos recall leaves an unconscious imprint” (Fairhurst, 
2011, s. 68).

Vi har i denne sag undret os over forsvarets handlinger, da de så tyde-
ligt strider imod al fornuft i krisekommunikationsteorien. Vi mener, at 
framing kan være forklaringen på den kløft imellem teoriens forskrifter 
og forsvarets handlinger i praksis.

McCroskeys foranderlige ethos
Lige såvel som et image kan blive rystet i en krise, kan også et ethos bli-
ve forandret. Hverken image eller ethos er noget en organisation har; 
dette er noget, der findes i modtagernes opfattelse, hvilket forklarer, 
hvorfor det så nemt kan forandres. Har en organisation et godt image, 
har det formentlig også et godt ethos. Ethos kan forandre sig hver gang 
man kommunikerer, hvilket naturligvis også gælder under en krise. Har 
man et stærkt initial ethos, får man nemmere ved at overbevise en 
modtager om sit budskab, hvilket forsvaret formentlig mener, de har, i 
kraft af, at de står for den nationale sikkerhed i Danmark. 

Forsvarets image bliver sat alvorligt på prøve under krisen, og vi ville 
gerne se nærmere på de konsekvenser, krisen har for deres ethos. Til 
dette bruger vi McCroskeys teori om det foranderlige ethos, der viser, 
hvordan ethos er i konstant bevægelse, hvilket betyder, at forsvaret 
kan ende ud med et stærkere eller svagere ethos i forhold til det ethos, 
de havde før krisen, alt afhængig af hvordan de håndterer situationen. 
Efter endt kommunikation kan man således benytte teorien til at finde 
ud af, hvordan det mulige nye ethos er og handle herefter. En organi-
sations ethos siger meget om den troværdighed, organisationen nyder 
i offentligheden, og da vi mener, at forsvarets troværdighed lider et 
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knæk under krisen, bruger vi McCroskeys teori til at bakke denne på-
stand op.

McCroskey har fremsat teorier om, hvorledes ethos er i konstant be-
vægelse. Han definerer ethos således: “Ethos is the attitude toward a 
source of communication held at a given time by a receiver” (McCro-
skey, 2006, s. 82). Han benævner en kildes ethos før en bestemt kom-
munikativ handling initial ethos. Lidt groft kan man altså sige, at initial 
ethos er det ethos man har, lige inden man åbner munden, eller lige 
inden nogen læser det, man har skrevet. Via diverse undersøgelser har 
McCroskey (McCroskey, 2006, s. 89) fundet frem til, at initial ethos er 
meget vigtig indenfor overbevisende kommunikation. Baggrund, per-
sonlige karakteristika samt udseende og fremtoning er alle variabler, 
der spiller ind på et individs initial ethos. Som en tommelfingerregel 
kan man sige, at jo stærkere et individs initial ethos er, jo mere sand-
synligt er det, at dennes kommunikative handling kan få en modtager 
til at ændre attitude. 

Det ethos, man får under kommunikationshandlingen, kalder McCro-
skey derived ethos. Om dette siger han, at: ”a source’s credibility is 
highly subject to modification by the content and presentation of the 
message” (McCroskey, 2006, s. 90).

Endelig kalder han det ethos, man har efter endt kommunikativ hand-
ling for terminal ethos. Med McCroskeys egne ord er terminal ethos “… 
the product of the interaction of initial and derived ethos” (McCroskey, 
2006, s. 82).

Det terminal ethos, man har i dag, bliver morgendagens initial ethos. 
Derfor er vigtigt, at man tænker over og arbejder med ethos hver ene-
ste gang, man kommunikerer (McCroskey, 2006, s. 95).

Det kan godt lyde som om, ethos er noget afsenderen har, men McCro-
skey skriver, at dette ikke er tilfældet. Derimod er ethos noget, som 
modtageren har i sin bevidsthed: “This may mislead some people into 
thinking that a source has ethos. The source does not. The receiver has 
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the ethos. It is in the mind of the receiver, just as any other attitude is. 
Thus, the ethos of a source may vary greatly from receiver to receiver 
or among receivers in a collective audience” (McCroskey, 2006, s. 83).

En anden vigtig ting, man bør være opmærksom på, er, at: “… a source’s 
ethos may vary greatly from time to time, even with the same receiver. 
Like other attitudes, ethos is subject to change as a result of experi-
ences the receiver has with the source. It will often change markedly 
in the course of a single communicative act” (McCroskey, 2006, s. 83).

Altså er ethos foranderligt, dynamisk og flygtigt og ikke statisk. Selv 
små ting kan få stor indflydelse på en kildes ethos.  

McCroskey fremhæver (McCroskey, 2006, s. 83), at det er vigtigt at 
huske på, at når man taler om a source (en kilde), er det ikke nødven-
digvis én person, der er tale om. En kilde kan også være en gruppe, 
en organisation, et statsligt organ eller sågar et land. Den individuelle 
person, som skriver eller taler på vegne af eksempelvis en organisa-
tion, må formulere sig i overensstemmelse med diverse ønsker og fir-
mapolitikker, organisationen måtte have. I dette tilfælde kan det være, 
at den individuelle persons ethos kommer til at spille ind i budskabets 
indvirkning, men tekstens primære ethos bliver det, der er knyttet til 
organisationen.
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Indholdsanalyse

Stemmer i jægerbogsagen
I denne krise er der mange forskelligrettede stemmer. Utrolig mange 
aktører melder sig på banen med holdninger til forskellige aspekter 
af jægerbogsagen. I gennemgangen af vores empiriske materiale er 
vi imidlertidig blevet opmærksomme på, at der findes to forskellige 
overordnede stemmer, der taler henholdsvis for og imod udgivelsen af 
bogen. De stemmer, der taler for udgivelsen af bogen er domineret af 
Politiken med Tøger Seidenfaden i spidsen ligesom Thomas Rathsack 
og hans forlag People’sPress er for udgivelsen. Disse aktører vælger vi 
at benævne sagens protagonister. Imod udgivelsen er primært forsva-
ret, som vi har udnævnt som sagens antagonister. For at skabe et over-
blik og lette forståelsen, har vi valgt kun at fremhæve de væsentligste 
stemmer.

Denne opdeling i antagonist og protagonist er et produkt af vores ana-
lyse, hvor vi muligvis er påvirket af sagens udfald, hvor Thomas Rath-
sack ender med at fremstå som sagens vinder, mens forsvaret står som 
sagens taber. Havde sagens udfald været et andet, havde vores syn på 
sagens aktører potentielt været anderledes.

Antagonister
Forsvaret
Auditørkorpset
Politikerne
Medierne
Søren Gade

Protagonister
Thomas Rathsack 
Forlaget
Politikerne
Politiken, ofte udtrykt via Tøger Seidenfaden
Medierne 
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For overskuelighedens skyld har vi grupperet nogle af aktørerne i listen 
ovenfor. Vi har samlet henholdsvis alle politikkerne under én overskrift 
og det samme har vi gjort med medierne i stedet for at betragte dem 
enkeltvis. Derfor vil politikerne og medierne gå igen på begge sider, 
da begge indeholder aktører, der henholdsvis støtter op om antago-
nist- og protagonistsiden. I specialets analyse og diskussion vil vi dog 
udelukkende fokusere på antagonistsiden, fordi vi vil se på forsvarets 
frames og brug af krisekommunikation, da vi mener, de håndterer kri-
sen uhensigtsmæssigt.

Antagonister
Her starter gennemgangen af den antagonistiske side med forsvaret og 
alle de, der ikke mener, bogen burde udgives.

Forsvaret
Forsvaret er imod en udgivelse af jægerbogen, idet de mener, den 
kompromitterer rigets sikkerhed og forholdet til fremmede magter, og 
de mener, Thomas Rathsack har overtrådt sin tavshedspligt i bogen, 
hvorfor de ønsker et fogedforbud.

Auditørkorpset
Auditørkorpset har vi placeret som antagonister, da de skal undersøge, 
om det er muligt at lave en sag mod Thomas Rathsack, og på denne 
måde er de grundlæggende imod jægerbogen.

Politikerne
Politikkerne kritiserer hverken Thomas Rathsack eller hans bog, men 
de kritiserer Politiken for at udgive denne. De tager således ikke stilling 
til, om bogen udgør en sikkerhedsrisiko eller ej, men mener, at Politi-
kens trykning af bogen er uansvarlig.

Medierne
Medierne udtaler sig ikke decideret kritisk overfor Thomas Ratsack el-
ler hans bog, men stiller i begyndelsen af sagen spørgsmålstegn ved, 
om han har gjort det rigtige eller ej.
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Søren Gade
Vi anser Søren Gade for at være en del af forsvaret, men har givet ham 
sin egen stemme i kraft af hans position som forsvarsminister. Søren 
Gade bakker op om forsvarets holdning om, at bogen udgør en sik-
kerhedsrisiko. 

Protagonister
Her følger en gennemgang af den protagonistiske side, som er Thomas 
Rathsack og alle dem, der støtter op om udgivelsen af bogen.

Thomas Rathsack
Thomas Rathsack mener ikke selv, at han har gjort noget forkert eller 
overtrådt sin tavshedspligt, og han mener, at han har 100 % ren samvit-
tighed.

Forlaget People’sPress
Forlaget, der udgiver Jægerbogen, støtter Thomas Rathsack, da de ikke 
mener, han har gjort noget forkert. 

Politikerne
Politikere fra oppositionen mener, at forsvaret overreagerer i hånd-
teringen af jægerbogsagen, og beskylder dem for at ville gribe ind i 
ytringsfriheden, da de vil censurere i oplysninger i bogen.

Politiken, ofte udtrykt via Tøger Seidenfaden
Politiken trykker jægerbogen som tillæg til avisen dagen før fogedret-
tens afgørelse, og Tøger Seidenfaden kritiserer forsvaret for at ville be-
stemme over ytringsfriheden i landet. Politiken modtager som følge af 
trykningen en del kritik.

Medierne
Medierne tegner flere gange et latterliggørende billede af forsvaret, og 
betegner hele sagen som en farce.
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Events under jægerbogsagen
Vi vil i det følgende vise, hvordan de forskellige stemmer kommer til 
udtryk jævnfør den kronologiske oversigt over kritiske begivenheder 
tidligere præsenteret i specialet. Vi medtager ikke analysen af samt-
lige events her, men fokuserer på de vigtigste stemmer i forhold til de 
kritiske begivenheder. Til hver event er der både stemmer for og imod, 
hvilket vi uddyber nedenfor. Det er dog ikke hele vejen igennem de 
forskellige events, at det giver mening at tale om henholdsvis for og 
imod, så derfor vil vi i stedet se på kritik af de forskellige aktører og 
deres svar herpå.

Startskuddet til jægersagen
Den 9. september 2009 starter krisen om jægerbogen, da flere jour-
nalister modtager en kopi af bogen til gennemlæsning med henblik på 
en anmeldelse. Her på denne dag, som senere skulle vise sig at være 
startskuddet på krisen, er der ikke repræsenteret nogen stemmer for 
og imod.

Forsvarskommandoen ønsker fogedforbud mod jægerbogen
Den 10. september 2009 kommer der en reaktion fra forsvarskomman-
doen, idet forsvarskommandoen er imod udgivelsen af bogen og vil 
have et fogedforbud. De mener, at Thomas Rathsack har overtrådt sin 
tavshedspligt. Forsvarets ønske om et fogedforbud er et drastisk mid-
del at tage i brug, hvilket understreger, at forsvaret mener det alvorligt.

Modstandere af fogedforbud:
Forlaget nedtoner situationen, og gør den lidt komisk og overdrevet, 
f.eks. da Jakob Kvist udtaler, at ”hensynet til rigets sikkerhed og frem-
mede magter er en klassiker, [forsvaret] har brugt mange gange” (Arti-
kel 4). Jakob Kvist udtaler, at forlaget gerne ville gå i dialog med forsva-
ret, såfremt de kommer med nogle konkrete indvendinger i forhold til 
bogen. Dette er et tegn på areté (moralsk karakter), som styrker Jakob 
Kvists ethos (Artikel 4). ArtPeople kritiserer desuden forsvaret, da de 
ikke vil pege de farlige passager i bogen ud for forlaget: ”Det er åben-
bart så hemmeligt, at de ikke engang vil strege det ud for os” (Artikel 
3). 
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Direktør for ArtPeople Jakob Kvist kalder forsvarets fremfærd ”oldnor-
disk”. Ordet fremhæver, at noget er ikke blot forældet, men virkelig 
gammeldags, og det tegner et negativt billede af forsvarets reaktion. 
”Det er jo ikke Kina i 50’erne,” siger Jakob Kvist, hvormed han sætter 
situationen ind i en anden kontekst, og på den måde framer forsvaret 
som en gammeldags og totalitær organisation (Artikel 10). Med denne 
udtalelse formår han også at latterliggøre forsvaret.

En anden fortaler for, at Thomas Rathsacks bog skal udkomme er tid-
ligere chef for jægerkorpset Poul Dahl, der i artikel 6 udtaler, at det er 
“kun rimeligt, at danskerne får at vide, at danske soldater har været 
indsat”. Han mener nemlig, at det er nødvendigt at offentliggøre in-
formationer om jægerkorpset for at offentligheden ikke skal gå rundt 
med et forkert billede af, hvad det vil sige at være jægersoldat: ”Hvis 
danskerne ikke får noget at vide om jægerkorpset, kan de få den opfat-
telse, at jægersoldater er sådan nogle halvskøre mænd, der kaster sig 
ud i faldskærm med knive mellem tænderne og drejer halsen om på 
den første kanin, de får øje på.” Således får læseren et indtryk af, at det 
er okay, at Thomas Rathsack har skrevet bogen (Artikel 8).

Poul Dahl mener ikke, at der kommer noget nyt frem i jægerbogen, 
som man ikke vidste i forvejen: ”Der er selvfølgelig agenter over alt. 
Og da især, hvor vi er i krig. Og vores modstandere ved godt, at nogle 
arbejder undercover. Det skal du da bare se en James Bond-film for at 
vide” (Artikel 8). Han appellerer her til logos via forstanden, idet han 
siger, at alle da godt ved, der er hemmelige agenter over hele verden. 
På denne måde framer han også bogen til ikke at være farlig samt for-
svarets reaktion som en overreaktion, der ikke skal tages alvorligt.

Fortalere for fogedforbud: 
Bogen frames af forsvaret som udgørende en sikkerhedsrisiko via sæt-
ningen ”… der er passager, der kompromitterer Rigets sikkerhed og 
forholdet til fremmede magter” (Artikel 2). Det er første gang, Rigets 
sikkerhed nævnes, og det er et stærkt virkemiddel, da tankerne ledes 
hen på fædrelandet og vores sikkerhed. Frygten for landets sikkerhed 
skal ses i lyset af terrorfrygten, der bredte sig i den vestlige verden i 
kølvandet på terrorangrebet 11. september 2001 i USA.
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Thomas Rathsack mister sit job
Den 11. september 2009 fratager forsvaret Thomas Rathsacks sikker-
hedsgodkendelse, hvilket medfører, at han ikke kan beholde sit job i 
forsvaret. Det er en seriøs konsekvens af forsvarets frame, og det er et 
udtryk for forsvarets stærke holdning til, at de mener, bogen ikke bør 
udkomme. De ville jo ikke fyre ham, hvis de ikke troede på deres sag. 
Hermed er det også et signal at sende både til forlaget og til Thomas 
Rathsack.

I forlængelse af at Thomas Rathsack mister sin sikkerhedsgodkendel-
se, bliver det diskuteret, hvilken form for straf, Thomas Rathsack kan 
blive udsat for. Forsvaret taler således ikke længere kun om, at han har 
overtrådt sin tavshedspligt, men om at han eventuelt kan straffes med 
fængsel.

Fortalere for at Thomas Rathsack mister sin sikkerhedsgodkendelse:
Overskriften ”Forsvaret fyrer jægersoldat” fortæller historien, at Tho-
mas Rathsack har mistet sin sikkerhedsgodkendelse, og derfor ikke kan 
varetage sit job længere (Artikel 7). Forsvaret hævder fortsat, at Tho-
mas Rathsack har brudt sin tavshedspligt, ligesom de hævder, at Ratsh-
sack har bragt forholdet til fremmede magter i fare (Artikel 7).

Modstandere af at Thomas Rathsack mister sin sikkerhedsgodkendelse:
Der er ingen, der kritiserer forsvaret for at have taget Thomas Rath-
sacks sikkerhedsgodkendelse fra ham. 

Politiken udgiver jægerbogen som tillæg til avisen 
Den 16. september 2009 udgiver Politiken ’Jæger – I krig med eliten’ 
til trods for, at forsvaret har forsøgt at stoppe denne udgivelse. Denne 
event udspiller sig dagen inden, fogedretten skal tage stilling til, om der 
skal nedlægges fogedforbud mod bogen eller ej.

For udgivelsen af bogen i Politiken:
På baggrund af Politikens trykning af bogen, anmelder forsvaret Politi-
ken til politiet. Hertil udtaler Tøger Seidenfaden, at ”forsvarets anmel-
delse er et udtryk for, at forsvaret vil bestemme over ytringsfriheden i 
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landet”.  Dermed framer han situationen, så den handler om ytringsfri-
hed og ikke om rigets sikkerhed (Artikel 17). 

Imod udgivelsen af bogen i Politiken: 
Forsvaret skriver i nyhed 1: ”Bogen udkom i dag sammen med avisen” 
og kommenterer de sikkerhedsmæssige risici forbundet hermed: ”… 
denne bog [udgør] samlet set en sikkerhedsmæssig risiko for dansk 
forsvar og vores soldater…” Forsvaret framer altså selve bogen som en 
trussel for landets sikkerhed. 

Forsvaret har appelleret til medierne om ikke at offentliggøre pas-
sager fra jægerbogen, ”men det valgte Politiken at overhøre”. Dette 
signalerer, at Politiken aktivt tager afstand fra forsvarets anmodning. 
Overhøre signalerer, at man er ligeglad, og vælger at ignorere andres 
anmodninger. De får hermed fremstillet Politiken som nogen, der ikke 
er lydhøre, og som egenrådige: ”Selvom Politiken, på trods af vores 
anmodning, har valgt at bringe bogen” (Nyhed 1). Forsvaret fremstiller 
sig selv i en slags offerrolle, hvor de er offer for ydre omstændighe-
der, da de ikke kan kontrollere situationen og de forskellige aktører, 
der ’blander’ sig i sagen. Forsvaret fremstiller sig således som offer for 
Politikens egenrådighed.

Formanden for Hærens Konstabel- og Korporalforening Flemming 
Winther udtaler i artikel 15, at ”Dagbladet Politiken risikerer at få blod 
på hænderne, fordi avisen har valgt at trykke en omstridt bog om 
Jægerkorpset i sin fulde længde.” Udtrykket at få blod på hænderne 
er et meget voldsomt billede på de konsekvenser, Flemming Vinther 
mener, Politikens handlinger vil få. Det leder tankerne hen på død og 
ødelæggelse, og det gør, at der kommer en direkte forbindelse mel-
lem Politikens trykning af bogen og døde soldater. Han giver på denne 
måde Politiken en aktiv rolle, og framer dem som potentielt skyldige i 
fremtidige tab af danske soldaters liv. Der er brug af pathos, da Flem-
ming Vinther i artikel 15 udtaler: ”Jeg er virkelig vred” og ”jeg frygter, 
at Politiken ved at trykke bogen har kompromitteret [soldaternes] sik-
kerhed”.
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Lars Løkke Rasmussen er også imod udgivelsen. Han bruger udtrykket 
”med hovedet under armen” om udgivelsen, som signalerer, at Poli-
tiken nok ikke har tænkt sig særlig godt om, inden de trykte bogen 
(Artikel 17). I artikel 23 kalder Lars Løkke Politikens begrundelse for at 
trykke bogen ”et falsk, lidt billigt martyrium ved at kæmpe i ytrings-
frihedens sag.” Lars Løkke benytter sig desuden af pathos, da han om 
soldaterne, der bliver udsendt, siger, ”… de unge mænd og kvinder, vi 
udsender til brændpunkter med livet som indsats…” Når Lars Løkke 
bruger udtrykket med livet som indsats, påvirker han modtageren med 
det malende billede af, hvor farligt det egentlig er for de udsendte sol-
dater, der risikerer at miste livet (Artikel 23).

Medierne tager i artikel 20 afstand fra udgivelsen af bogen ved at støt-
te op om forsvarets påstand om, at den udgør en sikkerhedsrisiko: ”Ko-
ranen i hånden, kalasjnikoven over skulderen og en god gang ris, lam, 
kylling og brød. Når talebanerne i Afghanistan mødes, er ingredienser-
ne på plads. Men måske har fjenden i disse dage medbragt endnu en 
bestanddel: Thomas Rathsacks bog om at være jægersoldat” (Artikel 
20). Denne sætning er også et eksempel på pathos, idet man som læ-
ser bliver påvirket følelsesmæssigt – hensigten er i hvert fald at skræm-
me. I artiklen bruges ordene ømtålelige passager og må formode, at 
fjenden kender indholdet samt forholdet til andre nationer allerede kan 
have lidt alvorlig skade, der framer bogen som en sikkerhedsrisiko. Li-
gesom ordet fjende bliver nævnt flere gange i denne artikel, hvilket gør, 
at man som læser begynder at tænke over, at bogen er farlig.

Fogedretten afviser fogedforbud
Den 21. september 2009 afviser fogedretten fogedforbuddet mod bo-
gen, og Rathsach og People’sPress må udgive bogen. Dommeren gav 
dog forsvaret ret i, at den indeholder oplysninger, der er omfattet af 
soldatens tavshedspligt, men set i lyset af, at bogen allerede er blevet 
offentliggjort i Politiken, finder fogedretten det ikke hensigtsmæssigt 
at nedlægge fogedforbud.

For rettens afgørelse:
Dommeren nedlægger ikke fogedforbud mod bogen, men ”hun me-
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ner dog, at bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige og omfat-
tet af jægersoldaternes tavshedspligt. Oplysningerne burde være til-
bageholdt af sikkerhedsmæssige årsager og af hensynet til Danmarks 
forhold til fremmede magter. (…) Hvis oplysningerne ikke have været 
offentliggjort, så havde vi nedlagt forbud” (Artikel 29). Det er en vigtig 
pointe, at retten faktisk giver forsvaret ret i, at Thomas Rathsack har 
overtrådt sin tavshedspligt, men de beslutter sig for ikke at give foged-
forbuddet, da bogen allerede er udkommet. Det er vigtigt, fordi det 
bekræfter forsvaret i deres antagelse, og bidrager formentlig til, at de 
fortsætter deres kamp.

Imod rettens afgørelse:
I nyhed 3 lyder det, at ”forsvaret beslutter ikke at anke afgørelsen til 
Landsretten, men forsvarschefen udtaler dog: ’Det ændrer dog ikke 
ved, at bogen i forsvarets øjne udgør en sikkerhedsrisiko, som vi på 
anden måde må søge at imødegå’” og ”… forsvaret er af den opfat-
telse, at indholdet kompromitterer statens sikkerhed og forholdet til 
fremmede magter”, og bogen frames som udgørende en sikkerhedsri-
siko. De nævner ”fremmede magter”, der henleder tankerne på andre 
stater, der potentielt kunne udgøre en fare for Danmark, hvilket er et 
udtryk for brugen af pathos. Derudover er denne nyhed i øvrigt stærkt 
præget af logos. 

Arabisk oversættelse af jægerbogen eksisterer
Den 24. september 2009 orienterer Søren Gade Udenrigspolitisk Nævn 
om, at der findes en arabisk udgave af ’Jæger - i krig med eliten’ på 
nettet. BT bringer kort efter en arabisk oversættelse af bogen på deres 
hjemmeside, der hurtigt viser sig at være en uforståelig maskinover-
sættelse. 

Den arabiske oversættelse afføder spørgsmålet om, hvem der er den 
eventuelle modtager af oversættelsen. Da en meget lille del af taliba-
nerne taler arabisk, konkluderer Helle Lykke Nielsen, der er lektor ved 
Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, at oversættel-
sen er målrettet nogen, der kan flydende arabisk, som f.eks. al-Qaeda: 
”Meget få afghanere og meget få medlemmer af Taliban kan arabisk. 
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Derfor kan oversættelse af omstridt jægerbog være målrettet al-Qae-
da” (Artikel 34).

Kritik af forsvaret:
Enhedslistens Frank Aaen kritiserer Søren Gade og hans håndtering af 
oplysningen om den uforståelige arabiske maskinoversættelse. Han si-
ger bl.a. ”Det virker som om han er ude på at lave sensation i stedet for 
at påpege realiteterne i sagen.” Han siger også: ”Jeg synes, det er dybt 
usagligt at bruge det som argument. Det viser, de har en tynd sag.” Han 
udtaler yderligere, at ”kampagnen er helt ude af proportioner, og det 
er pinligt at komme med den slags pseudoargumenter.” Han framer 
Søren Gade som en sensationsmager uden hold i sine argumenter (Ar-
tikel 36).

Forsvarets svar på kritik:
Forsvaret udsender ingen nyheder umiddelbart efter oversættelsens 
offentliggørelse, men udsender først en, efter det er kommet frem, at 
oversættelsen stammer fra forsvaret selv.

Arabisk oversættelse stammer fra forsvaret selv
Den 25. september 2009 kommer det frem, at den arabiske oversæt-
telse stammer fra forsvaret selv. Dette afføder en masse spørgsmål og 
en del kritik af forsvaret.

I nyhed 4 lyder det, at ”Dagbladet BT i går [kom] i besiddelse af et doku-
ment med den arabiske udgave af bogen.” Presseofficer i Forsvarskom-
mandoen John M. Nielsen udtaler i den forbindelse: ”Vi kan konstatere, 
at det pågældende dokument kommer her fra Forsvarskommandoen. 
Det er selvfølgelig beklageligt, at dette dokument er kommet i pres-
sens besiddelse”. Ordet beklageligt viser en vis form for undskyldning, 
som i denne sammenhæng bruges passivt. Det lyder ikke som om, at 
forsvaret tager ansvar for, hvordan den arabiske oversættelse er kom-
met i pressens besiddelse ved brugen af det passive udtryk det er be-
klageligt. Forsvaret skriver, at de ”kan konstatere, at det pågældende 
dokument kommer fra Forsvarskommandoen”, men de tager ikke stil-
ling til det; det er blot en konstatering (Nyhed 4). Denne nyhed er i 
øvrigt præget af logos. 
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I nyhed 4 står endvidere: ”Forvirring om arabisk udgave af ’Jægerbog’.” 
Ordet forvirring viser, at der er forskellige holdninger og meninger til 
sagen, og ingen ved, hvad der er rigtigt. Forsvaret framer situationen 
som en misforståelse med deres brug af ordet forvirring, og forholder 
sig ellers meget neutralt og konstaterende.

Artikel 39 afslører, at den oversættelse, BT kom i besiddelse af, lå i et 
dokument, som stammer fra Forsvarskommandoen. Souschef for for-
svarets kommunikationssekretariat John M. Nielsen forklarer, hvordan 
dette hænger sammen: ”Vi hører, at der findes en arabisk udgave af 
’Jæger – i krig med eliten’ på internettet, og vi sætter vores IT-afdeling 
til at finde oversættelsen. De finder det, og derefter føres det over i et 
Word-dokument.” Hvordan dette dokument er havnet på BTs hjemme-
side, ved han dog ikke (Artikel 37). I artikel 39 tager forsvaret stilling til, 
at dokumentet med oversættelsen er havnet på BTs hjemmeside, og 
beklager dette: ”Jeg er ked af, at dokumentet er sluppet ud til offentlig-
heden,” udtaler Jesper Britze, hvormed appelformen pathos kommer i 
brug (Artikel 39).

Kritik af forsvaret:
Oplysningen om, at oversættelsen stammer fra forsvaret selv afføder 
en del kritik af forsvaret fra politikerne og medierne: ”Forsvaret bliver 
ved med at lække informationer i sag om jægerbog.” Udtrykket bliver 
ved med signalerer, at det ikke er første gang, forsvaret har lækket in-
formationer, og det framer forsvaret i et negativt lys. Med følgende 
sætning frames forsvaret forsat negativt: ”Blot fire dage efter forsvaret 
med en fogedsag forsøgte at stoppe den omstridte bog (…) kritiseres 
forsvaret nu for i mindst to tilfælde selv at have lækket oplysninger om 
sagen.” SFs forsvarspolitiske ordfører Holger K. Nielsen udtaler i den 
forbindelse, at ”det er meget, meget alvorligt det her. For nu ligner det 
et mønster.” Med disse citater frames forsvaret som utroværdigt. Der 
bliver opstillet et modsætningsforhold imellem det faktum, at de har 
forsøgt at stoppe jægerbogen, men at de nu selv har lækket oplysnin-
ger om det samme. Dette får forsvaret til at fremstå hyklerisk. Ordval-
get det ligner et mønster får forsvaret til at fremstå som om, det er en 
bevidst valgt strategi, at de selv lækker oplysninger til pressen (Artikel 
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40). Søren Gade beskriver sagen som ”et selvmål med pil opad”. Han 
mener altså, det er en stor og pinlig brøler, forsvaret har begået (Artikel 
42).

Forsvaret frames i artikel 40 endvidere som om, de måske selv har 
fremstillet den arabiske oversættelse, da ingen andre har kunnet finde 
den på nettet: ”Der er mange, som spekulerer i, om det har været et 
stunt, hvor forsvaret selv har lavet den arabiske oversættelse…”. ”Hvis 
ikke man kan finde det på nettet, så er det nok, fordi den ikke har lig-
get der,” siger Henrik Thostrup Jensen, ph.d. i datahåndtering. Forsva-
ret frames med denne udtalelse som løgnagtige og som nogen, der 
ikke har rent mel i posen. Med udtrykket et stunt lægges der op til, 
at forsvaret selv skulle have fremstillet oversættelsen med vilje for at 
fremme deres egen sag på et falsk grundlag.

I artikel 42 udtaler politisk kommentator Niels Krause-Kjær, at ”sagen 
har udviklet sig til en farce, og det er farligt for forsvaret. (…) Forsvaret 
har ikke længere en ren dagsorden. (…) Nu er de en del af et PR-mæs-
sigt hundeslagsmål (…) Dermed er forsvarets troværdighed kolossalt 
svækket.” Forsvaret bliver altså således framed i et negativt lys.

Forsvarets svar på kritik:
John M. Nielsen afviser ”på det skarpeste”, at det skulle være forsvaret 
selv, der skulle have oversat bogen til arabisk, og Søren Gade kalder det 
”helt ude i hampen at forestille sig, at forsvaret selv skulle have oversat 
bogen til arabisk.” Med disse to udtalelser tager forsvaret kraftigt af-
stand fra anklagerne, der for tiden verserer i pressen (Artikel 40).

I artikel 42 står der: ”Ifølge John M. Nielsen vil man ikke gøre mere for 
at finde den medarbejder, der har videresendt filen til BT.” Forsvaret ta-
ger afstand fra at skulle stå til ansvar for medarbejderens fejl, og John 
M. Nielsen framer sagen ved at nedtone, at det kan have en interesse, 
hvem der lækkede oversættelsen, mens han derimod lægger vægt på, 
at det interessante er, ”at der er nogen, der har fundet bogen interes-
sant nok til at oversætte.” Hermed flytter han fokus væk fra forsvarets 
informationslækkende personale og over på, at bogen udgør en sikker-
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hedsrisiko, som har været et gennemgående tema i forsvarets udmel-
dinger fra krisens start.

Søren Gade er parat til at påtage sig ansvaret, hvis det skulle vise sig 
at være en i forsvaret, der har lækket den arabiske oversættelse. Hans 
svar på, hvem det får konsekvenser for, hvis det viser sig at være en kil-
de i forsvaret, der har lækket oversættelsen, er ”far her” og han siger, 
”jeg sidder helt ude på planken – hvis det er rigtigt, er jeg på vej ned i 
vandet” (Artikel 45). Således framer han sig selv som en mand, der er 
meget sikker i sin sag, og som har fuld tillid til forsvaret.

IT-chef i forsvaret Jesper Britze lavede selv den arabiske oversættelse
Den 1. oktober 2009 kommer det frem, at det er Jesper Britze, der 
selv har lavet den arabiske oversættelse via Google Translate. Dette 
er alvorligt for forsvaret, da det underminerer deres troværdighed. 
Hermed blomstrer ”krisen i krisen”, altså oversættelseskrisen, når vi 
bruger Kjær Hansens terminologi, da det nu er bevist, at den arabiske 
oversættelse blev fremstillet af forsvaret selv. 

I nyhed 5 skriver forsvaret, at ”en medarbejder i Forsvarskommando-
en har erkendt, at vedkommende selv fremstillede den arabiske ma-
skinoversættelse af bogen ’Jæger – i krig med eliten’.” Brugen af or-
det erkende signalerer, at man tilstår en forkert handling, og ordvalget 
leder tankerne hen på politiafhøring og retssag, idet man ofte hører 
dette ord brugt i sådanne sammenhænge. Med denne nyhed er forsva-
ret for alvor indblandet i sagen, og dette tvinger dem til at handle, og 
de kan ikke længere forholde sig passivt (Nyhed 5).

Kritik af forsvaret:
De Radikales forsvarsordfører Niels Helveg Petersen omtaler oversæt-
telsen af jægerbogen som ”en skandale i skandalen”. Han siger, at ”det 
er helt ubegribeligt, at en ansat i forsvaret kan gøre sådan.” Dermed 
framer han forsvaret i et dårligt lys. Han siger hermed, at forsvaret al-
lerede var i en krise i forbindelse med ønsket om at nedlægge foged-
forbud mod jægerbogen, og nu rammer endnu en krise, da det viser 
sig, at en ansat i forsvaret selv fabrikerede oversættelsen (Artikel 50).
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Overskriften ”Forsvaret er inkompetent” i artikel 54 er en klar kritik af 
forsvaret fra professor Finn Frandsen fra Aarhus Universitet. Han kriti-
serer videre: ”... forsvaret fremstår som taber”, ”det er en dyb flænge 
i forsvarets troværdighed” og ”… forsvaret er ikke tilstrækkeligt kom-
petent til at håndtere denne type krise”, ligesom han udtaler, at for-
svaret har håndteret sagen om den arabiske oversættelse ”elendigt”. 
Finn Frandsen framer forsvaret som utrolig inkompetente og i et meget 
negativt perspektiv med sin vurdering af sagen, hvilket ordene inkom-
petent, taber, flænge i troværdighed og elendigt støtter op omkring. 
Finn Frandsen mener, at forsvaret er kommet ud i en dobbeltkrise, idet 
forsvaret ikke har formået at kommunikere korrekt i forbindelse med 
sagen: ”Det er tilladt at begå fejl, hvis man indrømmer det og er klar 
i sin kommunikation. I stedet bliver det en dobbeltkrise, fordi de nu 
kommer til at handle om, hvor dårligt de har håndteret sagen om den 
arabiske oversættelse… ” Ydermere påpeger Finn Frandsen, at ”forsva-
ret bliver nødt til at gennemtænke hele strategien for kommunikation” 
(Artikel 54).

Forsvarets svar på kritik:
Efter det er kommet frem, at det er en medarbejder i forsvarskomman-
doen, der har lavet den arabiske oversættelse, ”iværksætter [forsvaret] 
en undersøgelse af forløbet” ifølge nyhed 5, og dette framer dem som 
værende aktive og handlekraftige, og de tager ansvar for situationen. 
I nyheden står der, at ”den pågældende medarbejder er sendt hjem”, 
hvilket støtter op om forsvarets framing af at være handlekraftige. At 
blive sendt hjem signalerer en form for straf, og for et voksent menne-
ske er det lidt pinligt at blive sendt hjem (Nyhed 5). 

Nyhed 5 er præget af logos, og forsvaret er meget konstaterende i sine 
udmeldelser. Man fortæller sandheden uden nogen som helst følel-
sesmæssig stillingtagen. Eksempelvis: ”Af dokumentets egenskaber 
fremgik det, at dokumentet stammede fra Forsvarskommandoen.” Det 
konstateres således, at den ansvarlige for den arabiske oversættelse er 
blevet sendt hjem, men de forholder sig ikke til dette faktum.
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I nyhed 8 ”erkendte it-chefen (…) at det var ham, der på eget initiativ 
havde konstrueret den arabiske oversættelse af bogen.” Erkendte leder 
tankerne hen på, at man kryber til korset, og det kan i konteksten be-
tyde, at man bukker under for presset og tilstår. Eget initiativ viser, at 
ingen andre har bestemt eller befalet, at man skulle gøre noget, men 
at man gør noget for egen regning. Forsvaret kan hermed tage afstand 
fra den pågældende medarbejders handling (Nyhed 8). Overordnet er 
redegørelsen i nyhed 8 en framing af forsvaret som nogle, der gjorde, 
hvad de kunne, for at komme til bunds i sagen. Det var dog bare ikke 
så nemt at finde de rådne æg, da de implicerede i starten løj om deres 
indblanding. 

Tim Sloth Jørgensen forsvarer sig selv og framer sin håndtering af sagen 
som god i artikel 56, da han siger: ”Jeg mener ikke, at jeg kunne have 
håndteret [sagen] anderledes,” hvilket han bruger som argumentation 
for, at han ikke synes, det er nødvendigt at trække sig fra sin stilling til 
trods for den uheldige sag. Tim Sloth Jørgensen udtrykker pathos, da 
han siger ”Jeg er dybt rystet over, at en officer, jeg kender personligt og 
har kendt i mange år, står bag det her” (Artikel 56).

Lars Sønderskov har lækket den arabiske oversættelse til BT
Den 2. oktober 2009 kommer det frem, at det er kommunikationschef 
i forsvaret Lars Sønderskov, der har lækket den arabiske oversættelse 
af jægerbogen til BT.

Kritik af forsvaret:
Efter afsløringerne om at endnu en medarbejder i Tim Sloth Jørgen-
sens stab har handlet imod retningslinjerne i forsvaret, er det politiske 
pres på Tim Sloth Jørgensen øget. Sætningerne ”tilliden til forsvarschef 
Tim Sloth Jørgensen fra de politiske partier på Christiansborg kan ligge 
på et meget lille sted”, ”… svært ved at finde deres tiltro til, at Tim Sloth 
Jørgensen er manden, der kan rydde op i forsvarskommandoen”, ”pro-
blemerne hober sig op for Tim Sloth Jørgensen” og ”forsvarschefen har 
kolossalt troværdighedsproblem” støtter alle op om den problemati-
ske situation Tim Sloth Jørgensen frames i (Artikel 64).
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Socialdemokratiets forsvarsordfører John Dyrby Paulsen udtaler ”Sø-
ren Gade bør tage konsekvensen og gå af. Hver gang vi stiller spørgsmål 
i den her sag, så vælter skeletterne jo ud af skabet. Og man skal huske 
på, at oplysningerne kun kommer frem, fordi vi spørger. Det er ikke 
noget, Søren Gade selv er interesseret i at finde ud af.” Hermed frames 
Søren Gade som en bad guy, der ikke er interesseret i at få sandheden 
frem, men som prøver at holde ting skjulte for offentligheden, hvilket 
ordvalget skeletter i skabet refererer til. Han mener, at konsekvensen 
af sagen er, at Søren Gade skal gå af (Artikel 53).

Forsvarets svar på kritik:
Nyhed 6 fortæller kort, at personen, der sendte mailen til BT er stået 
frem. Nyheden skriver: ”Lars Sønderskov er sendt hjem fra sit arbejde, 
og sagen er overdraget til Forsvarets Auditørkorps med henblik på at 
undersøge sagen”. Forsvaret tager her afstand fra Lars Sønderskovs 
handlinger, men undskylder på intet tidspunkt deres medvirken i sagen 
overfor offentligheden. Nyheden er udpræget logos.

Der er ikke nogen opbakning til forsvaret i forhold til, at det var Lars 
Sønderskov, der lækkede oversættelsen til BT, men eventen udløser 
dog en stillingtagen fra Lars Sønderskovs side, idet han ”beklager det 
passerede” (Nyhed 6), hvilket er en meget passiv formulering, som ikke 
giver udtryk for reel anger. Dermed bliver det en meget formel und-
skyldning uden personlig stillingtagen til det etiske i handlingen. Det 
skal også understreges, at det ikke er forsvaret, der undskylder, men 
Lars Sønderskov personligt. Forsvaret undskylder på intet tidspunkt de-
res medvirken i sagen overfor offentligheden.

Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen trækker sig fra sin stilling
Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen trækker sig fra sin stilling den 4. okto-
ber 2009 som følge af skandalen med den arabiske oversættelse. For-
svarschef Tim Sloth Jørgensen tager selv beslutningen om at trække 
sig, og det viser, at sagen ikke blot får konsekvenser for de implicerede 
medarbejdere, men at det breder sig til at inkludere hele forsvaret som 
institution (Artikel 74).
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Kritik af Tim Sloth Jørgensen:
Artikel 90 påpeger, at der ifølge iagttagere reelt var tale om en ”trekvart 
fyring” af Tim Sloth Jørgensen, da hverken Søren Gade eller Lars Løkke 
Rasmussen offentligt havde villet udtrykke deres tillid til Tim Sloth Jør-
gensen. I og med at der ikke er en kilde til disse udtalelser, men der 
blot refereres til nogle ”iagttagere”, kan der være tale om rygter, og så 
kan vi ikke vide, om der reelt er hold i disse påstande (Artikel 90).

Sympati for Tim Sloth Jørgensen:
Forsvarschef Tim Sloth Jørgensen udtaler i nyhed 7: ”Det er dog i sidste 
ende mit ansvar, at der er tillid til forsvaret, og det er vigtigt for mig at 
gøre, hvad jeg kan for at genskabe den tillid. Jeg har derfor besluttet at 
bede forsvarsministeren om at blive fritaget fra stillingen som forsvars-
chef.” Hans udtalelser om ansvar og tillid framer ham som en mand, 
der tager ansvar for situationen, og heller ikke er bange for at tage 
konsekvensen. Nyhed 7 er en nyhed, hvor man kunne forvente pathos i 
og med, at forsvarschefen udtaler sig om sin egen afgang, men dette er 
ikke tilfældet. Der er en del ethos i denne nyhed, idet Tim Sloth Jørgen-
sen fremstår som en rationel beslutningstager med tilliden til forsva-
ret for øje frem for sin personlige status. Fremkomsten af ethos bliver 
yderligere forstærket, idet der også er areté i denne nyhed, da læseren 
får et indtryk af Tim Sloth Jørgensens moralske karakter, da han fratræ-
der sin stilling for at genoprette tilliden til forsvaret (Nyhed 7).

Søren Gade beskriver samarbejdet med Tim Sloth Jørgensen som 
”glimrende”, og ”beklager, at denne sag har udviklet sig dertil, hvor 
Tim Sloth Jørgensen ønsker at blive fritaget fra sin stilling”. Han giver 
ham ”en stor tak for hans mangeårige virke” og roser ham for at have 
været ”en af hovedkræfterne bag den nødvendige transformation, som 
det danske forsvar har gennemgået i løbet af dette årti” (Artikel 76). På 
denne måde framer Søren Gade Tim Sloth Jørgensen som good guy til 
trods for den alvorlige kontekst. Han flytter samtidig også fokus væk 
fra den betændte sag, og i stedet over på de gode sider ved Tim Sloth 
Jørgensen. 
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Lækagesag om Jægerkorpsets udsendelse til Irak i 2007
Den 25. januar 2010 kommer en ny lækagesag frem. Den handler om, 
at fortrolige oplysninger blev lækket til pressen i forbindelse med Jæ-
gerkorpsets udsendelse til Irak i april 2007, og den rammer Søren Gade. 
Det belaster ham i en periode, hvor han i forvejen er presset af jæger-
bogsagen. TV2 havde oplysningerne om jægerkorpsets udsendelse al-
lerede dagen før partierne i folketinget blev orienteret herom. Denne 
event er vigtigt til trods for, det ikke er en del af jægersagen. Grunden 
er, at lækagesagen markerer en yderligere belastning af forsvaret, der 
stadig er midt i jægerkrisen. Lækagen om jægerkorpsets udsendelse til 
Irak i 2007 tilfører således yderligere belastninger til tilliden til forsva-
ret, og der opstår et modsætningsforhold mellem jægersagen og læ-
kagesagen fra 2007, og dette modsætningsforhold framer jægerbogs-
agen som den mindst alvorlige af de to. Altså skubber lækagesagen 
jægersagen over i et mere positivt lys. Søren Gades spindoktor Jakob 
Winther bliver beskyldt for at være den, som lækkede oplysninger om 
jægerkorpsets udsendelser til Irak i 2007.

Kritik af forsvaret:
Artikel 107 opstiller modsætningsforholdet mellem forsvarskomman-
doens ageren i forhold til jægerbogen og lækagen i 2007. Artiklen næv-
ner, at forsvarskommandoen ”slog hårdt ned” på jægerbogen, men at 
de ”ikke ønskede at indlede en undersøgelse af, hvem der lækkede op-
lysningen om at udsende dele af Jægerkorpset til Irak i april 2007. Det 
skete, fordi man ikke mente, det ville være muligt at finde frem til kil-
den.” Det lader dermed til, at forsvaret handlede i den aktuelle sag om 
jægerbogen, men tilsyneladende valgte ikke at handle på sagen i 2007. 
Artiklen drager ikke nogen konklusion på denne forskel, men det fra-
mes således, at læseren selv drager konklusionen om, at det er sært.

En tidligere jægersoldat og formanden for jægersoldaternes fagfor-
ening peger på, at ”det er langt farligere at omtale kommende aktioner 
end at beskrive begivenheder, der har fundet sted” (Artikel 110). Her-
med frames jægerbogens farlighed i lyset af lækagen fra 2007, hvilket 
fremfører den påstand, at lækagen i 2007 var farligere end jægerbo-
gen, og indirekte siges der, at man således burde gøre mere ud af at 
finde ud af, hvem der stod bag. 
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Forsvarets svar på kritik:
Forsvaret svarer ikke på kritikken i forbindelse med denne event.

Søren Gade trækker sig som forsvarsminister
Den 22. februar 2010 stopper Søren Gade i dansk politik, da han træk-
ker sig fra sin stilling som forsvarsminister. Søren Gade trækker sig ude-
lukkende på grund af den kritik, han har mødt i forbindelse med jæger-
sagen og dernæst lækagesagen.

Kritik af Søren Gade:
Artikel 112 forklarer den stime af uheldige sager, Søren Gade har været 
involveret i, hvilket har ført til hans afgang. Den tegner et billede af en 
mand, der i over et halvt år har været involveret i ærgerlige omstæn-
digheder med jægersagen, lækagesagen og det omstridte forsvarsfor-
lig fra juni 2009. 

TV2’s politiske redaktør Henrik Qvortrup udtaler om Søren Gade, at 
”han er de fakto gået hen og blevet en belastning. Han er gået hen 
og blevet et problem for regeringen (…) Om han kommer en regulær 
fyring i forkøbet, skal jeg ikke kunne sige…” Hermed framer han Søren 
Gade som en hæmsko for dansk politik, og han spekulerer i mulighe-
den for, at Søren Gade ville være blevet fyret, hvis han ikke selv havde 
sagt op (Artikel 112).

Sympati for Søren Gade:
Søren Gade framer sig selv som good guy, idet han udtaler: ”Jeg mener 
ikke, at ministerrådets personel er tjent med den nuværende situation, 
som er med til at fjerne fokus.” Han framer dermed sin afgang som en 
god gerning, nærmest martyragtigt, da han opgiver sin egen minister-
post for andres skyld (Artikel 112).

Søren Gade styrker sit ethos gennem især eunoia og areté i artikel 
112. Eksempler på eunoia, altså velvilje over for tilhørerne, ses bl.a. i 
udtalelserne: ”Når jeg vælger at træde tilbage nu, skyldes det blandt 
andet, at der det seneste halve år har været for meget fokus på mig 
som person og for lidt fokus på de mange ansatte indenfor ressortom-
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rådet. Fokus må og skal være på det vigtige arbejde, ressortområdets 
personel hver dag udfører…” Denne udtalelse er også et eksempel på 
areté, som handler om, at man finder talerens motiver og værdier ac-
ceptable. Søren Gade appellerer til modtagernes værdier med udtalel-
sen: ”Jeg håber, at der nu igen vil blive fokus på de ansatte i forsvaret, 
hjemmeværnet og beredskabet mv. og på det, der betyder noget for 
dem i deres hverdag.” (Artikel 112).

Artikel 113 er en lang ros til Søren Gade. Han bliver her framed som en 
good guy: ”Gade er en af regeringens mest populære ministre, og in-
gen tvivler på hans kærlighed til forsvaret.” ”Gade er mødt op til samt-
lige militære begravelser. Og selvom han blev inviteret som politiker, 
var det mennesket Søren Gade, der mødte frem. Og han holdt sig ikke 
tilbage for at græde sammen med de pårørende.” ”Gang på gang tog 
[han] den lange flyvetur til krigszonen i Afghanistan for at spise feltrati-
oner med både konstabler og officerer.” Alle disse citater framer Søren 
Gade som en good guy. En folkekær mand, der er nede på jorden. Han 
fremstår som værende så god, at han ikke kan se, at der skulle være 
noget galt i forsvaret, og overskriften ”Kærlighed til forsvaret gjorde 
Gade blind” støtter op om dette (Artikel 113).

Auditørerne dropper sagen mod Thomas Rathsack
Den 20. oktober 2010 frafalder auditørerne deres anklager mod Tho-
mas Rathsack, idet en hemmelig kilde ikke må komme frem i lyset på 
grund af landets sikkerhed. Der er tale om den hemmelige kilde, der i 
bogen benævnes ’Eric’: ”I en normal straffesag vil man gå til det vidne, 
der har oplyst et eller andet i for eksempel en gemen voldssag. Men 
her, på grund af de særlige bevismæssige forhold i dette miljø og fordi 
vi taler om statens sikkerhed, er der ikke adgang til at skaffe de oplys-
ninger, man normalt kan få,” siger auditør Peter Otken. Peter Otken 
betegner sagen som ”usædvanlig”. På den baggrund vurderer auditø-
rerne altså, at de ikke kan bevise, at Thomas Rathsack har overtrådt sin 
tavshedspligt, og derfor rejses der ikke tiltale. Auditørerne siger, at ”det 
vil være umuligt at føre sagen, fordi oplysninger af hensyn til statens 
sikkerhed, fremmede magter og tredjemands liv ikke kan kræves frem-
lagt under et retsmøde” (Artikel 127).
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Kritik af Thomas Rathsack:
I nyhed 10 skriver forsvaret: ”Vi vil nu se nærmere på, hvad afslutnin-
gen af efterforskningen betyder for Thomas Rathsacks ansættelses-
mæssige forhold…” Denne formulering indikerer, at selvom der ikke 
bliver rejst en sag mod Thomas Rathsack, kan han ikke vide sig sikker 
på en fortsat karriere inden for forsvaret.  Hele nyheden indikerer, at 
forsvaret er af den opfattelse, at selvom de ikke helt har kunnet bevise 
det, så er Thomas Rathsack stadig en bad guy. Det er interessant, at 
selvom afgørelsen af sagen mod Thomas Rathsack nu er kommet, og 
han ikke får rejst tiltale, så mener forsvaret stadig, at de har ret, og han 
er en bad guy.

I nyhed 10 tager forsvarskommandoen ikke stilling til sagens udfald: 
”Forsvaret kan konstatere, at Auditørerne i København har afsluttet 
efterforskningen mod oversergent Thomas Rathsack. Forsvaret forstår 
på auditørernes beslutning, at det må antages, at Thomas Rathsack har 
overtrådt sin tavshedspligt, men at auditørerne samtidig ikke mener at 
kunne løfte bevisbyrden…”. Igen brug af meget korte og koncise ud-
meldinger, der refererer det skete uden følelsesmæssigt engagement, 
h¬vilket endnu engang er tegn på udpræget logosbrug.

Thomas Rathsacks svar på kritik:
I artikel 132 framer Thomas Rathsack sig selv som uskyldig: ”Jeg har 
hele tiden vidst, at min bog ikke har overtrådt nogen regler, og at jeg 
ikke har overtrådt min tavshedspligt,” siger Thomas Rathsack. Han fort-
sætter: ”Nu har de brugt 13 måneder for at konkludere, at hverken 
bogen eller kapitel 14 er kontroversielt, så jeg anser mig selv for at 
være helt frifundet og renset.” Thomas Rathsack framer sig som fri-
fundet, og det står i kontrast til en af forsvarskommandoens nyheder, 
der refereres til i artiklen. Der skriver forsvarskommandoen, at ”det må 
antages, at Thomas Rathsack har overtrådt sin tavshedspligt, men at 
auditørerne ikke mener at kunne løfte bevisbyrden.” Altså mener for-
svaret ikke, at Thomas Rathsack er helt renset. Ifølge dansk ret er man 
uskyldig til det modsatte er bevist, og man kan derfor argumentere for, 
at dette ligger bag Thomas Rathsacks overbevisning om, at han nu er 
renset.
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Efter dette event: 
Thomas Rathsack genansættes i forsvaret. Forsvaret sætter dog ikke 
lighedstegn mellem Thomas Rathsacks generhvervelse af sit gamle job 
og en renselse. Deres juridiske sektion undersøger, om man kan rejse 
en disciplinærsag mod ham (Artikel 133).

Den 20. december 2010 beslutter Thomas Rathsack at sige sit job op, 
da forsvaret fastholder, at han har brudt tavshedspligten, og derfor har 
givet ham en skriftlig advarsel.

Delkonklusion
Overordnet fastholder forsvaret igennem hele krisen deres syn på, at 
bogen udgør en sikkerhedsmæssig risiko, og flere gange nedtoner de 
andre aspekter af sagen, mens de fremhæver, hvor farlig bogen er. For-
svarets vedholdenhed om at bogen udgør en sikkerhedsrisiko møder 
mere og mere kritik fra omverdenen. Det er både politiske kommenta-
torer, politikere og kommunikationsprofessionelle m.m., der kritiserer 
forsvaret. Den kritik samt den opbakning forsvaret møder, skifter ofte 
karakter i forbindelse med nye events eller nye oplysninger i sagen. 
Nye events medfører oftest, at forsvaret møder ny kritik, da nye ak-
tører kommer på banen med deres holdninger. Forsvarets handlinger 
gør, at mange stemmer kommer ind over sagen, fordi de mange events 
medfører, at mange aktører har lyst til at kommentere på det.

Mange af de kritiske events ovenfor havde ikke fundet sted, hvis for-
svaret havde håndteret sagen bedre. Altså var spørgsmålet omkring fy-
ringerne af flere af forsvarets medarbejdere ikke kommet på tale, hvis 
forsvaret havde håndteret jægerbogsagen bedre. Havde det ikke været 
for deres egen involvering og fejltrin i sagen, havde de kunnet lukke 
sagen, inden den fik lov til at løbe løbsk og blive så stor. Forsvaret er så 
forhippede på at bevise, at bogen udgør en sikkerhedsrisiko, så det en-
der med, at en ansat i forsvaret fabrikerer en oversættelse, som bliver 
brugt som argumentation – altså fabrikerer de deres egne beviser for 
ikke at tabe ansigt eller for at statuere et eksempel med Thomas Rath-
sack, for at andre i fremtiden ikke skal komme til at afsløre for meget. 
Denne stædige overbevisning ender således med at forvolde forsvaret 
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langt større skade end gavn, både i form af fyrede medarbejdere, en 
forsvarsministers afgang samt tillids- og troværdighedsproblemer.

Framing i jægerbogsagen
Vi har tidligere opdelt jægerbogsagen efter en antagonist/protagonist-
opdeling. Vi fokuserer nu på forsvaret på antagonistsiden. På protago-
nistsiden har vi identificeret følgende temaer som de vigtigste: Forsva-
rets uvilje, Thomas Rathsack som good guy, ArtPeople/People’sPress, 
Politiken og Tøger Seidenfaden, Kritik af forsvaret samt Jægerbog kon-
tra 2007-lækage. Vi vil dog ikke inkludere analysen af disse, idet fokus 
i dette speciale er på forsvarets frame.

Forsvarets overordnede frame – Danmarks nationale sikkerhed 
Overordnet har forsvaret en frame, der handler om Danmarks natio-
nale sikkerhed. Denne frame er altså et udtryk for forsvarets mental 
picture, og framingen er den proces, hvorigennem de kommunikerer 
det billede til andre. Det gør de via flere undertemaer, som alle støtter 
op om den overordnede frame. For at tegne så godt et billede af sig 
selv som muligt, og for derigennem at styrke deres ethos og image, 
opstiller forsvaret flere positive temaer vedrørende dem selv. Modsat 
opstiller de også forskellige negative temaer omhandlende alle de ak-
tører, der arbejder imod forsvarets overordnede sikkerhedsframe.

Nedenfor følger en visuel oversigt over de temaer, vi har analyseret os 
frem til, der ligger til grund for forsvarets frame om Danmarks natio-
nale sikkerhed. Modellen skal læses nedefra og op.
 
Undertemaerne er alle byggesten, der ligger til grund for og støtter op 
omkring forsvarets overframe om national sikkerhed.  Her følger en 
gennemgang af hvert enkelt tema. Vi lægger ud med de tre øverste 
temaer, som vi har valgt at kalde ”de uafhængige undertemaer”, idet 
de står for sig selv i modsætning til de seks efterfølgende undertemaer, 
der henholdsvis tegner et positivt billede af forsvaret og et negativt bil-
lede af protagonisterne.
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Sikkerhedsrisiko
Det første uafhængige undertema handler om sikkerhedsrisiko. Nyhed 
3 skriver: ”forsvaret beslutter ikke at anke afgørelsen til Landsretten, 
men forsvarschefen udtaler dog: ’Det ændrer dog ikke ved, at bogen i 
forsvarets øjne udgør en sikkerhedsrisiko, som vi på anden måde må 
søge at imødegå’” og ”… forsvaret er af den opfattelse, at indholdet 
kompromitterer statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter”. 
Her frames bogen som udgørende en sikkerhedsrisiko, og de nævner 
”fremmede magter”, der henleder tankerne på andre stater, der po-
tentielt kunne udgøre en fare for Danmark.

Formuleringen i forsvarets redegørelse i nyhed 8 om, at bogen er 
”oversat til flere sprog, herunder sprog som man ikke har kendskab 
til” understøtter forsvarets opfattelse af, at bogen udgør en sikkerheds-
risiko. Forsvaret har tidligere argumenteret for, at bogen kunne have 
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interesse for fremmede magter, der ikke vil Danmark det bedste, og 
fundet af bogen på flere sprog er beviset herpå, og dermed frames 
bogen som en sikkerhedsrisiko.  Ydermere skriver forsvaret noget om ”i 
hvor høj grad operationssikkerheden kunne være truet”. Det indikerer, 
at soldaterne kan blive udsat for større risici, end før bogen blev udgi-
vet. Det interessante ved denne sætning er valget af ordene i hvor høj 
grad frem for at bruge om. De sætter ikke spørgsmålstegn ved, om den 
kunne være truet, men siger implicit at den er truet – de ved bare ikke 
hvor meget (Nyhed 8).

Artikel 12’s første linje lyder: ”Folk med onde hensigter overfor danske 
soldater har nu et opslagsværk over forsvarets operationer”, og viser 
en klar holdning om, at bogen indeholder oplysninger, der er farlige 
for sikkerheden. Ordene i de forkerte hænder og folk, der vil os det 
ondt støtter alle op omkring denne framing. Derudover leder ordene 
tankerne hen på terrorisme.

Det kommer frem i artikel 85, at hverken jægerkorpset eller Hærens 
Operative Kommando (HOK) i første omgang vurderede, at jægerbo-
gen udgjorde en tilstrækkelig stor sikkerhedsrisiko til, at bogen ikke 
skulle udgives. I kølvandet på oplysningerne om, at jægerkorpset og 
HOK ikke mente, bogen var farlig til at starte med, fastholder Søren 
Gade fortsat, at den udgjorde en sikkerhedsrisiko: ”Nye oplysninger i 
sagen om jægerbogen stiller på ny spørgsmål ved, om den var farlig. 
Men forsvarsministeren er ikke i tvivl: Det var den.”
 
Arabisk oversættelse 
Det andet uafhængige undertema bliver skabt omkring den arabiske 
oversættelse. Nyhed 4 skriver: ”I går kom det frem, at den omstridte 
bog ’Jæger – i krig med eliten’ var tilgængelig i en arabisk udgave på 
Internettet.” At der findes en udgave af bogen oversat til et sprog, som 
tales i nogle lande, hvor truslen om terrorisme pt. er øget gør, at for-
svaret ”selvfølgelig [holder] øje med, hvor og hvordan denne bog bliver 
udbredt.”
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Søren Gade framer den arabiske oversættelse ved at sige: ”Så der 
må være nogen, der mener, at bogen også er interessant for andre at 
læse” (Artikel 33). Her framer han bogen som værende farlig. Søren 
Gade bruger ordet interessant, som er et positivt ladet ord, der her 
bruges i en mere alvorlig kontekst, hvor Søren Gade faktisk henviser til, 
at nogen, der vil os det ondt, kan finde bogen nyttig. Det kunne f.eks. 
være al-Qaeda eller Taliban, som er de frygtede modtagere af oversæt-
telsen. 

Fogedforbud
Det tredje og sidste uafhængige undertema omhandler det fogedfor-
bud, forsvaret forsøger at nedlægge mod jægerbogen. I artikel 15 har 
forsvaret på baggrund af, at de mener, bogen udgør en sikkerhedsri-
siko, anmodet fogedretten om at nedlægge forbud mod bogen. Det 
ender dog med, at dette ikke sker, og artikel 26 skriver, at ”bogen kan 
udkomme, selvom dommeren gav forsvaret medhold i, at den indehol-
der oplysninger, der er omfattet af soldatens tavshedspligt.” Det er en 
vigtig pointe, at retten faktisk giver forsvaret ret i, at Thomas Rathsack 
har overtrådt sin tavshedspligt, men den beslutter sig for ikke at give 
fogedforbuddet, da bogen allerede er udkommet. Dette er vigtigt, fordi 
forsvaret nu har fået et argument, som de senere kan bruge til at støtte 
op om deres framing.

Undertemaer, der tegner et positivt billede af forsvaret:
Vi har nu afdækket de tre uafhængige undertemaer, og fortsætter nu 
med analysen af de tre undertemaer, der tilsammen tegner et positivt 
billede af forsvaret.

Når mediernes fokus er rettet mod én, vil man forsøge at skabe så po-
sitivt et billede af sig selv som muligt. Forsvaret møder voldsom kritik 
og modstand, og de skaber følgende undertemaer, der framer dem i et 
positivt lys:

Forsvaret som good guys
Det første undertema, der er med til at tegne et positivt billede af for-
svaret er et tema, forsvaret skaber om sig selv som good guys. For-
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svaret skriver i nyhed 2, at Jægerkorpset (JGK) havde ”forventet en 
opfølgende dialog med Thomas Rathsack”. Forvente betyder i sam-
menhængen, at JGK handlede i god tro, da de regnede med, at Tho-
mas Rathsack var indforstået med, at Jægerkorpset ønskede en dialog 
med ham i forbindelse med den færdige bog. Ydermere framer forsva-
ret sig som nogen, der ”gør det rigtige” og har sit på det tørre, da de 
nævner, hvor ofte ansatte ved forsvaret gøres opmærksomme på deres 
tavshedspligt: ”Endvidere er alt personel ved JGK gjort bekendt med 
deres tavshedspligt i forbindelse med deres ansættelse, under den år-
lige sikkerhedsbriefing og i forbindelse med afgang fra JGK”. Forsvaret 
skriver, at JGK ikke har ”haft anledning til særlig mistænksomhed”. Da 
forsvaret således ikke på daværende tidspunkt havde grund til at tro, 
at Thomas Rathsack skulle handle i ond tro, støtter dette forsvaret i 
deres framing af dem selv som good guys, og det forklarer samtidig, 
hvorfor de ikke skred ind. Forsvaret forsøger at frame sig som værende 
i god tro og dermed ikke til at bebrejde, idet de ikke regnede med, at 
Thomas Rathsack ville tilvejebringe fortrolige oplysninger på baggrund 
af den dialog, de havde haft med ham. 

I nyhed 3 fremgår det, at ”fogedretten giver forsvaret medhold i, at 
bogen indeholder oplysninger, som er fortrolige og omfattet af tavs-
hedspligt.” Dette er vand på forsvarets mølle, da det hjælper dem i 
deres framingstrategi, hvor de ønsker at fremstå som the good guys. 
Forsvaret framer sig også som nogle, der tænker på Danmarks diplo-
matiske forhold til andre stater - og i øvrigt har ret i deres betragt-
ning med dette citat af Tim Sloth Jørgensen: ”Og jeg kan konstatere, 
at dommeren også finder, at bogen indeholder fortrolige oplysninger, 
som burde hemmeligholdes af militære og sikkerhedsmæssige årsager, 
og som kan skade Danmarks forhold til andre lande”.
I nyhed 9 udtaler den nytiltrådte forsvarschef Knud Bartels: ”[Politi-
kerne] deltager ikke i de operationer, som vi deltager i, med de samme 
konsekvenser i form af tab af menneskeliv og alvorligt sårede soldater, 
som vi gør.” Her forsøger Knud Bartels at flytte fokus væk fra skandalen 
og over på det arbejde, som mange af forsvarets medarbejdere udfø-
rer, som bliver udtrykt via ”tab af menneskeliv” og ”alvorligt sårede”, 
hvilket er et udtryk for pathos. Knud Bartels framer på denne måde 
forsvarets ansatte som nogle tapre mennesker. 
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Forsvarets velvilje
Det andet undertema, der er med til at tegne et positivt billede af for-
svaret omhandler forsvarets velvilje. Som udenforstående, der læser 
og hører om jægersagen, kunne man godt få den ide, at forsvaret øn-
sker at hemmeligholde en hel masse, og altså slet ikke er interesserede 
i, at man skriver bøger eller lignende omhandlende forsvaret. Dette 
afviser de dog: ”… det her handler ikke om, at forsvaret vil begrænse 
dækningen af forsvarets missioner. Forsvaret ønsker faktisk det mod-
satte.” Hermed framer de sig selv som åbne og med velvilje overfor 
journalister og andre, som måtte ønske at producere materiale om-
handlende forsvaret. De nævner også et eksempel på et tv-program, 
hvor ”journalister og fotografer nærmest [fik] frie hænder, uanset vink-
len på deres historier” (Nyhed 1).

I nyhed 2 framer forsvaret sig som velvillige, idet de har givet Thomas 
Rathsack tilbud om at hjælpe med de sikkerhedsmæssige tvivlsspørgs-
mål i forbindelse med skrivningen af hans bog: ”såfremt du ønsker en 
yderligere sikkerhedsmæssig præcisering vedrørende de kapitler og 
afsnit i din bog, med tilhørende billedmateriale, der omhandler Jæger-
korpset, er du velkommen til at sende materialet til udtalelse ved Korp-
set”. Forsvaret frames også som velvillige med sætningen ”… korpset 
har tilbudt at læse bogen igennem inden offentliggørelsen…” (Artikel 
2).

Forsvaret er handlekraftige
Det tredje og sidste undertema, der er med til at tegne et positivt bil-
lede af forsvaret, er et tema skabt af forsvaret, der handler om, at de 
er handlekraftige. Da forsvaret i nyhed 1 skriver, at Tim Sloth Jørgensen 
”omgående tog kontakt til Seidenfaden, da det i går kom frem, at Po-
litiken i dag ville offentliggøre hele Thomas Rathsacks bog”, giver det 
indtryk af et handlekraftigt forsvar, som var aktive omkring sagen, og 
de kommer til at fremstå i et positivt lys. At forsvarschefen ”endnu en 
gang [henstillede] til Politiken om at lade være med at trykke bogen” 
tegner linjerne endnu skarpere op, og dette støtter forsvarets framing 
af Politiken som skurken, der ikke lytter til the good guys (Nyhed 1).
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I nyhed 7 udtaler forsvarschef Tim Sloth Jørgensen: ”Det er dog i sidste 
ende mit ansvar, at der er tillid til forsvaret, og det er vigtigt for mig at 
gøre, hvad jeg kan for at genskabe den tillid. Jeg har derfor besluttet at 
bede forsvarsministeren om at blive fritaget fra stillingen som forsvars-
chef.” Udtalelsen framer ham som en mand, der tager ansvar for si-
tuationen, og heller ikke er bange for at tage konsekvensen. Yderligere 
udtaler Tim Sloth Jørgensen: ”Jeg håber og tror, at den igangværende 
auditørundersøgelse kan skabe klarhed over hændelsesforløbet og 
sammenhængen i hele sagen.” Citatet indikerer, at forsvaret allerede 
har igangsat en undersøgelse, og derfor viser det, at de ikke ligger på 
den lade side. Det framer endnu engang forsvaret som handlekraftige 
(Artikel 74).

Undertemaer, der tegner et negativt billede af protagonisterne
Efter en gennemgang af de temaer, der tegner et positivt billede af 
forsvaret, skal vi nu gennemgå tre temaer, der ridser den anden side op 
– nemlig de temaer, der tegner et negativt billede af protagonisterne.

Protagonisterne er de aktører, der ikke støtter op om forsvarets sik-
kerhedsframe, hvorfor forsvaret framer dem i et negativt lys. Forsvaret 
forsøger således at tilsværte de aktører, der ikke deler forsvarets over-
bevisninger.

Thomas Rathsack som bad guy
Det første undertema, der er med til at tegne et negativt billede af pro-
tagonisterne handler om, at Thomas Rathsack er en bad guy. Forsvaret 
framer Thomas Rathsack som en bad guy, der har overtrådt sin tavs-
hedspligt, og dermed sætter landets sikkerhed over styr. Dette ses bl.a. 
med sætningen ”Jægersoldat har brudt tavshedspligten” og ”Rathsack 
afslog tilbuddet om gennemlæsning” i artikel 2. 

Den tidligere jægersoldat Carsten Mørch tager afstand fra Thomas 
Rathsack og hans bog, idet han i artikel 6 siger, at ”der er et uskre-
vet kodeks i jægerkorpset om, at man ikke fortæller noget som helst”. 
Derudover taler Carsten Mørch nedladende om Thomas Rathsack, og 
siger, at han måske ”gør det for at promovere sin bog”.
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I nyhed 2 står: ”Thomas Rathsack har i forbindelse med presseomtalen 
af ”Jæger – i krig med eliten” udtalt, at han ikke henvendte sig til for-
svaret eller Jægerkorpset med det færdigskrevne materiale, fordi han 
frygtede, at det ville resultere i for mange ændringer i indholdet. Tho-
mas Rathsack har således efter JGK vurdering i sin skriveproces bevidst 
søgt at undgå en opfølgende dialog med forsvaret vedr. sit materiale 
men alene henholdt sig til sin egen tolkning af de gældende bestem-
melser vedr. tavshedspligt”. At Thomas Rathsack ikke henvendte sig til 
Jægerkorpset, fordi han ”frygtede”, at det ville resultere i for mange 
ændringer i indholdet viser, at Thomas Rathsack måske selv har haft en 
delvis overbevisning om, at oplysningerne i bogen potentielt var i strid 
med reglerne. Dette støtter således op omkring, at forsvaret framer 
ham som en bad guy.

Også Søren Gade framer Thomas Rathsack som en bad guy ved at op-
stille et modsætningsforhold, idet han fremhæver de forfattere, der 
tidligere har skrevet om forsvaret, og fortæller, at der ikke var proble-
mer med dem, fordi de netop benyttede sig af forsvarets tilbud om at 
gennemlæse bøgerne, inden deres udgivelse: ”Der er en liste på 10-20 
bøger om forsvaret udgivet siden 2006, og der har vi ikke haft de her 
problemer, fordi forfatteren har benyttet sig af de her tilbud om, at for-
svaret læser bogen igennem” (Artikel 33). Søren Gade udtaler desuden 
i artikel 21: “Men han burde have sikret, at forsvaret ikke så et problem 
med det, han ville skrive.”

Straf til Thomas Rathsack
Det andet undertema, der støtter op omkring at tegne et negativt 
billede af protagonisterne, omhandler den eventuelle straf, Thomas 
Rathsack kan risikere at få. Overskriften i artikel 7 ”Forsvaret fyrer 
jægersoldat” fortæller historien, at Thomas Rathsack har mistet sin 
sikkerhedsgodkendelse, og derfor ikke kan varetage sit job længere. 
I artikel 32 skrives endvidere: ”Rathsack er sigtet for at overtræde sin 
tavshedspligt og får forsætligt at have videregivet militære hemmelig-
heder.”
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Artikel 104 fortæller, at Forsvarets Auditørkorps har sigtet Thomas 
Rathsack for at viderebringe fortrolige oplysninger. I artikel 127 bliver 
det dog bestemt, at der ikke bliver rejst tiltale mod Thomas Rathsack, 
fordi Auditørkorpset ikke kan bevise at Thomas Rathsack har overtrådt 
sin tavshedspligt. Auditørerne siger, at ”det vil være umuligt at føre sa-
gen, fordi oplysninger af hensyn til statens sikkerhed, fremmede mag-
ter og tredjemands liv ikke kan kræves fremlagt under et retsmøde.”

Ifølge major Torben Grinderslev fra forsvarets personeltjeneste sætter 
forsvaret dog ikke lighedstegn mellem Thomas Rathsacks generhver-
velse af sit gamle job og en renselse. Deres juridiske sektion er i gang 
med at undersøge, om man kan rejse en disciplinærsag mod ham, og 
først når det er afgjort, og hvis det falder ud til fordel for Thomas Rath-
sack, så er han renset (Artikel 133).

Politiken og Thøger Seidenfaden som bad guys
Det sidste undertema, der tegner et negativt billede af protagonister-
ne, viser Politiken og Tøger Seidenfaden som bad guys. I nyhed 1 fra-
mer forsvaret Politiken som værende the bad guy.  Sætningen ”men 
det valgte Politiken at overhøre” signalerer, at Politiken aktivt tager 
afstand fra forsvarets anmodning. Ordet overhøre signalerer, at man 
er ligeglad, og vælger at ignorere andres anmodninger. De får hermed 
fremstillet Politiken som nogen, der ikke er lydhøre og som egenrådi-
ge: ”Selvom Politiken, på trods af vores anmodning, har valgt at bringe 
bogen” (Nyhed 1).

Tøger Seidenfaden frames som en bad guy, da han ifølge John Dyrby 
Paulsen placerer sig selv i en ”upassende rolle som dommer” samt at 
han har ”sat sig udover retsinstansen”. Ordet dommer bærer betydnin-
gen, at man får lov til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. Der 
ligger noget magtfuldt i ordet, og der er også noget i ordet, der viser, at 
man er hævet over den almindelige befolkning, og dermed de regler, 
den almindelige borger skal følge. Derudover lyder en del af teksten i 
artiklens manchet, at ”Politiken ikke har respekt for landets retsinstan-
ser”, hvilket er med til at frame både Politiken og Seidenfaden som the 
bad guys (Artikel 10). 
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Delkonklusion
Vi har altså analyseret os frem til, at forsvaret skaber nogle temaer, som 
alle støtter op om framen om Danmarks nationale sikkerhed. Forsvaret 
forsøger at nedtone de kritiske røster om sig selv ved at fremhæve sine 
positive. Altså skabes temaerne om Forsvaret som good guys, Forsva-
rets velvilje og Forsvaret som handlekraftige. Samtidig forsøger de at 
skabe et negativt billede af de aktører, de opfatter som fjender: det 
vil sige, at temaerne Thomas Rathsack som bad guy og Politiken og 
Tøger Seidenfaden som bad guys skabes på baggrund af dette. I kraft af 
at Thomas Rathsack anses som den primære fjende, skaber forsvaret 
også et tema, der handler om Straf til Thomas Rathsack. Udover disse 
seks temaer, skaber forsvaret også temaerne Sikkerhedsrisiko, Foged-
forbud og Arabisk oversættelse. Temaet om Sikkerhedsrisiko kommer 
som en direkte følge af forsvarets syn på jægerbogen. Temaerne Fo-
gedforbud og Arabisk oversættelse kommer som følge af, at forsvaret 
ser bogen som en sikkerhedsrisiko.

Temaerne og den overordnede frame påvirker hinanden gensidigt, 
hvilket gør, at forsvarets handlinger og tanker bliver styret af disse. De 
sætter alle sejl til i bekæmpelsen af fjenden, og er så forhippede på at 
vinde slaget, at det er svært for dem at stoppe op og se realiteterne i 
øjnene – at de ikke kan vinde sagen.

Vi er altså kommet frem til, at forsvaret fremstiller sig selv som heltene 
i denne case, som tænker på andre og har rigets sikkerhed for øje. For-
svaret fremstiller derimod Thomas Rathsack som skurken, som i kraft 
af at han står i et modsætningsforhold til forsvaret, fremstilles som om 
han mest tænker på sig selv og på at få sin bog udgivet. Bogen bliver 
fremstillet som farlig, uden mulighed for at stille spørgsmålstegn ved 
det – forsvaret har taget stilling i sagen: Bogen er en trussel for Dan-
mark, vores soldater og vores forhold til fremmede magter. 

Krisedefinition og klassificering 
Forsvaret befinder sig i en krise kort efter, det kommer frem, at Thomas 
Rathsack vil udgive ”Jæger – I krig med eliten” jævnfør de definitioner, 
vi fremstillede i afsnittet ”Hvad er en krise”. Den var en afbrydelse, der 
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var negativ for organisationen i forhold til en normal og ønsket situa-
tion, den truede virksomhedens eksistentielle kerne samtidig med at 
det resulterede i en omfattende dækning af nyhedsmedierne og en 
granskning i offentligheden.

I forhold til Pauchants teori om, at en organisation kan være krisefor-
beredt eller krisetilbøjelig, falder forsvaret ind under kategorien krise-
tilbøjelig. Dette kan vi se, idet management teamet i forsvaret tror, de 
kan håndtere jægerbogsagen gennem kontrol; først via et fogedforbud 
og dernæst via en sigtelse mod Thomas Rathsack for til sidst at slutte 
af med en disciplinærsag.

Ifølge Shrivastava og Mitroffs artstypologi, der bruger krisens indhold 
som inddelingskriterium, kan vi se, at krisen opstår internt, idet Tho-
mas Rathsack er ansat i forsvaret, da krisen starter. Vi kan også se, at 
systemet, krisen opstår i, er i et menneskeligt/organisationelt/socialt 
system, idet der er tale om, at et menneske, der er ansat i organisa-
tionen, ifølge forsvaret ikke ”spiller efter organisationens regler”, da 
forsvaret mener, at Thomas Rathsack har overtrådt sin tavshedspligt.

Sætter man forsvarets krise ind i Johansen & Frandsens udvidede kri-
seporteføljemodel, som kan anvendes til kriseforberedelse, men også 
til diagnose og analyse under krisen, ser forsvarets krise således ud:

• Art: Dette punkt handler om, hvilken slags krise, der er tale om. Da 
modellen bygger på Shrivastava og Mitroffs model, bliver resulta-
tet af arten den samme, altså intern og menneskelig/organisatio-
nel/social. 

• Intensitet: Her skal man se på, hvor stor krisen var. Da den arabiske 
oversættelse viser sig at komme fra forsvaret selv, havner forsvaret 
i en alvorlig omdømmekrise.

• Dynamik: Punktet handler om krisens udvikling. Denne krise ud-
vikler sig ud over flere grænser, end man til at starte med kunne 
have forestillet sig. Var der ikke kommet en krise i krisen - altså 
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havde forsvaret ikke rodet sig ud i at fremstille og lække en arabisk 
oversættelse - havde krisen slet ikke udviklet sig, som den gjorde. 
Altså eksploderer og topper krisen, da den arabiske oversættelse 
kommer frem i lyset.

• Fortolkning: Til sidst skal man se på, hvordan krisen fortolkes uden 
for og inden for organisationen af eksterne og interne stakehol-
dere. I starten er det en enstemmig stemme, der kommer fra for-
svaret, som går på, at bogen udgør en sikkerhedsrisiko. Senere i 
forløbet kommer der dog forskelligrettede interne holdninger, da 
det kommer frem, at flere personer har læst bogen uden at kom-
me til den konklusion, at den skulle udgøre en sikkerhedsrisiko. 
Eksternt fortolkes krisen fra starten forskelligrettet. Der er både 
fortalere for og modstandere af bogens udgivelse. De forskellige 
stemmer og hvem, der siger hvad, kommer vi nærmere ind på 
senere i analysen. De eksterne stemmer drejer sig dog ikke kun 
om, hvorvidt man er for eller imod bogens udgivelse, men retter 
sig hurtigt til en mere generel holdningsdannelse til forsvaret, da 
forsvarets håndtering af krisen hurtigt kommer op i medierne. 
Hermed kan vi se, at dynamikken spiller ind på fortolkningen, idet 
krisens udvikling helt klart spiller ind på den eksterne fortolkning.

Klassificerer vi efter Kjær Hansens kriterier, kommer vi til den konklusi-
on, at krisen falder ind under gruppen Informationsmæssig krise. Dette 
skyldes, at der, ifølge forsvaret, er tale om udslip af fortrolig informa-
tion. Da forsvaret fremstiller den arabiske oversættelse, er der tale om 
spredning af falsk information, idet oversættelsen bliver fremstillet, 
som var den lavet af nogle, ”der har fundet bogen interessant nok til 
at oversætte” (Artikel 42). Med denne sætning insinuerer forsvaret, at 
det er nogle, der vil Danmark det ondt, der har oversat den til trods for, 
dette ikke er tilfældet. Spredning af falsk information ligger også inden 
for kriteriet Informationsmæssig krise.

Sætter vi forsvarets krise ind i Pauchant & Mitrofs krisetermer, der er 
medvirkende til at typologisere en krise efter intensiteten, kan vi se, 
at der er tale om et sammenbrud, der fysisk påvirker hele systemet 
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og truer de grundlæggende antagelser, selvopfattelsen samt den eksi-
stentielle kerne, og dermed falder episoden om jægerbogen ind under 
en krise. Der er tale om, at den eksistentielle kerne trues, da kritikken 
af forsvaret kommer så vidt, at der er en politiker, der foreslår, at man 
bør rive hele forsvarskommandoen ned og omorganisere hele organi-
sationen (Artikel 75).

Forsvarets brug af kriseledelse
I Coombs’ 9-trinsmodel vil vi som nævnt i afsnittet ”Om kriseledelse og 
kriseforløb” se på perioden Under krisen.

Enhver krise har en udløsende begivenhed, og i forsvarets tilfælde er 
det, da debatten om jægerbogen starter den 9. september 2009, ef-
ter flere journalister har modtaget en kopi af bogen med henblik på 
en anmeldelse. Dette markerer den første del af denne fase, nemlig 
erkendelsen. Forsvaret erkender, at jægerbogen potentielt kan udløse 
en krise, og reagerer derfor ved at nedlægge et fogedforbud allerede 
dagen efter den 10. september i et forsøg på at få kontrol over situa-
tionen. På denne måde forsøger forsvaret at inddæmme krisen, så den 
ikke tiltager yderligere, og de risikerer, at deres frygt om truslen mod 
Danmark realiseres eller de får negativ medieomtale. Det er et godt 
træk, at forsvaret forsøger at inddæmme krisen så tidligt i forløbet. 
Det lykkes dog ikke, da bogen alligevel udkommer med Politiken den 
16. september 2009 til trods for forsvarets højlydte bekymringer om, 
at den udgør en alvorlig trussel for Danmark. Inddæmningsfasen bliver 
meget lang for forsvaret, da de holder fast i deres overbevisning, og 
den sidste del af denne fase, restitutionen, kommer først langt senere, 
da auditørkorpset dropper sagen mod Thomas Rathsack den 20. ok-
tober 2010. Forsvaret har altså stædigt holdt fast i deres framing af 
bogen som farlig, hvilket har medført, at krisen har strakt sig meget 
langt uden at blive dæmpet undervejs af aktive handlinger fra forsva-
ret. Tværtimod blev krisen ved med at eskalere.

Da Tim Sloth Jørgensen trækker sig, eller da Knud Bartels indtræder, 
kan det være forsvarets forsøg på restitution og genoprettelse af for-
retningsgangene. Det er et klogt træk fra forsvarets side at forsøge at 
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afslutte krisen, men vi opfatter det mere som nødvendigheder i krise-
situationen, end som et forsøg på at begrænse krisens varighed, idet 
forsvaret stadig fastholder deres framing af bogen som farlig, og den er 
de ikke villige til at give afkald på – formentlig for ikke at miste ansigt. 
Vi mener dog ikke, at det er en restitution til selve jægersagen gene-
relt, men at det er en restitution møntet på oversættelseskrisen alene.

Vi vil nedenfor indsætte jægerbogskrisen i en kurve over krisens fem 
faser:
 
Krisen spirer den 9/9-09, hvor offentligheden første gang hører om jæ-
gerbogen. Nogle journalister har modtaget en kopi af jægerbogen med 
henblik på anmeldelse, og der starter en debat om, at danske jæger-
soldater har opereret langt oftere, end man hidtil har kendt til, fordi 
bogen afslører hidtil ukendte informationer om jægerkorpset.

Krisen blomstrer den 10/9-09, da forsvaret hævder, at Thomas Rath-
sack har brudt sin tavshedspligt, idet han i bogen afslører informatio-
ner, der ifølge forsvaret kompromitterer rigets sikkerhed og forholdet 
til fremmede magter. De ønsker at nedlægge fogedforbud mod bogen.
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Krisen er i fuld blomstring den 16/9-09, da Politiken denne dag trykker 
bogen som tillæg til avisen. Fogedretten har endnu ikke afgjort sagen 
om forbuddet, men nu er bogen altså offentligt tilgængelig.

Krisen falmer den 20/10-10, da auditørerne dropper sagen mod Tho-
mas Rathsack. Idet auditørerne vælger at droppe sagen, erkender de, 
at de ikke kan dømme ham for brud på tavshedspligten, og således 
aldrig vil kunne bevise de påstande, de fremsatte til at begynde med.

Krisen blomstrer af den 22/11-10, da Thomas Rathsack får sit job til-
bage i forsvaret. Ved at tage ham tilbage, så forsvinder historien ud 
af medierne, fordi der ikke længere er en god historie. Sagen slutter 
dog ikke her, da forsvaret på dette tidspunkt overvejer at rejse en di-
sciplinærsag mod Thomas Rathsack, og først når det er afgjort, bliver 
det endelige punktum i sagen sat. Dette sker cirka en måned senere, 
nemlig den 20/12-10, da Thomas Rathsack siger op på baggrund af, at 
han modtager en skriftlig advarsel.

Vi vil nu indsætte oversættelseskrisen i krisens fem faser:
 
Krisen spirer den 24/9-09, da Søren Gade orienterer Udenrigspolitisk 
Nævn om, at der findes en arabisk oversættelsen af jægerbogen, og 
kort tid herefter lægger BT den op på deres hjemmeside.

Krisen blomstrer den 25/9-09, da det viser sig, at dokumentet på BTs 
hjemmeside er oprettet i Forsvarskommandoen. Flere stiller sig kritiske 
overfor dette.

Krisen er i fuld blomstring den 01/10-09, da Jesper Britze erkender, 
at det er ham, der selv har oversat jægerbogen til arabisk. Dagen ef-
ter erkender Lars Sønderskov at have lækket oversættelsen til BT, men 
dette ændrer ikke på krisens udvikling, da den fortsat er under fuld 
blomstring.

Krisen falmer den 4/10-09, da Tim Sloth Jørgensen agerer symboloffer, 
og trækker sig fra stillingen som forsvarschef. Da både de implicerede 
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medarbejdere og chefer nu er blevet afskediget, er løsningen på pro-
blemet således fundet, og forsvaret kan komme videre fra krisen.

Krisen blomstrer af den 10/11-09, da Knud Bartels indsættes som ny 
forsvarschef. Den nye mand på posten kan ikke hænges op på de fejl, 
der blev begået tidligere, og dette hjælper forsvaret til at komme vi-
dere. De implicerede er altså ude af organisationen, og den negative 
omtale af sagen hører nu fortidens persongalleri til. Medieomtalen stil-
ner meget af, og historien forsvinder stort set ud af medierne.

Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at oversættelsen tages op 
igen senere i forbindelse med, at sagen skal for retten, dog går omtalen 
her meget specifikt på Lars Sønderskov og Jesper Britze og altså ikke på 
selve oversættelsen. Udover fokus på de to involverede medarbejdere 
i forbindelse med retssagen, kommer der også en mere generel kritik 
af forsvaret i medierne. Der bliver således ikke fokuseret specifikt på 
forsvarets indblanding i den arabiske oversættelse, men mere på for-
svarets overordnede håndtering af jægersagen.
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Man kan argumentere for, at Johansen & Frandsens begreb ’dobbelt-
krise’ er aktuelt under oversættelseskrisen. Forsøg på cover-up eller 
en dårlig håndtering af en krise kan nemlig udløse denne særlige type 
af kriser. Der er tale om, at den oprindelige krise overlejres af en kom-
munikationskrise, som bliver udløst af den uhensigtsmæssige måde, 
en organisation håndterer den oprindelige krise på.

Om den arabiske oversættelse udtaler Finn Frandsen den 1. oktober 
2009 til BT, at ”det er tilladt at begå fejl, hvis man indrømmer det og 
er klar i sin kommunikation. I stedet bliver det en dobbeltkrise, fordi 
det nu kommer til at handle om, hvor dårligt de har håndteret sagen 
om den arabiske oversættelse.”4 Han siger hermed, at det, vi karakte-
riserer som krisen i krisen, faktisk er en kommunikationskrise, hvilket 
vi anerkender. Vi mener altså derfor, at der er en ’overordnet’ krise, 
som handler om jægerbogens udgivelse. Inde i denne krise finder vi 
oversættelseskrisen, som udvikler sig til en dobbeltkrise, idet forsvaret 
håndterer situationen uhensigtsmæssigt. Vi har altså reelt tre kriser i 
én; jægerbogens udgivelse, den arabiske oversættelse og den dårlige 
håndtering af denne (dvs. kommunikationskrisen).

Kriseforberedelse – Forsvarets beredskabsniveau
Forsvarets krisepotentiale betyder noget for, hvilket beredskabsniveau 
de bør have. Vil man definere hvilken risikogruppe forsvaret befinder 
sig i, skal man finde ud af, hvor mange af de seks følsomhedskriterier 
forsvaret matcher.

Berøring er ikke nødvendigvis ensbetydende med direkte kontakt. 
Kjær Hansen skriver, at den indirekte berøring, dvs. at befolkningen 
kan identificere sig med virksomhedens arbejdsområde, er nok til at 
øge virksomhedens krisepotentiale (Kjær Hansen, 2004, s. 217). Det 
betyder altså, at jo større indirekte berøringsflade en virksomhed har, 
jo større er risikoen for, at et problem bliver til en krise.

Andelen af danskere, der personligt er i kontakt med forsvaret udgør 
en forholdsvis lille del af befolkningen, men idet forsvaret beskæftiger 

4 http://www.bt.dk/politik/forsvaret-endt-som-taber-i-kommunikation



Analyse

105

sig med følsomme emner som eksempelvis krig, hvilket det meste af 
befolkningen har en holdning til, har de en stor indirekte berørings-
flade. Man kan ligeledes nemt identificere sig med forsvaret, både for-
di man kan identificere sig med de mennesker, der vælger at arbejde 
for Danmarks interesser, i yderste tilfælde gå i krig for Danmark, men 
også da man kan identificere sig med den organisation, der arbejder 
for Danmarks bedste.

I kraft af at det danske forsvar sender folk i krig med livet som indsats, 
er der en direkte relation mellem organisationen og mennesker, og så-
ledes rammer forsvaret også dette følsomhedskriterium.

Ifølge Kjær Hansen øger kendskabet til virksomheden også risikoen 
(Kjær Hansen, 2004, s. 218). Forsvaret slår stort ud på dette følsom-
hedskriterium, da de fleste danskere har kendskab til forsvaret.

Personeffekten fremhæver Kjær Hansen ligeledes som afgørende for, 
hvorvidt en virksomhed er i højrisikozonen. Hvis en virksomhed har en 
kendt person i ledelsen, er det ganske enkelt nok (Kjær Hansen, 2004, 
s. 218). Da Søren Gade står i spidsen for forsvaret, er der her endnu en 
indikation på, at forsvarets krisepotentiale er i højrisikozonen.

Vi kan således konkludere, at forsvaret matcher hele 5 ud af de 6 føl-
somhedskriterier, og at de derfor er en højrisikoorganisation, der bør 
have et rødt beredskabsniveau, som er et meget veludviklet bered-
skab, der løbende skal opdateres, samt at de bør have en komplet kri-
seplan og –manual.

Forsvarets brug af imagegenoprettelsesstrategier
Vi vil i det følgende gennemgå forsvarets nyheder for at redegøre for 
deres brug af imagegenoprettelsesstrategier. Vi gennemgår udeluk-
kende forsvarets egne nyheder, da de i disse har fuldstændig kontrol 
over ordlyden og indholdet.

Forsvaret benytter sig i nyhed 4 for første gang af en imagegenopret-
telsesstrategi, nærmere bestemt strategien Korrigering, da de retter 
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den fejl, det er, at en medarbejder i sekretariatet dagen forinden havde 
oplyst, at man ikke kendte til den arabiske udgave. Denne imagegenop-
rettelsesstrategi bruges for at rette op på problemerne, og som regel er 
det selve kernen i krisen, der forsøges rettet, men her er det en af de 
medvirkende faktorer, der sætter forsvaret i et dårligt lys, de forsøger 
at rette op på.

Forsvaret benytter sig af imagegenoprettelsesstrategien Korrigering i 
nyhed 5, da de vælger at sende den medarbejder hjem, som har frem-
stillet den arabiske maskinoversættelse, nemlig Jesper Britze. Dette 
mener vi er et klogt træk, da de hermed forhindrer ham i at begå flere 
fejl. På denne måde viser de også, at den handling ikke var acceptabel, 
og de sender dermed et signal om, at de handler på situationen og 
værner om deres image. 

Forsvaret benytter også imagegenoprettelsesstrategien Korrigering i 
nyhed 6, da de sender Lars Sønderskov hjem. Vi mener derudover, at 
Lars Sønderskov benytter sig af strategien Bøn om tilgivelse, da han 
”beklager det passerede”. Man kunne her forvente, at forsvaret ville 
komme med en udtalelse, hvor de eventuelt undskyldte for, at en af 
deres medarbejdere, har gjort noget forkert, men de lader ham tage 
skylden selv, og påtager sig som organisation ikke ansvaret. Derfor kan 
man argumentere for, at de her benytter sig af strategien Benægtelse i 
form af Flytning af skyld, da deres manglende ansvarstagning indirekte 
lægger skylden over på Lars Sønderskov. Vi mener således, at forsvaret 
distancerer sig fra Lars Sønderskov og fralægger sig ansvar ved ikke at 
kommentere sagen yderligere.

Forsvaret benytter sig i nyhed 7 af imagegenoprettelsesstrategien Re-
duktion af angrebets omfang via Afstivning, da Tim Sloth Jørgensen 
taler positivt om forsvaret, og nævner de ”dygtige og professionelle 
mænd og kvinder”. Hermed afledes opmærksomheden fra den aktu-
elle sag. Derudover foretager han et knæfald, da han opgiver sin stilling 
som forsvarschef, da situationen kræver et symboloffer.
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Nyhed 8 er en redegørelsen for sagen, der viser eksempler på image-
genoprettelsesstrategien Korrigering, idet forsvaret skriver om, at de 
har sendt de implicerede medarbejdere hjem. Vi mener, de gør dette 
for at forhindre, at problemerne, der er kommet fra disse medarbejde-
res hånd, gentager sig.

Nyhed 9 er første gang, forsvaret er ærlige og lægger kortene på bor-
det og forholder sig til sagen, da der ikke lægges skjul på, at forsvarets 
image har lidt et knæk, bl.a. med citatet: ”… genoprettelsen af forsva-
rets troværdighed, der blev svækket i Jægerbog-sagen. Det kan blive et 
langt træk at genoprette tilliden, indrømmer forsvarschefen”. Dette går 
godt i tråd med den nye forsvarschefs udtalelse om, at han er tilhænger 
af ærlighed og gennemsigtighed.  Netop disse udtalelser om ærlighed 
og gennemsigtighed er også et udtryk for imagegenoprettelsesstrate-
gien Reduktion af angrebets omfang, nærmere bestemt Afstivning, da 
man fremhæver positive egenskaber ved den nye forsvarschef, og så-
ledes afleder opmærksomheden fra sagen. Selvom det er personlige 
egenskaber hos Knud Bartels, så må man formode, at i og med han er 
den nye forsvarschef, så vil disse blive appliceret på forsvaret.

Der går 11 måneder imellem nyhed 9 og 10, hvor forsvaret ikke udsen-
der nogen nyheder omhandlende jægersagen. Dette betragter vi som 
brug af imagegenoprettelsesstrategien Tavshed. Til trods for at der ikke 
bliver rejst tiltale mod Thomas Rathsack, er der ingen eksempler på 
imagegenoprettelsesstrategier i nyhed 10. Det er iøjefaldende, at for-
svaret ikke gør en større indsats for at genoprette deres image.
I nyhed 11 bruger forsvaret imagegenoprettelsesstrategien Korrige-
ring, da de afviser mediernes påstande om, at Thomas Rathsack even-
tuelt kunne blive afskediget som følge af det disciplinarmiddel, forsva-
ret påtænker at give ham. Således vil Thomas Rathsack genindtræde i 
forsvaret, og dermed forsøger forsvaret at genskabe situationen, som 
den var før bogens udgivelse. 

Vi kan således konkludere, at forsvaret benytter sig af ganske få image-
genoprettelsesstrategier i deres nyheder.  Korrigering og Reduktion af 
angrebets omfang via Afstivning er de hyppigst forekommende med 
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henholdsvis fire og to forekomster. Vi vurderer, at det er et godt valg, at 
forsvaret benytter Korrigering, når der bliver sagt usandheder om dem 
i medierne. Så skal de naturligvis rette det. Bl.a. da en medarbejder 
fejlagtigt informerer, at forsvaret ikke kendte til arabiske oversættelse, 
går forsvaret ind og korrigerer dette. Hvis de ikke havde gjort det, så 
havde forsvaret set inkompetente ud, og lignet nogle, der ikke har styr 
på deres business intelligence. Også i nyhed 11 korrigerer forsvaret, da 
medierne påstår, at Thomas Rathsack kan blive afskediget som følge af 
et disciplinarmiddel. Her korrigerer forsvaret medierne ved at sige, at 
Thomas Rathsack altså ikke kan blive afskediget.

Det er også godt med brugen af Korrigering, da de vælger at sende de 
to medarbejdere hjem, som har henholdsvis fremstillet og lækket den 
arabiske oversættelse. Havde forsvaret ikke valgt at sende medarbej-
derne hjem, så havde deres image lidt yderligere skade. Vi mener altså, 
at forsvaret formår at genoprette lidt af deres image med det valg. Be-
noit anbefaler, at man retter fejl og sikrer, at de samme fejl ikke opstår 
igen i fremtiden. Fyringerne af nøglepersonerne er et skridt på vejen 
hertil for forsvaret, hvilket ifølge Benoit hjælper til en genoprettelse af 
et image Benoit, 1997, s. 13).

Forsvarets brug af Afstivning i nyhed 7 om forsvarets dygtige og pro-
fessionelle mænd og kvinder samt i nyhed 9 om Knud Bartels posi-
tive egenskaber for at aflede opmærksomheden fra sagens kerne er 
begge udmærkede forsøg på at reducere angrebets omfang, men det 
har ubetydelig virkning på sagen som helhed. Det fylder simpelthen for 
lidt i forhold til hele sagens omfang. 

Forsvaret benytter sig også af Tavshed, idet der går en periode på 11 
måneder mellem nyheden om, at Knud Bartels er tiltrådt som ny for-
svarschef og afgørelsen i Rathsack-sagen. Forsvaret udtaler sig heller 
ikke om sagen i medierne. Dette kan være en dårlig taktik, fordi medi-
erne så får frit spil, og kan komme med alle de spekulationer, de har 
lyst til. Omvendt kan det være en god taktik, hvis forsvaret har ment, at 
de mere eller mindre var i gang med at grave deres egen grav, og bare 
sank dybere ned, hver gang de udtalte sig.
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Alt i alt mener vi, at det er godt, at forsvaret har benyttet sig af for-
skellige imagegenoprettelsesstrategier. De har bare ikke fået nok gen-
nemslagskraft eller er ikke blevet brugt nok, idet imagegenoprettelses-
strategierne ikke har haft den ønskede effekt. Den mest effektfulde 
strategi har dog været, at forsvaret benyttede sig af Korrigering, og 
sendte de to medarbejdere, der havde lavet og lækket den arabiske 
oversættelse, hjem.
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Diskussion
Vi vil nu opsummere og diskutere de konklusioner, vi er nået frem til i 
vores temaanalyse. Vi vil også diskutere brugen af appelformer.

Vi har altså konstateret, at forsvaret har opbygget en frame omhand-
lende Danmarks nationale sikkerhed, hvorunder der udspiller sig nogle 
temaer om forsvaret som ”de gode”, der kæmper mod ”de onde”, altså 
primært Thomas Rathsack og Politiken. Vi mener, at forsvaret er ble-
vet så låst fast i deres overordnede sikkerhedsframe, at de lader sig 
fuldstændig diktere af denne. At forsvaret er så fastlåste i deres over-
ordnede sikkerhedsframe, går ud over deres krisekommunikation, idet 
framen dominerer så kraftigt, at den dikterer forsvarets handlinger i 
denne krise i så høj grad, at de ikke retter sig efter teoriens gode råd. 
Derfor mislykkes deres krisekommunikation.

Forsvaret lader sig altså fuldstændigt styre af deres overordnede frame 
under krisen, hvilket vi mener, er grunden til forsvarets dårlige hånd-
tering af krisen. I stedet for at agere rationelt og i overensstemmelse 
med krisekommunikationsteoriens forskrifter, kommer forsvaret til at 
agere uprofessionelt og med alvorlige følger, der virker som menings-
løse overreaktioner, og som viser et forsvar, der lader til at være i pa-
nik. Vi mener, at forsvaret, i hvert fald i starten, virkelig selv troede på, 
at bogen var farlig. Derfor vil de ikke slippe sagen, og går meget langt 
i håb om at kunne sige ”hvad sagde jeg”. Det kommer til at fremstå 
som stædigt og nærmest barnligt, hvilket ikke hjælper på deres egen 
fremstilling af dem selv som velvillige og som dem, der har ret i sa-
gen. Al den kritik, forsvaret mødte undervejs, burde have været et vink 
med en vognstang om, at situationen var løbet løbsk, og den er også 
et udtryk for, at forsvaret er gået lidt i selvsving i denne sag. Vi mener, 
forsvaret bliver forurettet over, at der ikke er flere, der tager deres ud-
talelser om rigets sikkerhed og tavshedspligt seriøst.

Idet forsvaret er en af Danmarks største arbejdspladser og er en meget 
professionel organisation, hvis opgave det er at beskytte riget, er det 
rimeligt at antage, at forsvaret er i besiddelse af en yderst kompetent 
kommunikationsafdeling og i øvrigt ved en del om at håndtere krise-
situationer. Det samme, formoder vi, gør sig gældende i mange andre 
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store organisationer, men alligevel mislykkes krisekommunikation til 
tider – også selvom det ikke skyldes inkompetence. Vi mener således 
ikke, at god håndtering af kriser nødvendigvis hænger sammen med 
kompetenceniveauet i organisationen. Vi mener, at man sagtens kan 
være yderst dygtig til at håndtere kriser, men at der alligevel kan være 
risiko for, at man ikke håndterer en krise godt, da der kan være en 
faldgrube i form af framing. Frames kan altså spænde ben for god kri-
sekommunikation – også for de organisationer, som har alle forudsæt-
ninger for at klare en krise godt.

Da forsvaret er en højrisikoorganisation, som bør have et rødt bered-
skabsniveau, er forsvaret formentlig godt klar over, hvordan man skal 
agere i en krise. Vi formoder, at det er både dygtige og kompetente 
kommunikationsmedarbejdere, der er ansat i forsvaret, så vi undrer 
os over, at håndteringen af sagen gik så galt. Man kan derfor speku-
lere på, om bekæmp fjenden-kulturen i forsvaret er så stærk, at den 
gennemsyrer hele organisationen - altså om det socialt konstruerede 
bekæmp fjenden-billede, der er forankret i kulturen, således ikke kun 
er afspejlet hos medarbejderne i felten, men i hele organisationen – 
altså også i kommunikationsafdelingen. Vi mener, at bekæmp fjenden-
billedet ligger til grund for den overordnede frame, der bliver skabt i 
forsvaret.

Vi mener således, at forsvaret besidder nogle mentale modeller, der 
fuldstændigt styrer deres handlinger. I kraft af forsvarets position som 
national sikkerhedsinstans har de et bekæmp fjenden-billede, som vi 
formoder, er en meget karakteristisk måde at se verden på for en mili-
tær organisation. Vi mener, at denne mentale model ligger til grund for 
den måde, forsvaret anskuer sagen på: således bliver Thomas Rathsack 
simpelthen fjenden, som må bekæmpes.

Den overordnede sikkerhedsframe omfattes af nogle undertemaer, 
som støtter op omkring overframingen og fjendebilledet. Disse un-
dertemaer er skabt af antagonistsiden med forsvaret i spidsen, og de 
tegner alle et positivt billede af forsvaret. Samtidig har vi også iden-
tificeret nogle undertemaer, som tegner et negativt billede af de ak-
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tører, der ikke er på forsvarets side i denne sag – disse er også skabt 
af antagonistsiden. Således bliver Thomas Rathsack fjenden, som skal 
bekæmpes, ligesom også Politiken og Tøger Seidenfaden står for skud, 
da udgivelsen af bogen udfordrer den nationale sikkerhed. Omvendt 
fremstiller de sig selv som handlekraftige og som heltene i denne 
kamp. Bogen bliver beskyldt for at skade rigets sikkerhed og forholdet 
til fremmede magter samt for at sætte danske soldaters liv på spil i 
Afghanistan. Forsvaret beskylder således bogen for at være katalysator 
for adskillige dårligdomme og for at være en tidsindstillet bombe. For-
svarets framing af bogen får dog på et tidspunkt opbakning i medierne, 
da bogen fremstilles som et opslagsværk til at skade danske soldater i 
Afghanistan.

Da forsvaret først har identificeret Thomas Rathsack som fjenden, har 
de meget svært ved at justere dette billede. Dette kan derfor være en 
del af baggrunden for, at forsvaret sidder fast i framingen af Thomas 
Rathsack som en bad guy; hvis bogen udgør en fare for den nationale 
sikkerhed, så gør dens forfatter det også, og således har forsvaret ud-
peget forfatteren som fjenden. Forsvaret forsøger hermed at lægge 
ansvaret for, at den nationale sikkerhed er i fare, på Thomas Rathsacks 
skuldre for at have en identificerbar syndebuk. Temaet om, at Thomas 
Rathsack er en bad guy, fungerer desuden som forsvarets forsvar, da 
Thomas Rathsack bliver en identificerbar syndebuk eller fjende.

Vi mener, at forsvaret burde have droppet sagen, da fogedretten afslog 
deres anmodning om fogedforbud mod jægerbogen. I stedet fortsatte 
de deres kamp, og lod sagen køre i mere end et år, hvor den genere-
rede meget dårlig medieomtale, hvilket bidrog til et beskadiget image 
og svækket troværdighed. Forsvaret benytter to våben i deres bekæm-
pelse af bogen, nemlig først et fogedforbud og siden en arabisk over-
sættelse. Sagen fik nærmest sit eget liv og løb løbsk med den arabiske 
oversættelse, efter at forsvarets forsøg på at inddæmme krisen med 
fogedforbuddet ikke lykkedes. Vi mener, at forsvaret sidder så godt 
fast i deres egen frame om national sikkerhed, at det driver dem til 
at fremstille den arabiske oversættelse for at bakke op om deres egne 
udsagn. De bruger således den arabiske oversættelse som dokumenta-



Diskussion

115

tion, der kan bakke op om deres framing af bogen som udgørende en 
sikkerhedsrisiko – uanset om oversættelsen er skabt for at fremstille 
et bevis eller om den, som påstået, er skabt med henblik på at have 
en kladde som arbejdsredskab til videre undersøgelser på nettet. Kon-
trollen forsvandt ud af forsvarets hænder, da de interne forsøg på at 
retfærdiggøre fordømmelsen af jægerbogen, nemlig fremstillingen af 
en arabisk oversættelse, fik fatale konsekvenser i form af Tim Sloth Jør-
gensens afgang. Sagen er yderligere medvirkende til, at forsvarsmini-
ster Søren Gade må forlade sin post. Dog er jægersagen ikke ene om at 
vælte ham, men den har lagt bunden, så da også lækagesagen fra 2007 
kommer frem, bliver presset for stort. Da lækagesagen kommer frem, 
er det således skæbnesvangert for Søren Gade, at jægersagen stadig 
kører. Vi mener altså, at den store fejl, forsvaret gjorde, var, at de ikke 
lukkede sagen efter fogedrettens afgørelse, men i stedet fortsatte for 
fuld udblæsning i et forsøg på at bevise, at de havde ret i deres frame 
om, at Danmarks sikkerhed er truet af jægerbogen. Havde forsvaret nu 
lukket sagen efter afgørelsen i fogedretten, så sagen aldrig var blevet 
så stor i omfang, kunne det altså være, at Søren Gade aldrig havde set 
sig nødsaget til at gå af som forsvarsminister. Samme situation gør sig 
gældende for Tim Sloth Jørgensen, da den arabiske oversættelse såle-
des aldrig ville være blevet fremstillet.

Forsvaret forsøger at lede den generelle mening om jægerbogen, hvil-
ket gøres via framingen af bogen som vigtig i forhold til den nationale 
sikkerhed. Da der ikke bliver nedlagt fogedforbud mod jægerbogen, er 
det tydeligt, at forsvaret ikke kan kontrollere begivenhedernes gang, 
som de ønsker, men de forsøger alligevel at kontrollere den kontekst, 
begivenhederne ses igennem. De forsøger altså at frame situationen 
omkring bogen, så den omhandler national sikkerhed for at retfærdig-
gøre to ting: 1) at de vil nedlægge fogedforbud mod bogen, og da dette 
ikke lykkedes, så 2) for at retfærdiggøre, at de sigter Thomas Rathsack 
for at overtræde sin tavshedspligt.

Trangen til at bevise, at de har ret og til at retfærdiggøre deres frame, 
kommer til udtryk på et nærmest absurd niveau, da de indleder en 
disciplinærsag imod Thomas Rathsack, efter at sigtelsen mod ham el-
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lers var frafaldet, og han havde fået sit job tilbage. I hele den periode 
mellem sigtelsen af Thomas Rathsack og frafaldelsen af denne er for-
svarets image under pres, og da de ikke ender med at bevise deres 
påstande, er der stor sandsynlighed for, at deres image lider et alvorligt 
knæk. Blandt andet møder forsvaret kritiske kommentarer fra tidligere 
chef for Jægerkorpset Poul Dahl, der framer forsvaret på en ugunstig 
måde, da han siger, at ”det danske forsvar lever i sin egen lukkede 
verden, baseret på gamle traditioner og vanetænkning.” Dette latter-
liggør forsvarets metoder og svækker også deres ethos. I artikel 109 
siger Holger K. Nielsen, at ”man må efterhånden konkludere, at årsa-
gen bare er, at Rathsacks bog ikke var forhåndsgodkendt, og ikke om 
indholdet er skadeligt eller ej.” Hermed framer han hele sagen, så den 
kommer til at handle om, at forsvaret ønskede at være med i proces-
sen, da jægerbogen blev skrevet, så de kunne give deres blåstempling 
af den. Artikel 80 tager en komisk distance til forsvarets redegørelse 
om den arabiske oversættelse, og bruger ordet ”jægergate” om sagen. 
Dette er en klar reference til Watergate-skandalen, som udspillede sig 
i årene 1972-1975 i USA, og som førte til, at præsident Richards Nixon 
måtte gå af før tid, som den eneste præsident i USA’s historie. Disse og 
flere andre udtalelser belaster alle forsvarets image og troværdighed.

Vi kan konkludere, at forsvarets ”angreb” på Thomas Rathsack og bo-
gen er en voldsom overreaktion fra forsvarets side, og vi mener, at sa-
gen bliver trukket unødigt i langdrag i stedet for at blive lukket. At for-
svaret forsøgte at nedlægge et fogedforbud var én ting, men forsvarets 
handlinger efter, at fogedforbuddet mislykkedes, er noget helt andet. 
Set fra forsvarets side var nedlæggelsen af fogedforbuddet en naturlig 
følge af deres framing om national sikkerhed. Da forsøget på foged-
forbuddet mislykkes, er det vores opfattelse, at forsvaret er så brændt 
fast på deres opfattelse af, at bogen er farlig, og at Thomas Rathsack 
er fjenden, at de fortsætter med deres bekæmpelse af ham. Dette gør 
de først med sigtelsen om brud på tavshedspligt og siden med discipli-
nærsagen. Vi mener, at dette kan være et udtryk for, at forsvaret ikke 
ønsker at tabe ansigt, og det er pinligt for dem at anerkende nederla-
get efter så lang tids kamp. Det kan også være et krampagtigt forsøg på 
at statuere et eksempel. Det er vores opfattelse, at hvis forsvaret havde 
droppet sagen, da de ikke fik fogedforbuddet, havde deres image og 
troværdighed, og dermed ethos, således ikke lidt så meget skade.
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Brugen af appelformer
Den mest brugte appelform i mediernes artikler er pathos. Både for-
svaret, forlaget, journalister, politikere og forsvarsministeren benytter 
sig alle af pathos. Den udprægede brug af pathos i artiklerne kan skyl-
des, at det er det, der sælger flest aviser. Den eneste nyhed fra forsva-
ret, der bruger pathos flere gange er nyhed 9, hvor Knud Bartels udta-
ler sig om forsvarets operationer, som har: ”… konsekvenser i form af 
tab af menneskeliv og alvorligt sårede soldater…”. Vores opfattelse er, 
at den manglende brug af pathos stemmer meget godt overens med 
den måde, man normalt kommunikerer på i forsvaret, som er meget 
præget af ordrer og facts. 

I forsvarets nyheder er logos den altoverskyggende appelform, og den 
stil i forsvarets nyheder kan ses som et udtryk for manglende følel-
sesmæssig stillingtagen til situationen. Nyhederne afspejler den måde, 
man kommunikerer på internt i forsvaret, og bliver på den måde sty-
rende for sproget i alle nyhederne.  Logos er en appelform, der ap-
pellerer til rationel stillingtagen, og som holder sig til kendsgerninger, 
hvilket går fint i spænd med de forforståelser og fordomme, vi har om 
forsvaret. Vores forforståelser er nemlig, at forsvaret skal handle ra-
tionelt og strategisk på baggrund af kendsgerninger, og at man såle-
des sjældent eller aldrig handler på baggrund af følelser. Vi mener, at 
den udprægede brug af logos afspejler den militaristiske stil i forsvaret, 
men det egner sig ikke godt til ekstern kommunikation. Dette kommer 
vi nærmere ind på i vurderingen.

Logos bruges ikke så meget i artiklerne, da afsenderen jo er medierne, 
og de er per definition interesserede i den gode historie, og de meget 
fact-prægede artikler er sjældne, idet de ikke er så interessante at læse 
og derfor ikke sælger så meget. Derfor kan man sige, at appelformen 
logos overskygges af appelformerne ethos og pathos i artiklerne.

Ethos bruges en del i artiklerne, og giver sig udslag i en velvilje overfor 
tilhørerne. Udover det ser vi et par eksempler på ethos i nyhederne; 
bl.a. i nyhed 7, idet Tim Sloth Jørgensen fremstår som en rationel be-
slutningstager med tilliden til forsvaret for øje frem for sin personlige 
status: ”Det er dog i sidste ende mit ansvar, at der er tillid til forsvaret, 
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og det er vigtigt for mig at gøre, hvad jeg kan for at genskabe den tillid. 
Jeg har derfor besluttet at bede forsvarsministeren om at blive frita-
get fra stillingen som forsvarschef” (Nyhed 7). Fremkomsten af ethos 
bliver yderligere forstærket, idet der også er areté i denne nyhed, da 
læseren får et indtryk af Tim Sloth Jørgensens moralske karakter – idet 
han fratræder sin stilling for at genoprette tilliden til forsvaret. Også i 
nyhed 9 er det et eksempel på ethos, da Knud Bartels udtaler: ”… det 
er også en fornemmelse af ydmyghed, for opgaverne er meget omfat-
tende og krævende. Nu står jeg med ansvaret for hele forsvaret.” Det 
er et udtryk for moralsk karakter, areté, at han udtrykker ydmyghed, og 
således er der også ethos i denne nyhed.

Ethos i frames
Selvom det ikke er traditionelt at tale om, at en frame har et ethos, 
mener vi dog, forsvarets frame om den nationale sikkerhed har et. Det 
ethos antages fra forsvarets side at have en høj troværdighed, idet den 
stammer fra forsvaret selv, som er kompetente i kraft af deres professi-
onelle arbejde. Rigets sikkerhed er jo netop forsvaret raison d’etre. Alt-
så regnede forsvaret formentlig med, at deres ethos var så troværdigt, 
at hvis de sagde, at bogen var farlig, så ville offentligheden acceptere 
dette. Vi går ud fra, de ikke havde regnet med de massive protester, de 
i stedet mødte fra forskellige sider. Offentligheden viser sig simpelthen 
ikke at stole på den ekspertise, som forsvaret tager for givet at være 
i besiddelse af, og forskellige aktører beskylder dem tværtimod for 
magtmisbrug og censur. Det vil altså sige, at den troværdighed, forsva-
ret tog for givet, ikke eksisterer i det omfang, de troede, og at framens 
ethos således ikke var så stærk som antaget.

Vi mener, at forsvaret nok har været overbeviste om, at deres ethos 
og dermed deres troværdighed ville smitte af på deres framing af bo-
gen som udgørende en sikkerhedsrisiko; når forsvaret siger, bogen er 
en trussel mod rigets sikkerhed, så er den det – ergo forventer de, at 
deres karakter og troværdighed, altså deres ethos, er så stærk, at det 
alene kan skabe overbevisning. Deres troværdighed havde dog ikke så 
stor gennemslagskraft, som forsvaret forventede, hvilket resulterede i, 
at forsvarets frame ikke havde den ønskede effekt blandt offentlighe-
den. Altså tog forsvaret fejl i den antagelse, vi mener, de havde om, at 
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offentligheden bare ville acceptere, når de råbte vagt i gevær, så var 
der en god grund til det.

At en frame kan have et ethos har en betydning for framens troværdig-
hed - det har således en betydning for, om folk tror på den pågældende 
frame eller ej. En frame får sin troværdighed fra den kilde, der skaber 
framen. Jo bedre kildens ethos er, jo større er sandsynligheden for, at 
framen får en høj troværdighed. 

Der er tale om et samspil mellem mange forskellige faktorer i forhold 
til, om en frame bliver accepteret eller ej. Medierne fungerer eksem-
pelvis som gatekeepers i forhold til at lade visse frames komme ud i of-
fentligheden. Har man ikke noget nævneværdigt ethos – har man ikke 
et navn eller er man ikke en anerkendt specialist – bliver ens frame for-
mentlig ikke taget op i medierne eller taget seriøst. En frame om Dan-
marks nationale sikkerhed kan ikke søsættes af hvem som helst. Hvis 
en ukendt person fremlagde, at en bog var til fare for rigets sikkerhed, 
ville dennes frame, som kunne indeholde nøjagtig de samme argu-
menter som forsvaret, ikke have noget troværdigt ethos. Kun hvis den 
blev bakket op af personer eller organisationer med høj troværdighed, 
ville denne frame komme til orde. Gør den ikke, bliver framen derimod 
forkastet, eventuelt latterliggjort, og hurtigt glemt. Med andre ord så 
er det uhyre vigtigt for en frames overlevelse, at den er fremsat af et 
bagland med et stærkt ethos. En frames ethos er således bundet til 
kildens ethos. 

Man kan være ekspert i kraft af en uddannelse og/eller en lang erfaring 
indenfor et bestemt område. Tilhører man denne kategori, kan man 
blive offentligt anerkendt som specialist, og man bliver automatisk den 
person, som eksempelvis medierne henvender sig til, når et udsagn 
eller en påstand - eksempelvis om en bog udgør en sikkerhedsrisiko 
for landet - skal bakkes op eller pilles fra hinanden. Der opstår således 
offentlig konsensus om, at denne specialist har en høj troværdighed, 
og dermed et meget stærkt ethos i kraft af dennes uddannelse eller 
erfaring. 

Derudover mener vi, at man også kan have et stærkt ethos, hvis man 
blot ”er bedre end de andre.” Man behøver således ikke have en ud-
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dannelse eller have arbejdet med et bestemt område i mange år for at 
have et stærkt ethos og fremstå troværdig. Dette kender vi alle fra den 
måde, hvorpå vi søger råd og vejledning blandt vores venner. Har man 
en ven, der blot én gang har prøvet noget, man ikke selv har prøvet, vil 
denne ven fremstå som mere vidende end en selv.

Man kan altså have et stærkt ethos i kraft af, at man er ekspert, eller 
at man bare ved mere om noget end visse andre. Både eksperten og 
lægmanden, der har en større viden end sin omgangskreds, er således 
i stand til at skabe en troværdig frame omhandlende et specifikt om-
råde. 

Således mener vi, at en frames ethos er bundet op på afsenderens et-
hos, uanset om afsender er en offentlig udnævnt ekspert eller ej.

I vores case er der tale om, at eksperten, altså forsvaret, skaber en 
frame. Dermed er der grundlag for, at den skabte frame bør tages se-
riøst. Det bliver den dog ikke, snarere tværtimod. Forsvarets frame om 
Danmarks nationale sikkerhed bliver ikke taget seriøst til trods for, at 
den kommer fra en ekspertkilde. Medierne er magtfulde, idet de er 
dagsordenssættende, og de spiller en stor rolle i det danske samfund 
i forhold til at skabe mere lige magtforhold i kommunikationsproces-
serne mellem offentligheden og organisationer. Da Politikken således 
kommer med deres frame, som handler om, at forsvaret går imod 
ytringsfriheden, skaber de en modframe, der underminerer forsvarets 
troværdighed. På denne måde skabes der tvivl om forsvarets bevæg-
grunde for at skabe deres frame. Denne tvivl bliver efterfølgende gro-
bund for spekulationer fra flere sider, som er med til at skade forsva-
rets ethos.
Vi mener, at forsvaret frame om Danmarks nationale sikkerheds ethos 
er blevet svækket. Dette kan være sket af to årsager: Det kan skyldes, 
at forsvarets ethos før krisen var svagt. Dette kan vi dog ikke påvise, 
idet der ikke findes nogen undersøgelser af dette, som vi kunne bakke 
denne mulighed op omkring. Vi mener dog, det er mere sandsynligt, at 
det skyldes den massive kritik, forsvaret har været udsat for fra prota-
gonistsiden under krisen.
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Forsvarets ethos som følge af krisen
Forsvaret kan ende ud med forskellige ethos som følge af denne krise, 
og vi vil benytte McCroskeys teori om det foranderlige ethos til at for-
klare disse. Hans teori går ud på, at ethos er foranderligt: Man har et 
initial ethos, og under enhver kommunikationshandling skabes et de-
rived ethos, som ender med at være et terminal ethos efter endt kom-
munikation.

Man kan have forskellige initial ethos af forsvaret før jægerbogskrisen:

Vi mener, at man kan have et negativt initial ethos af forsvaret, som 
grunder i, at man har hørt negative ting om organisationen. Det kan 
også være, at man har et negativt initial ethos, hvis man eksempelvis 
er modstander af Danmarks indblanding i krigen i Afghanistan, og man 
ikke synes Danmark burde bruge ressourcer i form af penge og unge 
menneskers liv på en krig, der udspiller sig så langt fra Danmark.

Man kan også have et positivt initial ethos af forsvaret. Det kan være, 
at man har et familiemedlem eller kender nogen, som arbejder for for-
svaret. Sådanne personer vil højst sandsynligt have fortalt sine omgi-
velser om de gode sider af forsvaret og forsøgt at overbevise om, at 
forsvaret er en god arbejdsplads. Således sidder venner og bekendte til 
ansatte i forsvaret formentlig med et positivt initial ethos af forsvaret.

Man kan opnå forskellige derived ethos:

Positivt derived ethos: Hvis man mener, at forsvaret har ret i, at bo-
gen udgør en sikkerhedsrisiko, støtter man op om deres framing, og 
har dermed et overvejende positivt derived ethos. Man får et billede 
af, at forsvaret er en seriøs organisation, der bekymrer sig om rigets 
sikkerhed og deres dygtige medarbejdere, som de i øvrigt sørger for 
at fremhæve og rose. Da det kommer frem, at den arabiske oversæt-
telse stammer fra forsvaret selv, tager de afstand fra de implicerede 
medarbejdere, og laver således en adskillelse mellem forsvaret som 
organisation og de ansvarlige for oversættelsen. Den adskillelse tager 
man således til sig, hvis man har et positivt derived ethos.
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Negativt derived ethos: Et andet derived ethos er, at forsvaret kommer 
til at fremstå lidt patetiske. De kommer til at fremstå som lidt utrovær-
dige, idet nogle af forsvarets udtalelser ikke er gunstige for forsvaret, 
da de senere bliver modbevist, f.eks. da souschef for forsvarskomman-
doens kommunikationssekretariat John M. Nielsen ”på det skarpeste” 
afviser, at det skulle være forsvaret selv, der skulle have oversat bogen 
til arabisk, og Søren Gade kalder det ”helt ud i hampen at forestille 
sig, at forsvaret selv skulle have oversat bogen til arabisk” (Artikel 40). 
I disse to udtalelser tager forsvaret kraftig afstand fra anklagerne, der 
har verseret i pressen. Kort tid efter viser det sig dog netop at være én 
fra forsvaret, der stod bag oversættelsen. Da der i medierne er utrolig 
meget kritik af forsvarets håndtering af sagen og deres sigtelse af Tho-
mas Rathsack, påvirkes man som læser i retning af, at forsvaret måske 
tager fejl og overreagerer.

Da McCroskey definerer terminal ethos som resultatet af initial og de-
rived ethos, har vi følgende fire forskellige kombinationer:

Sammenkobler man det negative initial ethos med det negative deri-
ved ethos, bliver terminal ethos, at forsvaret er en utroværdig organi-
sation, hvis ord man ikke kan stole på, og som ikke burde bruge skat-
tekronerne på et irrelevant formål. Da lækagesagen fra 2007 dukker 
op i medierne, mens jægerbogsagen ruller, virker dette bare som en 
yderligere belastning for denne gruppes terminal ethos.

Sammenkobler man det positive initial ethos med det negative deri-
ved ethos, bliver terminal ethos, at man bliver nødt til at revurdere sin 
holdning til forsvaret, og man bliver formentlig også en smule skeptisk. 
Man mister noget af den tillid, man før havde til organisationen, og 
man vil være skuffet over forsvarets håndtering af sagen. Altså vil man 
ende med et terminal ethos, hvor forsvarets image er betydeligt svæk-
ket, men ikke nødvendigvis er helt negativt. Man vil nok også være på 
vagt over for fremtidige handlinger fra forsvarets side, og håndteringen 
af en eventuel fremtidig krise kan være udslagsgivende for, om ens ter-
minal ethos vil være positivt eller negativt. Da lækagesagen fra 2007 
rammer medierne, kan man argumentere for, at dette fungerer som 
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katalysator, og man ender således måske på et negativt terminal ethos, 
hvorfor det er uheldigt for forsvaret, at der pustes liv i en gammel sag, 
mens jægerbogsagen endnu ikke er afsluttet.

Sammenkobler man det negative initial ethos med det positive derived 
ethos, vil det formentlig resultere i et positivt terminal ethos, hvor man 
dog føler, at forsvaret har visse negative sider - dette være eksempelvis 
i form af spild af ressourcer i Afghanistan, - men man føler, at forsvaret 
alligevel yder en indsats og arbejder hårdt, når det kommer til Dan-
marks sikkerhed og forsvaret af denne. Det skaber måske en forestil-
ling om, at forsvaret håndterer sikkerhedsrelaterede problemstillinger 
for Danmark til topkarakter, og at de er ansvarsfulde. Derudover skaber 
det måske også en forestilling om, at forsvaret vil Danmark det bedste.

Sammenkobler man det positive initial ethos med det positive derived 
ethos, ender man ud med et positivt terminal ethos. Her bliver man 
styrket i sin tro på, at forsvaret er en dygtig organisation, der formår 
at håndtere en stor krise til topkarakter. Man ender altså op med et 
terminal ethos, der er rigtig godt.

Der er således fire forskellige kombinationer af initial og derived ethos, 
som resulterer i enten et positivt eller et negativt terminal ethos, som 
forsvaret kan ende op med. Vi mener, at det er mest sandsynligt, at 
forsvaret ender op med et negativt terminal ethos. Med afsæt i vores 
kendskab til sagen samt viden om krisekommunikationsteori, mener 
vi, at forsvaret ender ud med et dårligere ethos efter krisen, end det, 
de havde, før de kom ind i krisen. Vi mener, at hvis man har fulgt sagen, 
så er sandsynligheden for, at man får et negativt derived ethos størst, 
hvilket også bliver hjulpet på vej af den megen kritik af forsvaret, man 
får fra medierne. Kritik af forsvaret er trods alt det tema, der er repræ-
senteret flest gange i medierne. Ender man således ud med et negativt 
terminal ethos, betyder det, at man ikke har købt forsvarets frame om, 
at bogen udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark, og at forsvaret er the 
good guy, der står i modsætning til sagens bad guys: Thomas Rathsack 
og Politiken.
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Perspektivering
Vi kan altså se, at vi har fundet en kløft mellem teori og virkelighed, og 
i vores case er frames - og ikke mindst en fastbrændthed i en frame - 
skyld i denne kløft. Det kan have alvorlige konsekvenser at være brændt 
fast på en frame, som vi lige har set i nærværende case. Det er altså en 
faldgrube, vi mener, organisationer skal være opmærksomme på især 
i krisesituationer. Jægerbogsagen viser os, at denne fastbrændthed i 
frames ikke skyldes at organisationen er uprofessionel eller inkompe-
tent, hvorfor det ikke er en uvæsentlig faktor for andre organisationer 
at være opmærksom på. Det er altså ikke kun noget, der kan ske for 
den inhabile organisation, hvorfor andre organisationer bør tage det 
alvorligt. 

Havde forsvaret ikke sørget for så meget omtale, var bogen formentlig 
ikke blevet så populær. Allerede 19 dage efter jægerbogens udgivelse 
havde den solgt 30.000 eksemplarer, og havde således solgt hurtigere, 
end forlaget PeoplesPress nogensinde tidligere havde oplevet (Artikel 
95). Vi mener, at hvis forsvaret ikke havde overreageret med hensyn 
til bogen og skabt så meget opmærksomhed omkring den, så var den 
ikke blevet så stor en sællert, og der ville således ikke have været så 
mange mennesker, der havde fået kendskab til bogens påståede farlige 
indhold. På den måde havde forsvaret måske ikke behøvet at bekymre 
sig så meget om, at mange mennesker ville have læst de beskrivelser, 
der kunne bruges til at skade Danmark.

I fremtiden vil der komme andre bøger skrevet af jægersoldater. Ergo 
er sagen formentlig ikke enestående for forsvaret, eller man kan sige, 
at det måske ikke er sidste gang, forsvaret oplever en lignende situati-
on. Forsvaret må således, som krisekommunikationen foreskriver, lære 
af krisen og sørge for, at historien ikke gentager sig selv. Forsvaret skal 
altså gøres opmærksomme på, at de har siddet fast i en frame, og så-
ledes skal de indarbejde nogle andre rutiner, så de kan blive opmærk-
somme på ikke at sidde fast i en frame i fremtiden.
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Vurdering og anbefalinger
Vi mener, forsvaret burde have opgivet sagen, da fogedforbuddet ikke 
blev til noget, idet sagen efter vores opfattelse således ikke ville have 
udviklet sig så voldsomt, som den gjorde. Dette valgte de dog ikke at 
gøre, og den arabiske oversættelse blev en kendsgerning. Efter afslø-
ringerne om forsvarets egen indblanding i den arabiske oversættelse, 
kunne forsvaret have benyttet sig af imagegenoprettelsesstrategien 
Bøn om tilgivelse for at komme pænere ud af krisen. Vi mener, at det 
havde virket stærkere, hvis forsvarskommandoen havde sagt undskyld 
for deres indblanding i den arabiske oversættelse. Den manglende 
undskyldning fremstiller forsvaret som nogen, der tager afstand fra de 
personer, der var ansvarlige for oversættelsen. Ved at udpege to syn-
debukke, undgår forsvaret som organisation at påtage sig ansvaret.

Forsvaret spiller i nærværende case på den frygt for terror, der har ek-
sisteret siden angrebene på World Trade Center den 11. september 
2001, og forsøger således at trumfe et fogedforbud på plads ved at 
spekulere i frygten for Danmarks sikkerhed, som terrororganisationer 
som Taliban og al-Queda er skyld i eksisterer. Det lykkes dog ikke for-
svaret at få fogedforbuddet, da Politiken allerede havde trykt bogen.  
Det lykkedes altså ikke at få framingen af bogen som udgørende en 
sikkerhedsrisiko for Danmark til at blive den dominerende opfattelse 
af situationen i offentligheden. I stedet fik sagen frit spil og løb løbsk i 
en sådan grad, at det var umuligt for forsvaret at kontrollere begiven-
hedernes gang, og de endte ud som sagens tabere.

Efter endt analyse kan vi konkludere, at forsvaret mest benytter sig af 
logos i deres nyheder, hvilket vi mener, stemmer godt overens med 
den måde, man kommunikerer på i forsvaret. I forhold til deres ekster-
ne kommunikation er den overvejende brug af logos uhensigtsmæssig, 
og vi mener, at forsvaret burde bruge ethos i et større omfang, samt 
at de også burde overveje at benytte sig af pathos i deres eksterne 
kommunikation. Den manglende brug af pathos giver et indtryk af, at 
forsvaret er ”et maskineri”, og man får således ikke en fornemmelse af 
menneskerne, der arbejder i organisationen.
Vi kan konkludere, at forsvaret er brændt fast på en overordnet frame, 
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de selv har opbygget, der handler om Danmarks nationale sikkerhed. 
Denne frame er styrende for samtlige af forsvarets handlinger i denne 
sag. Konsekvensen af denne frame er, at jægerbogen udgør en sikker-
hedsrisiko, og at Thomas Rathsack dermed er en bad guy, som bør be-
kæmpes.

Denne overordnede frame om Danmarks nationale sikkerhed er byg-
get op af nogle undertemaer, der handler om de gode mod de onde. 
Der findes undertemaer, der støtter op om, at bogen og Thomas Rath-
sack ifølge forsvaret er fjenden, og der findes ligeledes undertemaer, 
der støtter op om, at forsvaret er handlekraftige og heltene i denne 
sag. Baggrunden for at opbygge et undertema, der støtter op om Tho-
mas Rathsack som bad guy, er, at forsvaret har en mental model, der 
handler om at bekæmpe en fjende. Denne mentale model kommer 
således til at ligge til grund for den dårlige krisekommunikation.

Framen om Danmarks nationale sikkerhed var så magtfuld, at den 
styrede forsvarets handlinger blindt. Den var så magtfuld, at forsvaret 
ikke har formået at følge krisekommunikationens anvisninger, hvilket 
medførte, at forsvaret håndterede denne krise skidt, samt at deres tro-
værdighed og ethos efter krisen er blevet beskadiget og svækket. For-
svaret ender således ud med et overvejende negativt terminal ethos 
efter krisen. 



Ko
nk

lu
si

on

127



128

Konklusion
Vi kan konkludere, at forsvaret ikke har formået at få deres frame om 
den nationale sikkerhed til at blive den dominerende frame i offent-
ligheden – folk tog den simpelthen ikke så alvorligt, som forsvaret øn-
skede. Dermed kan vi konkludere, at deres framing ikke var succes-
fuld, idet det ikke lykkedes for forsvaret at styre den kontekst, i hvilken 
jægerbogen blev set. Derimod har protagonisterne Thomas Rathsack, 
Politiken og forlaget haft mere held i brugen af helte/skurke-billedet, 
og fremstår ved afslutningen af krisen som de mest sympatiske aktører, 
der har været ofre for forsvarets ufortjente klapjagt af dem.

Forsvarets fastbrændthed på framen om Danmarks nationale sikker-
hed har den konsekvens, at den driver dem til at fremstille den arabi-
ske oversættelse, hvilket resulterer i Tim Sloth Jørgensens afgang. En 
anden effekt af framen er, at Søren Gade ser sig nødsaget til at gå af. 
Fastbrændtheden på framen har altså alvorlige konsekvenser for for-
svaret. Udover disse konkrete konsekvenser får fastbrændtheden også 
nogle mindre håndgribelige konsekvenser i form af svækket trovær-
dighed og ethos. Forsvaret bør således arbejde med deres image som 
følge af jægerbogsagen.

Vi har analyseret os frem til, at forsvarets frame om Danmarks natio-
nale sikkerhed har et ethos. En frames ethos er bundet op på afsen-
derens ethos; altså påvirker en afsenders ethos altid en frames ethos. 
Den overordnede frames ethos er blevet svækket på baggrund af den 
megen kritik, forsvaret oplever under sagens forløb. Dette betyder, at 
framen ikke bliver accepteret som den gældende frame i offentlighe-
den, hvilket er en medvirkende årsag til, at forsvaret fremstår som sa-
gens tabere.

Konsekvenserne af denne fastbrændthed er altså, at forsvaret ikke føl-
ger anbefalingerne fra krisekommunikationsteorien, hvilket resulterer 
i, at forsvaret ikke formår at lukke sagen, samt at de får en masse kritik 
fra mange forskellige stakeholdere, der i sidste ende får forsvaret til at 
fremstå som taberne i jægerbogsagen. Dette er grunden til at deres 
krisekommunikation mislykkes. Frames kan således stå i vejen for, at 
teorierne bliver brugt i praksis. Frames er altså så magtfulde, at de kan 
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overdøve andre teorier og på den måde sætte dem ud af spil. Det vil 
altså sige, at hvis man er brændt fast i en frame, så kan al verdens kri-
sekommunikation ikke hjælpe. På trods af at litteraturen maler et klart 
billede af, hvordan en organisation kommer bedst ud af en krisesitua-
tion – som i denne case ville have været at indrømme fejl og undskylde 
- så agerer forsvaret ikke i overensstemmelse med disse anbefalinger.

Framingen er i praksis stærkere end krisekommunikationen, idet man 
ikke er bevidst om, hvordan en frame kan styre en organisations hand-
linger. En fastbrændthed i en frame har de konsekvenser for krisekom-
munikationen, at den overdøver al krisekommunikationsteoriens best 
practice i forbindelse med en krisesituation. I stedet for at styre sagens 
udvikling, bliver forsvaret styret af deres frame. Dette er grunden til, at 
forsvaret ikke dropper sagen efter det mislykkede fogedforbud, hvilket 
vi er kommet frem til, ville have været det bedste at gøre.

Svaret på vores problemformulering er således, at forsvaret krisekom-
munikation mislykkes, fordi de er brændt fast på deres frames, som er 
så magtfulde, at deres handlinger bliver styret af dem, og de overdøver 
litteraturens anbefalinger for, hvordan man bør handle i bestemte si-
tuationer. I vores case er der tale om, at en frame overdøver krisekom-
munikations anbefalinger for, hvordan man tackler en krise. Frames er 
således så magtfulde, at de kan styre en hel organisation væk fra de 
anbefalede strategier. Dette har den uheldige effekt, at forsvaret ikke 
håndterer jægerkrisen særlig professionelt, og kommer ud af den som 
sagens taber, der har et svækket ethos, som det vil tage meget lang tid 
at genopbygge.

Med dette speciale sætter vi således fokus på fænomenet framing, der 
kan stå i vejen for god krisekommunikation. Vi vil gerne gøre opmærk-
som på at framing, og i særdeleshed risikoen for at brænde fast i en 
frame, er et genstandsfelt, man som organisation bør inkludere i sine 
krisekommunikationsforberedelser. Dette speciale er et bidrag til de 
organisationer, der antager, at de i kraft af at være både kompetente og 
professionelle, kan håndtere enhver situation. Vi vil med dette speciale 
gøre opmærksom på, at frames kan være så magtfulde, at man mislyk-
kes med sin krisekommunikation, hvorfor grunden ikke skal findes i, 
hvor kompetent man er.
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Videre forskning
Vores opgave kan ses som en inspiration til udviklingen af krisekom-
munikationsteorien, da specialet skaber opmærksomhed omkring ri-
sikoen for at sidde fast i frames og den dårlige indvirkning, dette kan 
have på en organisations handlen og ageren i en krisesituation. 

Fremtidige krisekommunikationsteorietikere bør således overveje at 
inkorporere framing i deres udvikling af teori, da denne ellers kan være 
grund til, at teorien blot ender som velmenende teorier, der ser godt 
ud på papiret, men som ikke fungerer i praksis, fordi framingen er stær-
kere.

Derudover har vi 3 forslag til fremtidig forskning, som dette speciale 
har givet os inspiration til:

• I dette speciale har vi blot set på ét fænomen der kunne være en 
forklaring på kløften mellem teori og praksis. Videre forskning kun-
ne afgøre, om der findes andre årsager til, at denne kløft mellem 
teori og praksis eksisterer.

• En ide til fremtidig forskning er at lave en kulturanalyse, der kan 
finde frem til, hvordan virkeligheden er socialt konstrueret inden 
for forsvaret. En sådan forskning ville kunne bekræfte eller demen-
tere vores påstand om, at der findes et bekæmp fjenden-billedet, 
og at dette gennemsyrer hele organisationen.

• En ide til yderligere forskning kunne være at se nærmere på, hvor-
dan forsvarets image var før jægersagen, samt hvordan jægersa-
gen påvirkede forsvarets image efter sagen, for på den måde at 
få belæg for eller en afvisning af vores hypotese om, at forsvarets 
image led et knæk samt i hvor høj grad.

Epilog
Sagen er ikke slut endnu, da Jesper Britze og Lars Sønderskov stadig har 
mulighed for at tage sagen til Højesteret. Sker dette, vil sagen endnu 
engang vække interesse i offentligheden, og man vil igen komme til at 
tale om forsvarets rolle i jægersagen, hvilket unægtelig vil resultere i 
mere kritisk medieomtale. Sagen er således ikke slut, og inden for for-
svaret har ingen endnu glemt sagen om jægersoldaten, der ville skrive 
bogen Jæger – I krig med eliten.
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