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ABSTRACT 

Crisis communication is widely used in organizational management around the globe. The 

Copenhagen Police Department is an organization who is in contact with the media on a 

daily basis. A number of large mediated communications crises have befallen The 

Copenhagen Police Department, some of them have generated an image threat which would 

have destroyed other organizations, and still the Danish police hold the trust of the Danish 

society. The department has no real communication plan and furthermore it does not even 

recognize every situation threatening its image as being a crisis.   

So which communication processes does The Copenhagen Police Department follow when 

dealing with mediated communications crises, and what challenges does that entail for the 

external communication in the department? This thesis looks at how The Copenhagen 

Police department’s external communication is used to handle a socially constructed crisis 

started by the media. Using a mix of popular crisis communication theory, theory on 

symbolic capital and stakeholder management this thesis will try to broaden the 

understanding of the trust given to the department by the stakeholders, the Danish society. 

The empirical foundation is made up of two interviews which feature the two leading 

figures in The Copenhagen Police Department, Chief Police Inspector, Per Larsen and 

Deputy Police Inspector, Flemming Steen Munch. Furthermore the analysis consists of three 

case studies based on communication crises that the department has been involved in.  

The thesis will give us an understanding of how the openness of the police department 

entails trust and how they survive without following best practice of the crisis 

communication ideology.  The media construct an insecure feeling surrounding the Danish 

police which the police is forced to repel and change into a sense of security. This is done, 

not just by the way they handle arrests, fines and large scale operations, but also by the 

means of their communication. How do they become the police of the people?       
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KAPITEL I: INDLEDNING 
Politiet har ordet i sin mund – men bruger det forkert 

”Vi har ingen forkromet kommunikationsplan. Vi er bare nogle 

autodidakte klamphuggere!”, svarede vicepolitiinspektør Flemming 

Steen Munch på spørgsmålet om deres forberedelser forud for 

rydningen af Ungdomshuset i et radiointerview.  

Ifølge lærebøger og al sund fornuft udarbejder man en kommunikationsstrategi i 

forbindelse med enhver større operation. I hvert fald når man er en virksomhed, der har 

offentlighedens bevågenhed, men sådan er det ikke hos Københavns Politi. Til trods for at 

kritiske røster står parat til at påpege enhver fejl, der eventuelt bliver begået, har 

Københavns politi ingen kommunikationsplan- og strategi for operationer. 

Resultatet er, at politiet i manges øjne optræder - eller måske bare opfattes - som 

uprofessionelle, både kommunikativt og politimæssigt. Så længe kommunikation 

nedprioriteres indenfor politiets eget hierarki, vil ekstern 

presse og derigennem befolkningen have god grund til fortsat 

at være skeptiske over for politiets synlighed og anerkendelse 

af dets vigtigste funktion: at servicere borgerne og fastholde 

trygheden. Problemet for politiets image er mangefacetteret, 

og det er løsningen selvklart også. Det kræver veltilrettelagt 

kommunikation og konsekvens i budskabet om, at dansk politi 

gør det godt og skal gøre det endnu bedre. En stor del af løsningen er, at kommunikation 

skal blive en varig værdi for politiet og ikke et PR-redskab i kampen for blot af få hævet 

tillidsbarometeret. 

Nu er Flemming Steen Munch og også chefpolitiinspektør Per Larsen ikke helt uerfarne i 

rollen som polititalsmænd, og nok har de ingen formel kommunikationsbaggrund, men 

mange års erfaring er ofte langt bedre træning end mange års skolegang. Så spørgsmålet er 

nok, om de overhovedet behøver nogen strategi, når de er så medievante, som de er.  

”Vi har ingen 

forkromet 

kommunikations-

plan” 

- Flemming Steen Munch 



I POLITILLIDENS NAVN 5 

 

Selvom befolkningen ser væsentligt anderledes på politiets større operationer på grund af 

den dramatik og den bevågenhed, de får i medierne, så er de ikke så forskellige fra politiets 

andre og mindre operationer i sin dynamik. Det ligner altså en ren rygradsøvelse for de 

garvede politifolk. 

1.1 PROBLEMFELT 

Politiets vigtigste vare er tryghed, og det gælder både kommunikativt og samfundsmæssigt. 

Politiets berettigelse er, at danskerne kan have tillid til hinanden, at uretfærdigheder 

straffes af statens forlængede arm, så ingen føler behov for at begå selvtægt. De onde skal 

græde, mens de gode skal le. Pressens vigtigste vare er derimod utryghed. Utryghed sælger 

- krig endnu mere. Nyhedskriteriet ’konflikt/angst’ kan oversættes til: ’de gode græder, de 

onde ler’. Disse to diskurser indrammer den kommunikationskrise Københavns Politi til 

tider udstilles i og viser det tydelige dilemma, som politiets kommunikation står i. Hvordan 

får man brudt utrygheden, når den er pressens bedst sælgende vare? 

 
Kriser bliver formet i socialt konstruerede processer, eksempelvis når man hører andre tale 

om dem. Disse andre vil ofte være medierne, qua deres rolle som meningsdannere for 

resten af samfundet. Derudover er den kriseramte instans selv med til at få 

kommunikationskriser til at udvikle sig, hvis den oprindelige krise ikke behandles 

hensigtsmæssigt. Derved skabes nemlig dobbeltkriser1. Men hvordan behandles 

dobbeltkriser og hvordan kommer man mediernes konstruerede historier til livs? 

 
Som nævnt indledningsvist så arbejder Københavns Politi ikke med en 

kommunikationsplan for hverken større eller mindre operationer. Der foreligger altså ikke 

en nedskrevet strategi for hvordan politiet skal modtage presse og offentlighed efter endte 

projekter. De er således afhængige af den ekspertise og erfarenhed, som den siddende 

ledelse er i besiddelse af.  Det er derfor interessant at undersøge hvilke 

kommunikationsprocesser, Københavns Politi følger for at imødekomme mediernes socialt 

kontruerede kriser og således undgå dobbeltkriser.  

                                                             
1 Den oprindelige krise overlejres af en kommunikationskrise Denne anden kommunikationskrise opstår af, at 
organisationen eller virksomheden ikke magter håndteringen af den oprindelige krise. Man har nu således to 
kriser at håndtere.  Kilde: Frandsen & Johansen 2007 



 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Afhandlingens analyser vil udarbejdes med udganspunkt i teorier af Timothy Coombs, John 

B. Thompson, Winni Johansen og Finn Frandsen, og vil blive baseret på et empirisk 

materiale bestående af interviews og cases fra Københavns Politi.  

1.3 UDDYBNING OG AFGRÆNSNING 

Udgangspunktet for denne afhandling er ekstern krisekommunikation med henblik på 

socialt konstruerede kriser i medierne. Som nævnt i problemfeltet så skaber medierne en 

socialt konstrueret utryghed omkring historier om Københavns Politi – en utryghed som 

politiet skal imødekomme og håndtere. Omdrejningspunktet er altså den kommunikative 

del af strategisk kriseledelse. Vi vil derfor kun i begrænset omfang inddrage kriseledelse i 

bredere forstand. Vi vil desuden beskæftige os med, hvordan en udvalgt offentlig instans 

forsøger at beskytte eller opbygge deres symbolske kapital som led i krisekommunikation.  

Underspørgsmål

Problemfelt

Problemformulering

Vi vil forsøge at afklare, hvilke 
kommunikationsprocesser Københavns Politi 
følger  i forbindelse med socialt konstruerede 

kriser i medierne, og analysere hvilke 
udfordringer kriserne rejser for politiets 

kommunikationsindsats. 

Opbygning af symbolsk 
kapital 

Hvordan omdannes 
symbolsk kapital til 

anerkendelse?

Medierne skaber socialt 
konstruerede kriser

Hvordan kommer man 
mediernes historier til 

livs?

Hvordan behandles 
dobbeltkriser?
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Vi vil arbejde med forholdet mellem politi/medier og krise/samfund og konteksten 

herimellem, og dermed ikke komme nærmere ind på den interne kommunikation i 

Københavns Politi. Vi er bekendte med, at krisekommunikation og kriseledelse opbygges 

internt, men det er forholdet mellem politi og medier – og kommunikationsprocesserne 

heri – som er interessante for os og dermed vores omdrejningspunkt. 

  
Som det vil fremgå i teoridiskussionen, anlægger vi en bred fortolkning på kommunikation, 

idet vi i denne afhandling forsøger at inddrage alle de kommunikative (forstået i bred 

forstand – dvs. ord, handling og symbolik) aspekter, som har indflydelse på dannelsen af 

krisekommunikation.  

  
Mange forskere har, som det er beskrevet senere i afhandlingen, en cyklisk2 opfattelse af 

kriser og krisekommunikation. Den cykliske opfattelse er også vores teoretiske 

udgangspunkt, men denne afhandling beskæftiger sig dog primært med 

krisekommunikation i selve krisefasen - altså efter en krise er indtruffet, og indtil krisen 

klinger af. Afgrænsningen skyldes primært, at vi fokuserer på dobbeltkriser, som tager sin 

form i kølvandet på en allerede eksisterende krise. Det skal dog tilføjes, at vi analyserer os 

frem til en erkendelse af, at Købehavns politis eksistens som folkets politi udmønter sig i 

deres symbolske kapital som formes i både før-, under- og efter-krise fasen.  

 

I analysekapitlet er det ikke vores ambition at vurdere hvorvidt politiet har handlet korrekt 

eller forkert i de udvalgte cases, men afklare hvilke strategier politiet anvender både 

proaktivt og reaktivt, og desuden påpege de eventuelle risici, som er forbundet med de 

handlinger og kommunikationstrategier, som de benytter sig af i de pågældende eksempler. 

Analysedelen afslører at Københavns politi hverken følger en bestemt kriseplan eller har 

nedsat en krisestab. De er således atypiske i deres handlingsmønstre hvad angår 

krisehåndtering, og det har dermed været en udfordring at tilpasse dem i de allerede 

                                                             
2 Det er almindeligt udbredt at betragte et kriseforløb som en livscyklus med en begyndelse, en midte og en 
slutning, dvs. som et fænomen, der gennemløber en række faser. Antallet af faser varierer hos forskellige 
forskere, men langt de fleste fasemodeller tager udgangspunkt i en simpel grundmodel bestående af tre faser: 
før, under og efter. Kilde: Johansen og Frandsen (2007) 



eksisterende teorier på området. Vi har i den henseende set os nødsaget til at sammenspille 

de anvendte teorier til en ny analysemodel.  Den tilgængelige litteratur på området 

beskriver derudover, at det er essentielt for en organisation at erkende, at den er i krise for 

at kunne håndtere krisen. Det er dog ikke belyst hvordan man håndterer en krise, hvis man 

nu ikke erkender, at man er i krise. Udfordringen ligger således i at afdække hvordan 

Københavns Politi håndterer en krise uden at erkende, at de befinder sig i denne og uden 

brug af hverken kriseplan- eller stab. Vi vil altså forsøge at opstille vores egen teori udfra 

samspillet med de i afhandlingen anvendte teoretikere til en nærmere forståelse af 

kommunikationsprocesserne i Københavns politi i forbindelse med socialt konstruerede 

kriser. 

 

Afhandlingen bliver således en analyse af de kommunikationsudfordringer som 

Københavns politi pålægges af medierne i kølvandet på aktioner på operationelt niveau 

med et flergrenet teoriapparat som forståelses- og forklaringsramme.  

 

1.4 AFHANDLINGENS RELEVANS 

Denne afhandling vil efter vores opfattelse have såvel videnskabelig som praktisk relevans, 

idet samspillet mellem ord og handling i krisekommunikation kun i begrænset omfang er 

belyst i den eksisterende litteratur.  

Den teoretiske tilgang og kombination, som vi har valgt, er unik i sin sammensætning og 

giver et polysemiotisk indblik i politiets kommunikationsindsats i udvalgte cases. En 

kommunikationsindsats som er bredt omtalt og kommenteret, men aldrig analyseret for at 

opnå en forståelse for de kommunikationsprocesser, som politiet gennemgår i kølvandet på 

operationer.  

Afhandlingen er desuden vores videnskablige udgangspunkt for et oplæg, som vi er blevet 

bedt om at holde for ledelen i Københavns politi på baggrund af analysen af de anvendte 

interviews og cases i afhandlingen. 
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KAPITEL II: METODEAFSNIT 

Analysen af de undersøgte kommunikationsprocesser mellem medierne og Københavns 

Politi vil vi foretage som et litteraturstudium med fokus på de fire forskeres tre 

krisekommunikationsteorier.  Vi vil gennemgå deres teoriapparat- og modeller med særlig 

vægt på, hvad de skriver om dobbeltkriser og krisehåndtering, og hvordan modellerne 

lægger op til at behandle samspillet herimellem. Vi vil forsøge at kombinere de anvendte 

teorier, supplere med andre forskeres teorier samt skabe en ny model til en dybere 

forståelse for arbejdet i analysen. 

 

Selve analysen vil ikke blive gennemført som en slavisk gennemgang udfra en 

analyseramme, idet både teoriernes og casenes forskellighed lægger op til en mere 

individuel behandling. Vi vil dog, før analyserne i kapitel 5, på baggrund af teoriafsnittet 

opstille en række punkter, som analyserne vil fokusere på.   

 

Teorien om Ulrich Becks risikosamfund og den samfundsmæssige udvikling danner 

baggrund for forståelsen af krisens udvikling, krisebegrebet og krisens betydning i en 

makrosociologisk kontekst, som sammen med de benyttede teorier om 

krisekommunikation, med en overvejende vægt på analyse og diskussion af samspillet 

mellem krisekommunikation som dynamisk begreb og socialt konstrueret begreb, som den 

først og fremmest er repræsenteret i litteraturen ved Timothy Coombs, John B. Thompson 

og Johansen & Frandsen, danner analyserammen for afhandlingen. På baggrund af en 

analyse og diskussion heraf analyseres udvalgte cases omhandlende Københavns Politi.  

 

Casene som er med til at bidrage til det empiriske element i denne opgave, baseres på  

empiriske studier og består af udvalgte mediers dækning af sagen. Analysen af casene vil 

blive dokumenteret af interviews af både daværende chefpolitiinspektør Per Larsen og 

nuværende vicepolitiinspektør Flemming Steen Munch.  

 

Feltarbejde omkring pludselig opståede store ulykker er sjældent sammenfaldende med 

selve ødelæggelserne. Det gælder også i nærværende afhandling. Vi var ikke tilstede da 

urolighederne på Nørrebro fandt sted 18. maj 1993 eller da Hyskenstræde blev 



vandaliseret. I fald vi havde været der, så havde analysen nok set anderledes ud. Den kunne 

f.eks. være baseret på observationsstudier, hvor vi i så fald havde haft mulighed for at følge 

en eller få af de involverede aktører. Det havde givet en anden indsigt end den vi har 

genereret i denne afhandling. I stedet fungerer interviewpersonerne som etnografer. De 

fortæller os om deres praksisser.  

 

Kvalitative interview, der gennemføres efter en ulykke vil typisk været præget af 

efterrationaliseringer. Ikke desto mindre lader vi analyserne af interviewene ligge til grund 

for afhandlingens konklusioner om, hvordan man kan forstå kommunikation i forbindelse 

med kriser i Politiet. Det stiller krav til en diskussion af forholdet mellem virkelighed og 

repræsentation, da der kan være uklarhed omkring, hvad forholdet er mellem virkelighed 

og de repræsentationer, der kommer til udtryk i kvalitative interview og hvordan man skal 

forstå grænsen. Denne afhandling baserer sig på den forståelse, at der er en virkelighed 

udenfor repræsentationerne, men at den kun kan tage form gennem repræsentationerne. 

Konklusionen og analyserne er derfor foretaget på baggrund af den repræsenterede 

virkelighed.  

 

2.1 VIDENSKABSTEORETISK UDGANGSPUNKT - 

SOCIALKONSTRUKTIVISME 

Det er ikke vores ambition at vurdere, hvorvidt Københavns Politi handler korrekt eller 

forkert i analyserne, men analyserne vil bære præg af vores fortolkning af de interviewedes 

fremstilling. Vi vil altså i afhandlingen betragte udvalgte kriser ud fra en overvejende 

socialkonstruktivistisk tilgang, idet kriser efter både vores og Københavns Politis opfattelse 

i høj grad afhænger af øjnene, der ser.  Vi bevæger os således på et andenordens niveau, 

hvor vi træder et skridt tilbage og observerer andres observationer.  

 

Vores metateoretiske udgangspunkt for opgaven er altså primært socialkonstruktivistisk i 

den forstand, at vi i stort omfang opfatter kriser som sociale konstruktioner. Den 

socialkonstruktivistiske opfattelse vil vi uddybe i følgende afsnit, da det 

videnskabsteoretiske udgangspunkt for kriser og fortolkningen af dem i høj grad har 
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betydning for, hvordan krisekommunikation opfattes og tilrettelægges.  

 

Socialkonstruktivismen siger i kort form, at for at tilstande i samfundet skal være et 

’samfundsproblem’, må det været et problem for nogen. Naturen kan for eksempel være nok 

så ’syg’, men hvis det ikke opfattes og problematiseres i samfundet er det ikke et 

samfundsmæssigt problem og der sker følgeligt ingenting. Det centrale i det 

socialkonstruktivistiske perspektiv er derfor, hvordan mennesker og samfund reagerer på 

forestillinger om tilstande i samfundet – og hvordan forskellige beskrivelser bliver betragtet 

som enten overdrevne, ansvarsløse, velunderbyggede, tillidsvækkende eller lignende. 

Socialkonstruktivismen tager udgangspunkt netop i spørgsmålet om, hvordan sådanne 

forestillinger dannes og konstrueres i en social sammenhæng, som aldrig er neutral eller 

objektiv, men naturligvis godt kan være saglig og veldokumenteret, og altid kan analyseres i 

forhold til interesser, motiver og vurderingskriterier. 

 

I forhold til krisekommunikation har den amerikanske retoriker Keith Michael Hearit tillagt 

et socialtkonstruktivistisk syn herpå. Hearit definerer sammen med sin kollega Jeffrey 

Courtright kriseledelse som “et decideret kommunikativt fænomen, hvor deltagerne 

konstruerer de betydninger, som kriser har. Kommunikationen udgør som sådan essensen af 

kriseledelse.” (Hearit, 2006) 

 
Den amerikanske organisationspsykolog Karl Weick taler om, hvordan mennesker skaber 

mening – sensemaking3 – af nye teknologier som indgreb i deres hverdag. Teknologier, og de 

forandringer som teknologier skaber i organisationer, har således ikke en givet mening på 

forhånd. I stedet er denne mening socialt konstrueret af de mennesker, som teknologierne 

kommer i berøring med. Dette kaldes social konstruktion af teknologi.  

Social konstruktivisme er denne tankegang overført til alle forhold i organisationer. Her 

betyder det, at al mening, i den yderste konsekvens, er socialt konstrueret og først finder sin 

form for det enkelte menneske. Det kan være en frugtbar måde at betragte kriser og ikke 

                                                             
3 Kilde: Sensemaking in Organisations (1995) 

 



mindst krisekommunikation på, idet det jo ikke er sikkert – hvilket afhandlingen også vil 

eksemplificere -, at en given hændelse opfattes på samme måde af alle grupper af 

interessenter eller på samme måde på alle tidspunkter. 

2.2 OPBYGNING AF AFHANDLINGEN

 

Denne afhandling er disponeret i syv hovedkapitler:  

Kapitel 1: Præsentation af afhandlingens emne, relevans og formål - herunder indledning, 

problemformulering og uddybning  og grænsning af problemfelt. 

   

Kapitel 2: Gennemgang af metodetilgangen i afhandlingen – herunder metodeafsnit,  

videnskabsteoretisk udgangspunkt og sammenspillet mellem teori og empiri. 

 

  

Kapitel 3: Afhandlingens andet kapitel er indledningsvis en gennemgang af de fire 

anvendte forskeres teoriapparat. Derefter indsætter vi kriser i en historisk og social 

Kapitel I
•Indledning, problemformulering, afgrænsning af emne, afhandlingens relevans

Kapitel II

•Metodeafsnit, videnskabsteoretisk udgangspunkt, opbygning af afhandlingen, sammenspillet 
mellem teori og empiri

Kapitel III

•Analysestrategi: Winnie Johansen & Finn Frandsen, Timothy Coombs, John B. Thompson, 
sammenkobling af de tre teoriapparater, Afhandlingens sociologiske forklaringsramme, definition af 
krise

Kapital IV
•Empiri: Cases og interviews

Kapitel V
•Casestudie: Analyse af udvalgte cases i Københavns Politi

Kapitel VI
•Konklusion

Kapitel VII
•Kritiske refleksioner
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kontekst for at etablere en makrosociologisk forståelsesramme. Derefter defineres og 

diskuteres nøglebegreber som krise og krisekommunikation.   

 

 Kapitel 4: Præsentation af den valgte empiri – herunder både udvagte cases og interviews. 

Vi retfærdiggører vores brug af særudvalgte interviewpersoner og fortæller om de 

anvendte cases relevans.  

  

Kapitel 5: Casestudie. Vi analyserer på fire store operationer, som alle har spillet en større 

rolle i forståelsen af Københavns Politis kommunikationsproces.  

 

Kapitel 6: Konklusion 

 

Kapitel 7: Kritiske refleksioner. Afhandlingen har budt på mange nye pludseligt opståede 

udfordringer i forbindelse med sammenspillet mellem teori og empiri. Vi reflekterer over 

disse udfordringer. 

 

Desuden består afhandlingen af en oversigt over anvendt litteratur samt bilag.   

 

2.3 SAMMENSPILLET MELLEM TEORI OG EMPIRI 

Krisekommunikation er et vidtfavnende felt, som trækker på et væld af teorier. Forskerne 

bag de tre krisekommunikationsteorier, som vi vil analysere ud fra i denne afhandling, 

inddrager blandt andet retorik, sociologi, public relations, stakeholderteori, mv.. Uden at 

ende i ren eklektisme vil vi – som forskerne i krisekommunikation gør – derfor i kapitel 3 

inddrage en række definitioner af kriser, kommunikation, mv., hvilket er nødvendigt for på 

et overordnet syntese-niveau at forstå og analysere det komplekse begreb 

krisekommunikation.  

 

 

Analyserne af kommunikationsprocesserne i forbindelse med de valgte cases skal 

diskuteres i forhold til den anvendte teori i denne afhandling. Det er derfor indledningsvis 

på sin plads at sammenholde karakteristikkerne ved de valgte cases i forhold til 



karakteristikkerne ved de kriser, der beskrives i teorien. Det gør det muligt at vurdere, i 

hvilken grad der kan drages paralleller mellem teorien og de valgte cases. 

 

Som tidligere nævnt, så falder Københavns politi som en organisation i krise uden for de 

teorier og modeller, der er tilgængelige indenfor afhandlingens emne. Vi har således set os 

nødsaget til at opstille en ny model med tilhørende teori udfra den eksisterende litteratur 

med vores egen bud på en løsning til de mangler, vi er stødt på.  

Vi vil derfor først anvende Timothy Coombs teori om artstypologier og krisedefinition til at 

fortælle at Københavns politi afviger fra traditionelle teorier omkring krisehåndtering, og 

de således ikke kan placeres i de præfabrikerede modeller. Dertil vil vi anvende Finn 

Frandsen og Winnie Johansens teorier om dynamiske kriser til at vise, at de sociale kriser, 

som Københavns politi er genstand for, ikke kan håndteres ved en kriseplan. Vi anvender 

John Thompsons teori om medierede kriser og Timothy Coombs stakeholder-teori til at 

fortælle, hvordan plejeforholdet mellem politi/medier og politi/borger er en væsentlig 

faktor i krisehåndteringen, og slutteligt vil vi opstille vores egen teori til at udfylde de 

huller, som vi er stødt på i den eksisterende teori. 

KAPITEL III: ANALYSESTRATEGI 
Teorien som analyseredskab 

I dette kapitel vil vi gennemgå teori, som er relevant for at kunne gennemføre den 

diskussion og vurdering, som problemformuleringen lægger op til. Vi vil i det følgende 

gennemgå danske og udenlandske forskeres bidrag til begrebsafklaring af risiko, krise, 

krisekommunikation og beslægtede områder. Afhandlingens analyser udarbejdes 

hovedsageligt udfra fire forskere, som derfor fylder relativt meget i denne gennemgang. De 

fire forskere er amerikanerne Timothy Coombs og John B. Thompson samt danskerne 

Winni Johansen & Finn Frandsen. Dog dannes fortolkningsrammen på baggrund af tyskeren 

Ulrich Becks teori om risikosamfundet, og andre ansete forskere indenfor analysefeltet er  

ligeledes inddraget for at tydeliggøre forståelsen af de anvendte begreber. 

 

Valget af flere forskellige teoretikeres analysetilgange kan betegnes som 
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’multiperspektivistisk’. Det er en tilgang, der har flere funktioner. Det betyder 

indledningsvis, at afhandlingen ikke er udtryk for en forståelse af, at det er muligt at 

afspejle en problemstilling i det sociale rum i et et-til-et forhold. 

 

Valget af tre forskellige analysetilgange betyder, at afhandlingen ikke blot skaber et nyt, 

enkelt og entydigt billede af den valgte analyseramme. En enkel analyseramme, som er 

renset for modsætninger og stridspunkter, skaber forståelse af, at alting kan forklares ud 

fra ét perspektiv. Afhandlingen her er ikke kun et alternativ til en gængs forestilling netop 

fordi, at de tre teorier også udfordrer hinanden. Analyserne vil kaste nyt lys på udvalgte 

kriser, hvilket kan bidrage til en udvikling af de eksisterende forståelser af måder at 

håndtere sådanne hændelser på. 

 

Når man anvender flere perspektiver end ét, så er det muligt at demonstrere, at den sociale 

verden kan forstås og konstrueres på flere forskellige måder. Valget af den 

multiperspektivistiske tilgang bidrager til en afdækning af magtens operationer, fordi 

analyserne bl.a. peger på, at der altid er andre muligheder for at forstå og derfor også at 

håndtere social praksis omkring kriser.  

 

Vi er naturligvis opmærksomme på, at vi kunne have foretaget et andet valg inden for både 

sociologien i almindelighed og risikosociologien i særdeleshed. Inden for den den almene 

sociologi kunne vi f.eks. have anvendt Niklas Luhmann og hans teori om sociale systemer, 

og inden for risikosociologien kunne vi have valgt andre af de samfundsforskere, f.eks. 

Anthony Giddens eller Patrick Lagadec, som har bidraget til dette felt. Vores anvendelse af 

Becks teori kan præciceres på følgende måde:  

Vi antager, ligesom Beck, at risikobevidstheden og risikoadfærden ikke længere er så 

specifik, men at den er blevet generaliseret, dvs. at mange felter i den sociale verden, hvis 

ikke alle, idag opfattes som risikofelter. Et godt eksempel på denne generalisering, er 

bevægelsen fra et ret snævert sigte til et bredere perspektiv, hvor selv  bevarelsen af et godt 

image eller omdømme bliver til et riskofelt, hvilket vi også ser nærmere på i nærværende 

afhandling. Valget af Beck ligger derfor vores egen interesse og problemstilling nær. 



 

3.1 FINN FRANDSEN OG WINNI JOHANSEN 
Krisekommunikation version 2.0 i en ny virkelighed 

Johansen og Frandsen4 præsenterer deres bud på en version 2.0 teori om krisehåndtering. 

En teori der tager udgangspunkt i, at langt de fleste kriser er ekstremt komplekse, og at 

kommunikation om kriser finder sted mellem mange aktører i en kompleks retorisk arena. 

Forfatterne baserer deres teori på et væld af førende teoretikere indenfor 

krisekommunikation. Afsnittets citerede teoretikere er altså alle med til at forme Johansen 

og Frandsens teori. 

 
En for afhandlingen væsentlig pointe er, at alle kriser og konflikter ofte og meget hurtigt 

udvikler sig til det, forfatterne betegner som ”dobbelte kriser”, ”hvor den oprindelige krise 

overlejres af en kommunikationskrise” (Frandsen & Johansen 2007: 79). Denne anden 

kommunikationskrise handler om, at organisationen ikke magter håndteringen af den 

oprindelige krise. Fællestrækket ved kriser er med andre ord, at uanset om krisen er et 

flystyrt eller en bedragerisag, så spiller kommunikationen om ens handlinger en 

fremtrædende rolle for omverdenens opfattelse af, hvor godt man håndterede denne første 

krise. Det tjener samtidig forfatterne til stor ære, at de ikke herfra drager den konklusion, at 

man kan fremstille en færdig opskrift på god krisekommunikation, sådan som vi kender det 

fra mange how-to-do bøgers påstand om succes gennem ”ærlig og åben kommunikation”. 

Som Johansen og Frandsen rigtig påpeger, så er det afhængigt af øjnene, der ser, hvad der i 

en given krisesituation definerer en ”ærlig og åben” indstilling. Og ofte vil det tidligt i en 

krisesituation overhovedet ikke være muligt for en virksomhed at kommunikere pga. 

juridiske forhold og hensynet til aktionærerne. Da dobbeltkriser er en begrebsdefinition, vil 

det blive yderligere behandlet i afsnittet “Definition af krise”.   

Den flittige brug af flere teoretikere giver Johansen og Frandsen en bred, proces- og 

kontekstorienteret tilgang til forståelse af kriser og krisekommunikation, hvor kriser er 

mere end ulykker og katastrofer, og krisekommunikation derfor får en anden rolle end blot 

at være brandslukning og ”crash management”. Den kontekstorienterede tilgang gør, at 

                                                             
4 Finn Frandsen, professor, mag.art. og Winni Johansen, lektor, ph.d. er ansat ved Center for 
Virksomhedskommunikation på Handelshøjskolen i Aarhus. De er forfattere til en lang række bøger om 
corporate ommunication, markedskommunikation og public relations.  Kilde: Johansen og Frandsen 2007. 
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kriser først og fremmest er kriser om noget for nogen. Præcis som tegn og tekster i 

semiotikken får forskellig betydning alt afhængig af modtagerens sproglige og kulturelle 

koder. Eller oversat til organisationsteoriens begreber, så vil to af en virksomheds 

interessentgrupper kunne opfatte den samme kritiske situation vidt forskelligt og tillægge 

den vidt forskellig betydning. Det er med andre ord umuligt for virksomheden at 

kontrollere opfattelsen af handlinger under en krise. 

 

Netop denne erkendelse af krisers kompleksitet leder Johansen og Frandsen i retning af et 

”tredje skridt” inden for kommunikation og krisekommunikation, der med en nytækning af 

såvel tekst som kontekstmodel gør op med det klassiske PR- og kommunikationsideal om 

en afsender, der skal overbevise en modtager. Påstanden er, at de gamle modeller ikke kan 

indfange den dynamik og kompleksitet, som samfundets kommunikationsprocesser i 

almindelighed og krisekommunikation i særdeleshed har. Kriser er resultatet af et 

komplekst spil mellem mange afsendere og mange modtagere, der ofte har forskellige 

motiver, dagsordener og opfattelser. Disse aktører kommunikerer ikke bare med hinanden, 

men ofte også både mod og forbi hinanden. Derfor består krisekommunikation ikke kun af 

virksomhedens egen kommunikation til centrale stakeholdere, men også af 

kommunikationseksperters vurdering af en virksomheds kommunikation om krisen. Det er 

utvivlsomt, at den retoriske arena, hvor disse ”kampe” udspiller sig, er ”multivokal”, som 

forfatterne siger. (Frandsen & Johansen 2007: 113-182) 

 

Frandsen & Johansen skelner desuden mellem to tilgange til kriser, hvoraf vi gør brug af nr. 

2) 

 

1) En substantialistisk tilgang, som hævder, at det altid er muligt at definere en krise 

ved dens væsen, eller sagt på en anden måde: En krise vil altid kunne defineres og 

identificeres ved en række objektive træk eller kendetegn. Inden for denne tilgang er 

det derfor relevant at stille spørgsmålet: Hvad er en krise? 

2) En socialkonstruktivistisk tilgang, som hævder, at det ikke altid er muligt at definere 

en krise ved dens væsen, eller sagt på en anden måde: En krise er ikke et objektivt 

fænomen, som kan defineres ved bestemte træk eller kendetegn. Inden for denne 



tilgang vil man derfor foretrække at stille spørgsmålet: Hvad opfattes som en krise? 

 

Inden for den socialkonstruktivistiske tilgang anses en krise ikke bare som en objektiv, dvs. 

en ydre og af mennesker uafhængig størrelse, som man så kan gå i gang med at håndtere. 

De samme mennesker ser nemlig ikke altid den samme krise – eller indser, at der i det hele 

taget er tale om en krise. (Frandsen & Johansen 2007: 106-107) 

 

Den amerikanske retoriker Keith Michael Hearit har tillagt et socialkonstruktivistisk 

perspektiv på krisekommunikation.  I bogen A social constructionist approach to crisis 

management definerer han kriseledelse som “et decideret kommunikativt fænomen, hvor 

deltagerne konstruerer de betydninger, som kriser har.” (Hearit & Courtright 2003: 87) 

Kriser er terminologiske konstruktioner undfanget af menneskelige aktører. Hearit har 

udvidet sin socialkonstruktivistiske tilgang til en hel teori om krisekommunikation 

defineret som terminologisk kontrol, ifølge hvilken det at definere og benævne “noget som 

noget” er persuasiv retorisk handling, hvor afsenderen forsøger at skabe sig terminologisk 

kontrol over fortolkningen af situationen – og dermed over virkeligheden.  

Teorien er bygget op om tre punkter: 

1) Kriseledernes sprogbrug 

2) Mediernes rolle I kommunikationen om en krise 

3) Magspil i kommunikationen om en krise 

 

Denne teori vil vi illlustrere i analysedelen.  

 

En krise udgør undertiden den brændende platform, der skal til for at skabe konstruktive 

forandringer og fælles fodslag i en organisation, fordi såvel ledelse som medarbejdere har 

et ønske om ikke blot at overvinde krisen, men også at forandre og forny. Kriseledelse 

betragtes i dette perspektiv som en fortløbende proces med faserne, før under og efter, 

hvor det kan være svært at afgøre, hvornår de enkelte faser starter og slutter. Ledelse af 

sådanne processer kræver såvel reaktive som proaktive handlinger, og kommunikation 

handler ikke kun om instrukser og anden form for kommunikation i forbindelse med et 

kriseudbrud, men derimod om løbende relationsopbygning og image- og omdømmeledelse.  
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(Johansen & Frandsen 2007: 123) 

 

”Jamen, vores kriseledelse er sgu egentlig ikke særlig sofistikeret, det er 

noget vi har udviklet gennem årene på bare sådan almindelig 

husmandsmanér. Vi har ikke lavet fine, store, forkromede 

kommunikationsplaner. Det er måske meget personbestemt, hvordan 

tingene har udviklet sig. Vi tror på at en sund og åben dialog med 

borgerne er strategi nok.” (Per Larsen)  

”Vi har ikke en nedfældet kommunikationsstrategi. Vi har en overordnet 

holdning og det er, at vi skal udvise den størst mulige åbenhed, så langt 

som hensynet til sagen giver mulighed for. På denne vis skaber vi de 

bedste relationer til omverden.” (Flemming Steen Munch) 

 

Som det fremgår af ovenstående citater samt af både teori- og analyseafsnit afhandlingen 

igennem, så har Københavns politi også et socialkonstruktivistisk syn på kriser – de 

fortolker kriserne fra sag til sag, og tillægger ikke nødvendigvis sagerne samme alvor som 

medierne og borgerne.  Denne måde at anskue potentielle kriser på, gør at politiet ikke 

følger en stringent kriseledelsesproces og hverken har en decideret krisestab eller en 

strategisk kriseplan. Deres proces i forbindelse med kriseledelse og håndtering af denne 

beror på kontinuerlig stakeholder management og omdømmepleje. Stakeholder 

management er en måde hvorpå man kan forhindre, at en krise opstår. Stakeholder 

management, eller som man er begyndt at kalde disciplinen: stakeholder relations 

management, for så vidt der ikke er tale om at styre eller kontrollere stakeholderne, men 

om at opbygge gode og langvarige relationer til og med dem. Den amerikanske professor i 

kommunikation Robert L. Heath definerer stakeholdere således: “Stakeholdere er enhver 

person eller gruppe, som ejer noget af værdi, der kan bruges som belønning eller tvingende 

bånd i bytte for varer, tjenester eller organisationelle politikker og operative standarder. En 

stake er hvad som helst – håndgribeligt eller uhåndgribeligt, materielt eller immaterielt – som 

en person eller gruppe har, som er af værdi for en anden person eller gruppe” (Heath 1997: 

28) 

 



Timothy Coombs har opstillet en generel udbredt oversigt over faser og trin i 

kriseledelsprocesser som de almindeligvis er anvendt i organisationer i forbindelse med 

håndtering af kriser. Som tidligere beskrevet så er Københavns Politi atypiske i forhold til 

Coombs kriseledelsesproces. Dette vil vi påvise i nedenstående afsnit. 

 

3.2 W. TIMOTHY COOMBS 

Krisekommunikation og håndtering af kriser 

Kriseledelse er et komplekst fænomen, og det er almindeligt udbredt blandt afhandlingens 

anvendte teoretikere at betragte et kriseforløb som en livscyklus med en begyndelse, en 

midte og en slutning, dvs. som et fænomen, der gennemløber en række faser (før- under- og 

efter krisen).  Ideen heri er at identificere krisen og indele den i faser, så den fremkommer 

nemmere at forhindre, håndtere og evaluere på. Den amerikanske 

krisekommunikationsforsker Timothy Coombs er ingen undtagelse. Han har bidraget til 

ovennævnte kriseforløb ved at opdele førnævnte krisefaser i underfaser.  Til hver fase 

knytter der sig en række ledelsesredskaber, som vi skal beskrive nærmere i det følgende. 

Figur 1 giver et lille overblik over de ni underfaser og deres primære indhold og er anvendt 

i nærværende afhandling for at afdække det faktum, at Københavns politi er atypiske i 

deres måde at håndtere en krise på. Det har vist sig at både den anvendte, men også den 

resterende teori på området ikke er tilstrækkelig til at identificere 

kommunikationsprocesserne i Københavns politi i forbindelse med socialt konstruerede 

kriser. Vi har derfor set os nødsaget til at lave vores egen model. Denne model vil blive 

illustreret i slutningen af afsnittet. 

 

Som udgangspunkt er Coombs modstander af, at man i organisationer ser på kriseledelse 

som en tilføjelse til organisationens værktøjer. Han mener derimod, at kriseledelse bør 

indlejres i organisationen og være en del af organisationens DNA. I bogen Code Red In The 

Board Room skriver han, at “Crisis management is not an extra to be added on. It needs to be 

something that an organisation is.”  (Coombs: 2006: 1) Kriseledelse er mere end bare en plan 

udviklet til samtlige kriser, der kan opstå. Det er en lærende og altid foranderlig proces, som 

vil huske de forrige kriser og anvende dette til at optimere kriseledelsen. Coombs 
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argumenterer dermed for, at kriseledelse skal inkorporeres i organisationen og blive lige så 

naturlig som de resterende afdelinger i virksomhedens struktur.  

Vi vil i de efterfølgende afsnit gennemgå dele af Coombs teoriapparat, der er relevante i 

forhold til analyse af krisehåndtering og påvise, at vores analyse af socialt konstruerede 

kriser i Københavns politi er langt mere kompleks end hvad Coombs teoriapparat tillader. 

Det skal vise sig, at Københavns politis handlingsmønster under en krise ikke står mål med 

krisefaserne, og at Coombs teori dermed skal understøttes af yderligere teorier for at kunne 

benyttes hensigtsmæssigt. 

Kriseledelse 

Kriseledelse og hele processen med håndtering af kriser er delt op i flere faser. I bogen 

Ongoing Crisis Communication opererer Coombs med en tredeling af krisen og 

krisehåndteringen, jf. nedenstående. De tre faser, som Coombs opererer med, er: precrisis, 

crisis event og postcrisis (Coombs: 2006) (herefter før krise-fasen, under krise-fasen og efter 

krise-fasen).  Vi har tildelt indholdet på hvert trin i hver fase en farve alt efter Københavns 

politis benyttelse af det pågældende trin. Samme farvekode gør sig ligeledes gældende i 

figur 2. 

Farvekode: 

RØD  Ikke benyttet 

RØD  Delvist benyttet 

RØD  Benyttet 
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Figur. 1a: Før krise-fasens trin og indhold 

 

Før krise-fasen  

Før krise-fasen er en altid igangværende proces der, via monitorering, vidensindsamling og 

analyse af potentielle kriser, søger at opsnappe opbygning af spænding i medier, hos 

medarbejdere eller grupper der ønsker at skade organisationen og dens omdømme. 

Begrebne der forklares i de enkelte afsnit er Coombs’ egne begreb, men vi har valgt at 

oversætte begrebne til dansk, da vi mente, at meningen i de enkelte begreber således 

fremstod tydeligere.  

I 1986 proklamerede Steven Fink5, at alle kriser havde tidlige advarselssignaler, der 

indikerede at en given situation kunne udvikle sig til en potentiel krise. Denne søgen efter 

advarselssignaler kaldes signaldetektion. Det er muligt at afværge en potentiel krise, hvis 

man agerer på de advarselssignaler man opfanger. Man må næsten som en selvfølge se 

forebyggelse som den ideelle krisekommunikation. Dog er det sjældent at dette sker, da 

advarselssignaler er svære at se samt analysere og agere ud fra i nutiden, men de er 

ekstraordinært klare når man kigger tilbage på krisen og hvorledes man har håndteret den.  

                                                             
5 Steven Fink er kriseledelsespioneren og teoretikeren der proklamerede denne påstand i Crisis Management: 
Planning for the inevitable.Timothy Coombs har bygget videre på denne forståelse. 
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Det vigtigste redskab i før krise-fasen er scanning. Scanning foregår ved at krisestaben6 

scanner alt intern og ekstern kommunikation/information for advarsler om emner, der 

muligvis kan udvikle sig i en uheldig retning. Derefter monitoreres disse scannede emner, 

indtil problemet eller det potentielle problem er gået i sig selv igen. 

Der er to basale komponenter i før krise-fasen: (1) ændring og (2) monitorering (Coombs 

2007: 50). Man foretager en ændring for at eliminere eller reducere risikoen for at krisen 

kan udvikle sig. Man ændrer altså omstændigheder, så der ikke er grobund for en krise. 

Eksempelvis kan vi se på politiets indsats i Brorsons Kirken, hvor der var forlydender i 

medierne om at kampklædt politi var mødt op for at anholde de illegale irakere. Kampklædt 

politi signalerer en stærk form for magtanvendelse og refererer til aggressive 

”kamphandlinger”. Politiet vælger at offentliggøre deres egen videooptagelse, optaget i 

kirken, der viser at Politiet ankommer i skjorteærmer og uden hjelm. Dette er en ændring af 

en kommende krises omstændigheder og aflivning af rygter. 

Næste komponent er monitorering, det der er ligeså vigtigt som at ændre 

omstændighederne er at monitorerer udfaldet og derved sikre at der ikke begås yderligere 

fejl, at ændringen er vedholdende, og at risikoen for en krise rent faktisk reduceres. 

Monitoreringen er ligeledes vigtig, da ikke alle ændringer har en effekt. Nogen har til med en 

negativ effekt eller en begyndende positiv effekt der vendes til en negativ.  Som eksempel 

kan vi igen tage politiets aktion mod Brorsons Kirken. Først reducerer Politiet krisens 

potentielle udvikling ved at offentliggøre videooptagelsen fra kirken. 

Denne minimering eller reducering af krisens potentielle vækstbetingelser er et proaktivt 

middel der kan bruges til at præge interessenternes opfattelse af ens organisation. Tilmed 

kan en reducering af risici vedrørende en potentiel krise have afgørende betydning for den 

symbolske kapital som tildeles ens omdømme. Hvis man derfor står overfor en potentiel 

krise, som kan skade ens omdømme, må man fokusere på meningsdannere - 

interessenterne.  

                                                             
6 Krisestab er en afdeling i en given virksomhed i Coombs’ teori om kriseledelse. Et team der kun er ansat til at 
forhindre, takle og efterrationalisere kriser. 



Det siges at førstehåndsindtrykket er det vigtigste, og dette er også tilfældet med den første 

kommunikation fra en organisations side under en krise. Det er vigtigt at gøre et godt 

indtryk på sine hovedinteressenter, da det vil forme deres opfattelse af resten af krisens 

håndtering. Dette gøres ved hjælp at klare og nemme at forstå beskeder. 

Med internettet spredes information som en steppebrand. Det gælder også for rygter osv.. 

På baggrund af dette bør en organisation bestræbe sig på at kommunikere deres version af 

sandheden så enkelt, klart og hurtigt som muligt for at komme eventuelle falske rygter i 

forkøbet. 

Fart er en faktor for fejl. Jo hurtigere ting skal gå, desto større risiko for fejl. Fart er dog den 

vigtigste faktor og ifølge Coombs bør denne sættes før alt andet, dog selvfølgelig med en 

bestræbelse på ikke at lave fejl. 

”However, speed does not have to mean mistakes, and the benefits of a rapid initial response 

far outweigh the risk.” (Coombs 2007: 129) 

At komme først med ens budskab eller at komme først med at mane til jorden og fortælle 

sandheden betyder også mindre chance for at informationstomrummet bliver fyldt med 

falsk eller mangelfuld information. 

” Whatever the case, the initial crisis information may well be incorrect 

(by media) and may intensify the damage created by the crisis. A quick 

response helps to ensure that the stakeholders receive accurate crisis- 

related information and hears the organization’s side of the story.” 

(Coombs 2007: 130) 

Issues management kan bruges internt, men kommer mere til sin ret, ved at ses som et 

proaktivt middel, som søger at skabe et favorabelt udfald for organisation. Der er en 

uendelig liste af potentielt krisedannende emner og dermed ses issues management som en 

del af scanningssystemet.   

Risikovurdering er i ordets betydning en vurdering af risici og svagheder, som muligvis kan 

udnyttes i negativ retning eller udvikle sig til en krise. Alle organisationer står overfor 
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forskellige risikofaktorer. Dette er normalt og det er selvfølgeligt ikke alle svagheder eller 

risici indenfor organisationen, der udmønter sig i kriser. Derfor indgår denne vurdering 

udfra, hvad der potentielt kan udvikle sig til en krise. Risikofaktorer kunne for politiets 

vedkomne være: anholdelsesprocedurer/metoder, udtalelser fra politibetjente, styring af 

økonomi, manglende opklaring af forbrydelser, brug af kamera under aktioner, loven, 

regulativer etc. 

Stakeholder management – organisationens omdømme og troværdighed vil altid blive målt 

og vejet af interessenter, det er derfor vigtigt at styre sit omdømme i den retning man 

ønsker det.  

”Vi siger at alt er åbent – vi kan simpelthen slet ikke overleve i den her 

verden, hvis vi ikke lægger tingene åbent frem. Og så er der også det 

andet ved det, at hvis vi ikke lægger tingene frem, så kan vi ikke opnå 

accept for det vi laver. Vores virksomhed hviler utroligt meget på, at 

befolkningen, politikerne og forhåbentligt pressen altid har tillid til, at 

det her en virksomhed som man kan stole på.” (Per Larsen, 2009)  

Organisationens omdømme kan blive arnested for en krise og kan være medvirkende til at 

udvikle krisen i henholdsvis positiv eller negativ retning. En organisations omdømme er en 

meget uhåndgribelig størrelse, dog har de fleste i befolkningen en holdning til en kendt 

organisations/instans omdømme som for eksempel politiet. En evig evaluering af 

omdømmet vil foregå af interessenterne, og disse evalueringer vil være baseret på direkte 

og indirekte interaktioner og kommunikation samt information med og fra organisationen.  

CGM - Consumer Generated Media er en måde hvorpå interessenter kan ophøje en 

organisations omdømme eller skade det på, endda skabe grobund for en krise. CGM er alt, 

der bliver produceret af forbrugerne/interessenterne om organisation i medier som blogs, 

facebook, myspace, youtube m.m.. CGM er derfor en magtfuldt redskab der bør overvåges, 

hvis der er tendens til en negativ holdning mod organisationen, omvendt kan CGM være en 

bonus hvis den er positiv. Denne måde at kontrollere sit image på er behandlet på et mere 

avanceret niveau af sociologiprofessoren John Thompson, hvis teori vi vil beskrive senere.  



Omdømme og image er noget som man sætter ind på en konto, man opbygger et plus på 

kontoen i gode tider og i dårlige tider kan man så tage fra kontoen. Københavns Politis 

eksistens er berettiget på baggrund af folkets tro på organisationen. Stakeholder 

management er således et altafgørende redskab for politiet i forsøget på at forhindre, takle 

og evaluere (før- under og efter krisefase) kriser. Da stakeholder management ikke ses som 

et isoleret element i krisehåndtering i den tilgængelige litteratur, vil vi opstille vores egen 

model for hvordan det indskrives i analysen af Københavns politi. Dette vil vi illustrere 

senere i kapitlet.  

Forberedelse 

Uanset hvor god man er som organisation til at forebygge kriser, er det stadig relevant at 

forberede sig på den situation, hvor en krise alligevel indtræffer. Kriser er ikke blot noget, vi 

selv påfører os, men kan som bekendt også påføres af udefra kommende faktorer. Centrale 

redskaber til forberedelse af kriser er 1) nedsættelse af en krisestab, som har det 

overordnede ansvar for kriseledelsen, 2) udarbejdelse af kriseportefølje og en eller flere 

kriseplaner samt 3) træning/øvelser i at tackle uforudsete situationer under en krise.  

I langt de fleste krisestabe anvendes en funktionsafhængig sammensætning, typisk personer 

fra centrale funktioner i organisationen. Johansen og Frandsen har foretaget undersøgelsen 

”Hvor godt forberedte er de?”7, og på spørgsmålet om, hvorvidt følgende funktioner var 

repræsenteret, tegnede der sig følgende billede: 

                                                             
7 Kilde: Frandsen, Finn & Johansen, Winnie (2004a). Hvor godt forberedte er de? En undersøgelse af danske 
myndigheders og virksomheders kriseberedskab.  
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Figur 2. Sammensætningen af krisestabe i virksomheder i Danmark. Kilde: Frandsen & 

Johansen (2004a 70-71) 

”Vi har det grundprincip, at vores kommunikationschef (Flemming 

Steen Munch) og har til opgave at prøve at stille et værn op mod 

medierne. Ham bruger vi så til at give alle de basale oplysninger som de 

alle sammen skal have. Hvis vi begynder at snakke politipolitik eller 

anden strategisk udmelding, eller hvis vi har noget der tangerer, noget 

der også kan give politiske komplikationer spørgsmål fra 

Christiansborg, rådhuset eller hvor det nu kunne være, så plejer vi gerne 

at løfte det hen så det kun er direktøren eller mig der udtaler os om 

disse mere kontroversielle ting. Al kommunikation der foregår udad 

huset dele vi altså mellem os tre.” 

(Per Larsen)  

 

Som det fremgår af figur 2 , så gør politiet næsten udelukkende brug af 

kommunikationsansatte i deres krisestab. De fremstår også som talsmænd. Det er vigtigt at 

vælge den rette til dette job. Organisationens ansigt udadtil skal udstråle troværdighed og 

være i stand til at videregive information og udtrykke sig forståeligt og velformuleret. 

Talsmanden kan være forskellig fra krise til krise/emne til emne, men kan også være den 
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samme - specielt hvis denne har opnået en ethos som tiltaler interessenterne. Coombs 

udtrykker en talsmands rolle således: 

”The primary responsibility of the spokesperson is to manage the 

accuracy and consistency of the messages coming form the 

organisation.” (Coombs 2007: 78) 

Vigtigheden i at en organisation taler med én stemme, behøver ikke nødvendigvis at 

referere til at der kun er én talsmand, men mere et udtryk for at kommunikationen er 

ensrettet og dette kan sagtens lade sig gøre med flere talsmænd. 

En kriseplan er et strategisk dokument, der er udarbejdet af krisestaben eller de ansvarlige 

for kriseledelsen i en given organisation, og som giver retningslinjer for arbejdet med 

kriseledelse, før, under og efter krisen. Den tjener flere formål. For det førte er den et vigtigt 

redskab til at reducere risici, forebygge og forberede kriser. For det andet er den et 

holdepunkt, når en krise indtræffer og er på sit højeste, fordi den muliggør en effektiv og 

koordineret håndtering af selve forløbet.  (Coombs 2007: 70) Afhandlingens analyseafsnit 

skal dog vise sig at kunne påvise, at der ikke nødvendigvis er en entydig sammenhæng 

mellem det at have en kriseplan og en virksomheds succes i håndteringen af en krise.  

 

Såvel forskere som kriserådgivere peger på det værdifulde i at arbejde med træning, dvs. 

kurser, øvelser og krisesimulationer, hvad enten de har form af skrivebordsøvelser eller 

foregår ”i marken”. Krisetræning handler ikke alene om at træne en gruppe mennesker i af 

træffe beslutninger i grupper, det handler også om at klæde det enkelte individ bedst muligt 

på. Det kan f.eks. i den forbindelse være hensigtsmæssigt at udpege personer med særlige 

kompetencer eller funktioner som talspersoner i forhold til givne stakeholdere, herunder 

pressen, og bl.a. give dem medietræning. 
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Figur 1b. Under krise-fasens trin og indhold 

Under krise-fasen 

Under krise-fasen er på mange måder noget anderledes end før og efter krise-faserne, for 

her er det primært handling, der er i fokus. Kriseplanen og eventuelle nødplaner for den 

øvrige drift skal aktiveres, der skal kommunikeres og tages hånd om interesser og 

stakeholdere, før man kan arbejde med restitution. Under krise-fasen omfatter tre 

underfaser: erkendelse, inddæmning og restitution. Fælles for de tre underfaser er, at 

kommunikationen spiller en yderst vigtig rolle. 

”Hvornår er det en krise? Det vi beskæftiger os med har altid enten 

karakter af en lille eller en stor krise, så vi skelner således ikke mellem 

begreberne fra sag til sag. Vi opererer faktisk slet ikke med begrebet 

krise, og vi definerer ikke noget som krise raskt væk som standard. ” 

(Per Larsen 2009) 



Erkendelse er et nøgleord i den indledende del af under krise-fasen. En krise er, i både vores 

og Københavns Politis øjne, som tidligere anført en social konstruktion, hvorfor det er et 

spørgsmål om, hvornår noget af nogen fortolkes som en krise. Hvis en eller flere 

stakeholdere betegner en situation som en krise, er der tale om en krise for organisationen, 

som den i givet fald skal forholde sig til.  Det er dog ikke altid tilfældet, at organisationen 

selv kan se, at den er i krise.  (Coombs 2007: 96) 

Et kendetegn ved mange kriser er, at man som organisation ofte befinder sig, om ikke i et 

informationstomrum, så i en informationsfattig situation. Man kender typisk ikke årsagen til 

en ulykke, det er svært at skaffe de nødvendige informationer, de er ikke umiddelbart 

tilgængelige, eller situationen er så kompleks, at det er svært at få overblik. Det handler 

derfor om to ting, nemlig at indsamle informationer, herunder prioritere 

informationsbehov, og at registrere, behandle og analysere de indsamlede informationer 

med henblik på fortolkning, forståelse og forklaring.  

Først når man har erkendt, at en krise er indtruffet, handler det om to ting: at undgå at 

krisen breder sig til andre hidtil uberørte dele af organisationen samt at begrænse krisens 

omfang og varighed mest muligt. Derfor aktiveres krisestab og kriseplan og indledende 

respons. Den indledende respons handler om at håndtere selve krisebegivenheden såvel som 

at håndtere det, der fortælles om krisen, bl.a. kontakten til medierne. Organisationen skal 

tænke i instruerende kommunikation og i at tage sig af ofrene og den forvoldte skade. 

Samtidig skal krisen diagnosticeres, informationer skal samles ind og analyseres, omfang og 

mulige konsekvenser af krisen skal vurderes, ligesom der skal tages forholdsregler, der 

sikrer, at krisen ikke breder sig mere end højst nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af en 

nødplan for det øvrige forretningsområde. (Coombs 2007:  100) 

 Når krisen klinger af, kan man koncentrere sig mere om at iværksætte og tilpasse selve 

restitueringen. Også her handler det primært om at informere og kommunikere. Hvilken 

nødplan man har aktiveret, hvordan de enkelte stakeholdere er berørt heraf, og hvordan og i 

hvilket tempo forretningsforholdene normaliseres. Denne opfølgende kommunikation kan 

antage form af kommunikation til og med såvel medierne som særlige stakeholdergrupper 
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Figur 1c. Efter krise-fasens trin og indhold 

Redskaber til efter krise-fasen 

Fokus i denne fase er på evalueringen af kriseforløbet, på læringen og på 

forandringsprocesser i kultur og struktur samt på genetablering af et godt omdømme, dvs. 

på omdømmeledelse og (gen)opbygning af gode relationer til stakeholderne. Som tidligere 

omtalt anvender Københavns politi et af kriseledelsesredskaberne i alle tre faser - 

stakeholder management. Det anvendes på forskellige trin i de gennemgåede faser, hvilket 

vi konkluderer på sidst i afsnittet.  

Der er to typer af evalueringer, som det er vigtigt at foretage, når krisen klinger af eller helt 

er ovre, for at kunne anvende de vundne erfaringer ikke alene til kriseforebyggelse, men 

også til konstruktive forandringsprocesser i organisationen. Det er for det første vigtigt at 

evaluere præstationen ved f.eks. at føre logbog undervejs. Det er for det andet vigtigt at 

evaluere og vurdere krisens konsekvenser. Det handler bl.a. om at opgøre tab af såvel 

økonomisk, menneskelig, materiel og symbolsk karakter.  

Der er ingen tvivl om, at en krise repræsenterer noget negativt – før og under krisen. Den 

skader virksomhedens image og omdømme, den er ofte ensbetydende med et fald i 

omsætning og aktiekurs, og den er hård at komme igennem rent psykologisk for både 



ledelse og medarbejdere. Men hvis krisen først har fundet sted, udgør perioden, efter at de 

værste dønninger har lagt sig, en positiv mulighed for at lære, dvs. en mulighed for at 

uddrage ny viden på grundlag af de erfaringer, man har gjort sig under forløbet. For at 

udnytte den positive læringsmulighed bedst muligt kan virksomheden i efter krise-fasen 

forsøge at agere som en lærende organisation.  

Krisehukommelsen i en organisation styrkes blandt andet ved at bevare og gøre data 

tilgængelige for organisationens krisestab, ledelse og medarbejdere samt ved at italesætte 

og markere de oplevede kriser. Krisekulturen i en organisation styrkes også af arbejdet med 

krisehukommelsen. At skabe en 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.                                                                     

Man kan opfatte kriseforløbet som en cirkulær proces. Produktet fra en overstået krise kan 

dernæst indføres i organisationens kriseberedskab og dermed indføres tidligere kriser på 

en måde i kommende kriser og den cirkulære proces opstår.   

”Vi holder ikke strategiske pressemøder eller forberedelser, for vi ved 

godt hvad hver især tænker. Det er bare et stikord, så kører toget i 

forskellige retninger. Så det er lidt den måde vi arbejder på. Det lyder 

garanteret for en kommunikationsekspert sindssygt, og det er i strid 

med alle kriseledelsesregler. Jeg tror oven i købet at efter 

Ungdomshuset, hvor vi fik rimelig meget goodwill for vores 

kommunikation, der var der også en eller anden kommunikationsguru 

som sagde noget om at der er 5 grundlæggende regelsæt i 

kommunikationsverdenen, og at vi havde forsyndet os mod dem alle 

sammen.” (Per Larsen) 

Ovenstående citat opsamler ganske overbevisende, hvad vi er kommet frem til. Københavns 

Politi benytter sig kun delvist af en kriseledelsesproces. Da de ikke skelner mindre 

operationer fra større operationer og de konsekvenser sådanne kan medbringe, ser de sig 

blinde på potentielle problemer og kriser. De hverken opfanger eller erkender kriser, og kan 

således ikke forberede sig på dem. De har ingen nedskreven kriseplan og deres ”krisestab” 
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består kun af talsmænd og informanter. Dog ser vi alligevel en sammenhæng mellem de 

elementer i kriseledelsesprocessen, som de rent faktisk benytter sig af (jvnf. figur 1a, b, c): 

 

 

 Monitorering og ændring af krisens vækstbetingelser 

 Stakeholder Management 
 Krisestab 
 Krisesimulation- og træning 
 Reaktiv og proaktiv kommunikation 
 Intern og ekstern koordinering, videndeling, rapporteringssystemer 
 Opfølgende kommunikation og relation- og omdømmeledelse 
 Organisationel læring 

Der er tydeligvis et brændpunkt mellem interessentpleje og kommunikation. Både i før- 

under- og efter-krise fasen er der fokus på omdømme og relationstilsyn. Der foreligger altså 

en kontinuerlig tilseelse af forholdet politi/stakeholders. Åben og vedvarende information 

til borgere og medier opbygger den symbolske kapital i Københavns Politi. Symbolsk 

kapital afleder anerkendelse og forståelse. I nedenstående teoriafsnit om John B. 

Thompsons magt og kommunikation, forklarer vi hvordan symbolsk kapital er en 

kriseledelsesproces i sig selv og i Københavns Politi.  

3.3 JOHN B. THOMPSON  
Medierne og moderniteten 

John B. Thompson8 tager udgangspunkt i mediernes udvikling i samfundet og måden 

hvorpå de har ændret symbolfremstillingen og udvekslingsbeskaffenheden. Det er ved 

hjælp af Thompson at vi søger at argumentere for mediernes betydningsfulde rolle i socialt 

konstruerede kriser. Ydermere hvorledes udviklingen i det moderne samfund har bragt 

medierne op på en plads, hvor de er med til at skabe de symbolske værdier i den 

samfundsmæssige kontekst.  

 

                                                             
8 John B. Thompson er sociologi professor på Cambridge Universitet. Han er forsker i mediernes rolle i det moderne 

samfund. Han blev for alvor kendt via hans bog ’Ideology and Mass Culture’.  



Vi vil i dette afsnit fokusere på mediernes ’massekommunikation’. Dog bruger Thompson 

ikke ordet ’massekommunikation’, da dette i ordets forstand må betyde kommunikation til 

en stor gruppering på millioner af individer. Altså en kommunikation hvor modtagerne er 

masserne. Derimod benytter han sig af begrebet ’medieret kommunikation’, altså 

kommunikation skabt af medierne, men med en meget stor tilgængelighed. (Thompson 

2001: 33) 

 

Thompson understreger, at det er vigtigt at holde for øje, at medieret kommunikation altid 

er et kontekstbestemt fænomen. Dermed sagt at kommunikationen altid er indlejret i 

sociale kontekster, og at disse er strukturerede i forskellige variationer, samt at de har en 

strukturerende effekt på kommunikationen. Dermed siges det også, at modtagelsen af 

kommunikationen, hos Thompson kaldet medieprodukterne, underlægges en omformning 

ved mødet med modtageren (Thompson 2001: 19). Omformningen sker i forhold til den 

sociale kontekst samt den symbolske kapital9 som modtager befinder sig i, og som 

modtageren ønsker at tildele kommunikationen. Det fremgår derfor at kommunikation ikke 

er en envejs lineær proces, men at den skabes, omformes og sendes videre, om ikke andet 

så på et symbolsk niveau. 

Magt og kommunikation 

I bogen Medierne og Moderniteten gør Thompson brug af begrebet magt for at synliggøre de 

sociale fænomener som formålsbestemte handlinger, som udføres i strukturerede sociale 

kontekster.  Derfor vil vi kigge på de interaktionsfelter, hvor mennesker i forskellige 

positioner er indeholdt i. Ofte opnår disse felter en stabilitet ved at blive institutionaliseret. 

Institutioner indeholder regler, resurser og relationer, som har til formål at føre feltet mod 

nogle overordnede mål.  

”Den position som et menneske udfylder inden for et felt eller institution, 

er nært forbundet med den magt som han eller hun besidder. I den mest 

                                                             
9 Thompson gør brug af Bourdieu og hans begreber. Dette vil vi også gøre for at indføre læseren så direkte som 
muligt i Thompsons teori. Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog, som udviklede teorien omkring felt, 
habitus, kulturel, social og symbolsk kapital samt symbolsk magt. 
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overordnede forstand er magt evnen til at gribe ind i begivenhedernes 

forløb og have indflydelse på deres udfald.” (Thompson 2001: 22) 

Mennesker i et givent felt udøver altså en magt, og det er igennem magten at man kan 

blande sig i begivenhedernes forløb og præge udfaldet. Denne magt udøves på baggrund af 

de resurser, der er til rådighed for dem. Ligeledes er det ved hjælp af indsamlede resurser, 

at mennesker og institutioner udøver deres magt, og dermed bliver resurser en nøglefaktor 

i magtudøvelsen og dens kraft. Der skelnes i teorien mellem fire forskellige typer magt: 

økonomisk, politisk, tvangsmæssig og symbolsk magt. Vi vil som udgangspunkt primært 

kigge på tvangsmæssig og symbolsk magt og vende det blinde øje til de to andre. Alle fire 

former for magt har mulighed for at indgå i institutioner, hvor de på sindrige måde 

overlapper hinanden. Som det ses i figur 5 er der dog en vis inddeling af magtformerne som 

passer til forskellige paradigmatiske institutioner. 

Magtformer Resurser Paradigmatiske institutioner 

Økonomisk magt Materielle og finansielle resurser Økonomiske institutioner 

(f.eks. erhvervsvirksomheder) 

Politisk magt Autoritet Politiske institutioner 

(f.eks. stater) 

Tvangsmæssig magt Fysisk styrke og våbenmagt Tvangsmæssige institutioner 

(Militæret, politiet) 

Symbolsk magt Informations- og 

kommunikationsmidler  

Kulturinstitutioner 

(f.eks. kirken, skoler, 

medieindustrien) 

Figur 5. Magtformer. Kilde: Thompson 1995 

Den tvangsmæssige magt gør brug af fysisk styrke eller truslen herom for at besejre eller 

undertrykke modstanderen. Fysisk styrke udøves ved hjælp af andet end menneskelig 

råstyrke. Der kan indgå våben, træning, taktik og udstyr i magtanvendelsen. I figur 5 ses 

det, at den typiske institution, som gør brug af denne form for magt er militæret og politiet. 



Den fysiske magt bliver i dette afsnit gennemgået på grund af Københavns Politis rolle som 

politienhed. Det er derudover  et spørgsmål om magtanvendelsens berettigelse, der er 

arnested for mange af de kommunikative kriser de havner i. Når krisen ruller er det 

symbolsk magt10 og en kamp om meninger, ord og medieret kommunikation, der agerer 

skjold og knippel. Symbolsk magt tager udgangspunkt i menneskets trang til at udtrykke sig 

i symbolske former og at fortolke andres udtryk. Der kommunikeres ustandseligt og 

udveksles hele tiden information. Virkemidlerne for denne symbolske magt beskriver 

Thompson som ’informations- og kommunikationsmidler’. Det er altså, udover struben og 

stemmebåndet, de tekniske hjælpemidler, som muliggør en fiksering og udbredelse af 

kommunikationen. (Thompson 2001: 27) Ved hjælp af kommunikation/udøvelsen af den 

symbolske magt tilgår der respekt, ære og prestige til den enkelte institution eller individ. 

Denne symbolske kapital bruges så dernæst som en resurse til at skabe mening, omforme 

eller gribe ind i sagernes gang, hvor det så vil udmunde i nogle konsekvenser.  

”Jeg vil bruge termen ”symbolsk magt” om denne evne til at gribe ind i 

begivenhedernes gang, øve indflydelse på andres handlinger og sågar 

skabe begivenheder ved frembringelse og udbredelsen af symbolske 

former” (Thompson 2001: 26) 

Ligeledes som de andre former for magt bruges i specifikke institutioner, så bruges 

symbolsk magt også i institutioner, der i særdeleshed har knyttet sig til denne magtform. 

Universiteter, skoler, kirken og medieindustrien som vi vil komme nærmere ind på i 

nærværende afhandling. Desuden indgår politiet også i denne type institution. Politiet 

anvender ligeledes den symbolske magt i deres rolle som kommunikatør overfor 

befolkningen medierne osv. - især under kommunikative kriser. Den symbolske magt er 

altså fælles for de to institutioner som vi beskæftiger os med i nærværende opgave, nemlig 

medierne og Københavns Politi. Det er den symbolske magt, som er måden hvorpå man 

søger at danne og muligvis omforme meninger. Fra Københavns Politis side bruges det til at 

tilbagevise falsk information og i et forsøg på at stilne en forestående krise samt 

                                                             
10 Måden hvorpå Thompson bruger udtrykket symbolsk magt er ikke nøjagtigt som Bourdieu bruger det. 
Thompson hentyder ikke til, at der i udtrykkets betydning må ligge en miskendelse hos dem, der bliver udsat 
for magtformen. Udøvelsen involverer ofte delte anskuelser og aktiv medvirken. 
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vedligeholde eller opbygge sit omdømme. Medierne på den anden side bruger magten til at 

forme en mening, som oftest bygger på en kritik af politiet. Denne mening vil blive formet i 

en socialkontekst som hvis den medierede kommunikation fanger an, kan udmunde sig i en 

socialt konstrueret krise. (Thompson 2001: 26) 

Den medierede kommunikation behøver dog nogle tekniske hjælpemidler såsom, aviser, 

computere, optagere video/audio og internet. Dette kalder Thompson for de tekniske 

medier. Tekniske medier har den egenskab, at de fikserer den symbolske form eller lagrer 

den. Det vil sige, at de symboler der ligger i kommunikationen, bliver bevaret i længere tid 

eller for evigt, da en computer, en avis, internettet eller en optager vil huske dem for os, og 

altså fikserer symbolerne. Derimod lider en samtale under en noget kortere fiksering, da 

vores personlige hukommelse skal lagre det ’manuelt’. Ligeledes tillader de tekniske medier 

en grad af distancering i tid og rum. Den symbolske udvekslingsproces som udgør 

kommunikationen formes i en kontekst, men med de tekniske medier kan denne kontekst 

være en anden, når tid og rum emnet flyttes. For eksempel husker internettet. Milliarder af 

informationer ligger tilgængeligt for enhver i mange år. Dog er det ikke sikkert at den 

kontekst, som symbolerne pakkes ud i, er den samme som den intentionelle kontekst for, 

for eksempel fire år siden. Distanceringen i tid og rum muliggør det også for mennesker at 

få den samme information direkte minuttet efter, og se det på tv eller internet i stedet for at 

læse en genfortælling af det i en avis. Eksempelvist ligger krisehistorikken for Københavns 

Politi tilgængelig for enhver, på eksempelvis internettet. Ligeledes kan Københavns Politi 

søge eller modtage oplysninger uden at tid og rum udgør faktor. Disse tekniske medier 

ændrer altså spillereglerne for udøvelse af den symbolske magt: 

 ”Ved at ændre kommunikationens rumlige og tidsmæssige betingelser 

ændrer anvendelsen af tekniske medier også de rumlige og tidsmæssige 

betingelser hvorunder mennesker udøver magt. Mennesker kan 

kommunikere over afstande i tid og rum, og er derfor i stand til handle 

og indgå i samspil på afstand. De kan måske gribe ind i og øve 

indflydelse på begivenheder der finder sted på lokaliteter langt borte i 

tid og rum.” (Thompson 2001: 32) 



Der er i forhold til krisekommunikation, både en god og en dårlig side ved, at vi nu alle 

besidder tekniske medier/hjælpemidler. For en organisation der søger at kommunikere 

beviser ud til interessenterne, er eksempelvis et kamera eller lydoptager et godt 

hjælpemiddel. Det lagrer beviser og facts, som er svære at anfægte. Det kan hjælpe til at 

tilbagevise usande påstande. Som det skal vise sig i Brorsonssagen, så blev et af politiets 

kameraer brugt til at tilbagevise usande beskyldninger.  

Tekniske hjælpemidler kan dog også være skadelige for organisationen, hvis medierne får 

fat i videooptagelser af skadelig karakter. Samtidig er den kollektive hukommelse lagt ned 

på nettet, og dårlige episoder kan hives frem hver gang en hændelse får mediernes 

opmærksomhed. I Perlesagen var det et kamera i en mobiltelefon, som filmede en episode 

mellem en politimand og en dansk-palæstinensisk demonstrationsdeltager. Muligheden for 

at skabe og afvikle kriser har altså taget et kvantespring på grund af muligheden for altid at 

kunne optage og sende video/audio lige meget hvor man er. Dette kan være en 

udslagsgivende faktor for hvordan, hvornår og hvor hurtigt en krise kan ramme 

eksempelvis Københavns Politi, som det var tilfældet med Perlesagen. Vi vil se mere 

indgående på netop dette eksempel i analysekapitlet. 

Interaktionens karakterer 

I Thompsons teori omkring kommunikation og den sociale kontekst spiller den medierede 

interaktion en vigtig rolle. Da vi i forhenværende afsnit så på hvorledes den symbolske 

magt kunne tilvejebringes ved hjælp af tekniske medier, og hvordan disse skabte en 

distance i tid og rum, må vi også se på interaktionen afsender og modtager imellem. Der er 

igennem anvendelsen af kommunikationsmedier blevet skabt tre typer interaktion. Disse er 

sammen med deres tid/rum struktur, handlingens orientering og karakter af dialog eller 

monolog angivet i figur 6a. 
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dialog/monolog 

Dialog Dialog Monolog 

Figur 6a11. Interaktionens karakter. Kilde: Thompson 1995 

Vi vil i nærværende afsnit kort gennemgå ansigt-til-ansigt interaktion samt medieret 

interaktion, og dernæst gå mere i dybden med forklaringen af medieret kvasi-interaktion12 

og afarter heraf.  Det skal tilføjes at Thompson ikke udelukker muligheden for andre typer 

interaktioner eller udbygning af de eksisterende. 

”Der skal på dette sted tilføjes yderligere et forbehold: Når jeg skelner 

mellem tre former for interaktioner, vil jeg ikke antyde at der ikke er 

mulighed for andre typer, eller at denne typologi er tilstrækkelig for alle 

tænkelige situationer. Jeg vil ikke udelukke den mulighed at nye former 

for interaktion vil blive skabt af for eksempel udviklingen af en ny 

kommunikationsteknologi der tillader en større grad af input fra 

modtagerens side.” (Thompson 2001: 99) 

                                                             
11 Figuren er ikke identisk med Thompsons, da der er udeladt ’rådighed over symbolske cues’ og tilføjet 
medieret kvasi-interaktion i karakter af dialog/monolog.  
12 Kvasi-, (af lat. quasi som om), tilsyneladende; uægte; foregiven (fx kvasividenskabelig). 

(www.denstoredanske.dk) 

 



Thompsons model for interaktioner er fra 1995, og vi finder modellen mangelfuld på et 

enkelt punkt. Der syntes ikke at være en betegnelse for de interaktioner, som gør brug af 

flere medier samtidig, sideløbende med at dialogen kan foregå mellem mange individer. Vi 

vil længere nede gøre rede for denne mangel og selv udvide interaktionsformerne. 

Tre slags interaktioner og en ny variation 

Ansigt-til-ansigt interaktion er i ordets betydning interaktion to individer i mellem, mens de 

to fysisk kan se hinanden. De to deltagere har samme referencer i tid og rum, ligeledes kan 

ord suppleres med gestikulationer, blikke og lignende. Medieret interaktion indeholder 

brugen af et teknisk medium som papir og blyant eller telefon, og har en større strækning i 

tid og rum. (Thompson 2001: 95-96) 

Medieret kvasi-interaktion er som ordet antyder en tilsyneladende interaktion, da der som 

sådan ikke er en egentlig dialog eller interaktion afsender og modtager imellem. Den gør 

brug af tekniske hjælpemidler, så som aviser, radio, tv, bøger. Medieret kvasi-interaktion 

afviger i betydelig grad fra de to øvrige typer af interaktion. Ansigt-til-ansigt og medieret 

interaktion henvender sig typisk til én bestemt modtager. Medieret kvasi-interaktion lader 

den symbolske form frembringe en gruppe af potentielle modtagere, samtidig med at der 

skabes en endnu større strækning i tid og rum end de to forrige typer. Mens de to andre 

typer interaktioner har dialog som karakter, har medieret kvasi-interaktion monolog som 

karakter. Dog ses den stadig ifølge Thompson som en interaktion, da den stadig knytter 

individer sammen i en kommunikationsproces og symbolsk udvekslingsproces.  

”Det er en struktureret situation hvor nogle primært frembringer 

symbolske former til andre der ikke er fysisk tilstede, mens andre 

primært modtager symbolske former frembragt af andre som de ikke 

kan svare, men som de kan føle venskab, hengivenhed eller loyalitet over 

for.” (Thompson 2001: 97) 

Men med computeren og internettet er der også kommet nye tekniske hjælpemidler: 

mobiltelefoner der kan gå på internettet, mp3 afspillere med mulighed for download af 

podcasts og mange andre. Samtidig blev den medierede kommunikation udsat for en 

ændring. Aviser udkommer nu også som en internetversion med løbende opdatering og 
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med mulighed for at modtageren selv kan ytre mening ved hjælp af indlæg direkte på 

hjemmesiden. Almindelige mennesker som ikke før havde været med til at forme den 

sociale kontekst, kan nu blogge13 budskaber ud til dem der gider at læse dem, og på den 

måde bidrage til den generelle debat i samfundet. Derfor har formerne for interaktion 

skiftet. Fra at have været medieret kvasi-interaktion, hvor monolog er karakteren, har 

modtageren nu mulighed for at bidrage med sin holdning til samfundsdebatten uantastet af 

tid og rum. Thompson henleder i sin bog ’Medierne og Moderniteten – en samfundsteori om 

medierne’ opmærksomheden på kommunikationsprofessor Linda S. Harasim, som i bogen 

Global Networks: Computers and internet communication gennemgår den nye teknologi og 

brugerne af flermedialitet14. Vi finder dog ikke bogens indhold om interaktion tilstrækkelig. 

Hvis man kigger på medierne, samfundet, de tekniske hjælpemidler samt deres brug af 

kommunikationen i dag, så er bogen ikke opdateret. Ydermere kan vi ikke finde andre 

teoretikere, som på tilstrækkelig vis beskriver interaktionen, der foregår individer og 

institutioner imellem. Derfor vil vi i nærværende afsnit tilføje en ekstra interaktionstype til 

figur 6 og gennemgå den, sådan som vi har tænkt den. 

Interaktionens karakter                                      Flermedial interaktion 

Tid/Rum struktur Adskilte situationer; udvidet tilgængelighed i tid og rum  

Handlingens 

orientering 

Henvendt til primærafsender og/eller en bestemt mængde 

potentielle modtagere 

Karakter af dialog/monolog Dialog  

Figur 6b. Interaktionens karakterer – Flermedial interaktion. 

Flermedial interaktion skal tænkes som værende interaktion, som foregår over flere medier 

samtidig, at interaktionen er polyfon og faciliteret af forskellige tekniske hjælpemidler. Lad 

os give et tænkt eksempel: Per Larsen fra Københavns Politi er blevet inviteret ind i et 

                                                             
13 blog, weblog, (forkortet form af weblog), website med korte, personlige tekster (poster). Teksterne, der 
opdateres jævnligt, skrives ofte, men ikke altid af en enkelt person. Emnerne spænder fra personlig dagbog til 
hobby, politik og teknologi. Virksomheder er i stigende omfang begyndt at anvende blogs, enten som 
medarbejderblogs eller som styrede blogs fra ledelsen. Kilde: www.denstoredanske.dk 
14 Flermedialitet er kommunikation, hvor flere medier benyttes samtidig eller hvor kommunikationen 
omkring emnet foregår gennem flere medier forskudt i både tid og rum.   

http://www.denstoredanske.dk/It%2c_teknik_og_naturvidenskab/Informatik/Software%2c_programmering%2c_internet_og_webkommunikation/weblog


fjernsynsprogram for at give svar på tiltale omkring politiets brug af peberspray mod 

demonstranter ved  et klimatopmøde  i København. Ud over muligheden for at se 

programmet er det også muligt at ringe ind direkte til programmet med spørgsmål til Per 

Larsen. Det er ligeledes muligt efter programmet at chatte med Per Larsen på tv-kanalens 

hjemmeside. 

Vi er altså her ovre i en flermedial interaktion, da afsenderen giver modtageren mulighed 

for at interagere igennem telefon og internet. Den nye aktør i interaktionen, den seer der 

ringer ind, kan dreje budskabet over på noget helt tredje, og intervieweren kan vælge at 

stille opfølgende spørgsmål på baggrund af den nye aktør spørgsmål. Dette foregår i samme 

tid, men med en udvidet tilgængelighed i rum. Endvidere kan man bagefter chatte over 

internettet, som er endnu et teknisk medie. Dette former igen budskaber for de mange 

potentielle modtagere, som ikke selv aktivt deltager i debatten, men læser spørgsmål og 

svar efterfølgende. Ligeledes er denne interaktion underlagt en udvidet tilgængelighed i 

rum, men også i tid, da det er lagret som data der stort set er uforgængelig. I vores analyse 

af Brorsonssagen vil det fremgå hvorledes en interessent kan komme til at spille en 

afgørende rolle i en krise. En videooptagelse af Københavns Politi under denne sag 

foretaget af en borger, udløste en kommunikativkrise for organisationen. Den pågældende 

video var optaget på samme tidspunkt som selve politiaktionen udspillede sig, men blev 

først tilvejebragt senere i krisens forløb, altså udvidet i tid og rum, og ved hjælp af en 

flermedial interaktion. 

Krisen som medieret begivenhed 

Thompson bruger i bogen Den politiske skandale – Magt og synlighed i mediealderen ikke 

betegnelsen krise, derimod bruger skandale og definerer begrebet således: 

”Som arbejdsdefinition kan vi sige, at ’skandale’ henviser til handlinger og begivenheder, der 

indebærer særlige former for overtrædelser som andre bliver bekendt med, og som er 

tilstrækkeligt alvorlige til at fremkalde en offentlig reaktion. Mere præcist vil jeg foreslå, at 

den moderne brug af ’skandale’ først og fremmest henviser til handlinger, begivenheder eller 

omstændigheder der har følgende træk: 
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1. Deres forekomst eller eksistens indebærer en overtrædelse af visse værdier normer eller 

moralregler; 

2. Deres forekomst eller eksistens indebærer et element af hemmeligholdelse eller 

fortielse, men andre end de direkte involverede har kendskab til eller stærk formodning 

om deres eksistens(jeg vil betegne disse andre som ’udenforstående’); 

3. Visse udenforstående misbilliger handlingerne eller begivenhederne og føler sig måske 

krænket af overtrædelsen; 

4. Afsløring og fordømmelse ag handlingerne eller begivenhederne kan skade omdømmet 

for de mennesker der var ansvarlige for dem (selv om dette ikke nødvendigvis er 

tilfældet).” (Thompson 2002: 43) 

Vi opererer i nærværende afhandling med begrebet krise. Vi finder dog at begrebet 

skandale, som defineret af Thompson, ikke ligger langt fra vores definition af begrebet 

krise.  

Den medierede krise som omtalt i dette afsnit, blev først opfundet i løbet af slutningen af 

det 18. århundrede og i starten af det 19. århundrede. Opfindelsen af nyheder i dens 

moderne forstand fik en status af at skulle afsløre eller opdage disse kriser og skandaler. 

Med etableringen af journalistikken som erhverv kom de første grundsten til 

cementeringen af krisen/skandalen som medieret begivenhed. De medierede kriser er ikke 

blot kriser, som bliver omtalt i medierne eller som opstår uafhængigt af medierne 

(Thompson 2002: 64). De opstår nærmere som produkt af medierede 

kommunikationsformer. De opstår og finder altså liv på grund af kommunikation/de 

symbolformer som medierne udsender. Ved primært at gøre brug af det skrevne ord og af 

online-tv og lignende består medieindustrien af kommercielle organisationer, som søger at 

skabe fortjeneste på nyheder. Det være sig kriser, skandaler, død, glæde m.m.. Faktum er 

dog at skandaler og kriser sælger. Medierne holder ligeledes kriser i gang for at få så meget 

indtægt ud af ét produkt som muligt. Symbolformerne er blevet til kommercielle varer. 

”Der er salg i skandaler. Trykkerier, forlag og andre 

medieorganisationer er kommercielle virksomheder der beskæftiger sig 

med at skabe fortjeneste ved at gøre symbolske former til varer og har 



således en økonomisk interesse i at bibeholde eller øge salget af deres 

produkter…” (Thompson 2002: 43) 

Kriser er ikke blot lagret i tid, de følger også en forløbsstruktur. Én fase følger på en anden, 

men det er vigtigt at have for øje, at mønstret på ingen måde ligger fast. Mønstret i 

udviklingen kan og vil højst sandsynligt være forskelligt fra krise til krise. Dermed sagt at 

indholdet, måden det fremstilles på, måden det tolkes og virkningerne i samfundet vil være 

forskellige kriserne imellem. Faserne vil følge en fast struktur. Det må derfor siges, at et af 

krisens hovedtræk må være et forløb præget af uforudsigelighed. 

Det er muligt bagefter at kigge tilbage på krisen og kortlægge mønstret af udviklingen. Det 

er dog voldsomt svært at forudsige det næste der vil ske i løbet af en krise, hvis man som 

person eller organisation står midt i den. Denne uforudsigelighed er typisk også det der gør 

det spændende at følge med i den. Det er usikkert hvad krisen vil udmunde i og derfor giver 

kriser tit næring til spekulationer. 

”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: 83) 

Får medierne mulighed for en afsløring, som har potentiale til at danne grundlag for en god 

krise, er der seer- og læsergaranti.  

Hovedfaserne i den medierede krise 

Ifølge Thompson er det muligt at inddele kriser og skandaler i fire hovedfaser. Dette gøres 

ud fra en generalisering via et tilbageblik på baggrund af allerede udspillede 

kriser/skandaler. Under hver af de fire faser vil vi kæde den pågældende fase sammen med 

eksempler fra Hyskenstræde casen. Dette gøres for at vise læseren hvorledes Thompsons 

inddeling af kriser kan bidrage til at organiserer begivenhederne i en krisekronologisk 

rækkefølge, hvor vi derefter kan inkorporerer de teoribegreb der skal understøtte vores 

analyse. 
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 Første fase starter med selve overtrædelsen af normen eller det moralske regelsæt. Før 

krise-fasen/skandalen kan involvere undersøgelse og efterforskning af for eksempel 

politiet, journalister, statsadvokaten osv.. Det er muligt at udspringet, altså den viden som 

fører til skandalen, findes ved ren tilfældighed eller, at der efterforskes direkte for at finde 

en historie der er potentiel sprængfarlig. Selve overtrædelsen kan sagtens være kendt af 

interne personer i organisationen, hvis det er en organisation det drejer sig om. Information 

om hændelsen kan have eksisteret uden at have set dagens lys i mange år før det kommer 

frem. Personerne med kendskab til dette, kan derfor ufrivilligt blive aktører i krisen. 

(Thompson 2002: 84) Som eksempel herpå kan man tage Hyskenstrædesagen og 

overtrædelsen fra politiets side af det man forventer politiet skal gøre. Man forventer at 

politiet vil stoppe en fest der er ved at tage overhånd og hvor muligheden for at den ender i 

et hærværks orgie er overhængende. Men politiet gør ingenting før der kastes med 

molotovcocktails.  

”Vi har en vagtleder som ikke iværksætter den plan som er nem at finde, 

træk en skuffe ud side 56 ”spontant opståede uroligheder” hvad skal jeg? 

Ik! Den iværksætter han ikke, han prøver at klare den men de han har 

siddende i de almindelige patruljevogne dernede, og derfor for de lov til at 

hærge dernede så meget som de nu gør.” (Flemming Steen Munch, 2009) 

Anden fase er den egentlige skandale. Denne begynder med den offentlige afsløring af 

informationen omkring handlingen eller begivenheden. Dette sætter derpå gang i påstande 

og modpåstande, yderligere påstande og afvisning af disse. Det er som sådan det, der udgør 

den medierede krise. Efter afsløringen er det påstandene, modpåstandene osv. der udgør og 

bestemmer mønstret i den enkelte krise. Således ruller krisen medieorganisationernes 

påstande mødes af benægtelser eller modpåstande der kan fører til 

andengradsovertrædelser. Hvert træk fra medieorganisationerne og organisationen i krise 

bliver mødt med modtræk, benægtelser, stilhed etc. indtil en bekendelse kommer frem eller 

der er absolut stilhed fra modstanderens side. (Thompson 2002: 84) Selve den offentlige 

afsløring er altså startskuddet til krisen. Medierne afslører over for den brede befolkning at 

Hyskenstræde er blevet vandaliseret på grund af en passiv politistyrke.  



”Kort før midnat den 9.maj 2009 samles en stor flok festdeltagere fra det autonome miljø i 

Hyskenstræde i indre København til gadefest holdt under mottoet: ”Reclaim the streets”. Der 

blev spillet høj technomusik til stor gene for beboerne, men festen fortsatte uden indblanding 

fra politiet… Til beboernes store skræk udviklede festen sig, som mange beboere måske 

forventede, til et hærværks orgie.”(BerlingskeTidende.dk) 

Krisen er sat i gang og i løbet af denne fase udvikler krisen sig i forskellige retninger. 

Historier om politiets manglende indsats og en forvirring skabt af de udtalelser 

talsmændene hos politiet er med til at definerer krisens indhold.  

Krisens tredje fase er klimakset eller forløsningen. I denne fase bliver der fremtvunget en 

afgørelse, der kan komme friske afsløringer, en indrømmelse af skyld, tilbagetrædelse, 

fyring eller at sagen mod de implicerede parter frafaldes. Klimakset kan også bestå af en 

begivenhed, der synes at lukke sagen, så som en retslig afgørelse eller måske en offentlig 

høring. Denne afgørelse kan også være en mediebegivenhed, der sendes live i fjernsynet, 

skrives og følges på internettet eller radioen. Klimakset kan ligeledes bestå af en periode 

med ro, en periode uden anklager og påstande, hvor offentligheden/samfundet mister 

interessen og krisen løber ud i sandet. (Thompson 2002: 86)Klimakset kan ligeledes bestå 

af en periode med ro, en periode uden anklager og påstande, hvor 

offentligheden/samfundet mister interessen og krisen løber ud i sandet. Klimakset varsler 

slutningen af selve krisen. I Hyskenstrædesagen er der, som det står nævnt ovenfor en 

periode af ro, og tilmed tager sagen en politisk drejning.  

Fjerde og sidste fase er eftervirkningerne. De medvirkende organisationer, både medierne 

og den kriseramte organisation vurderer udfaldet og reflekterer over krisen som 

begivenhed. Hvad gjorde man godt og hvad gjorde man knap så godt? Er der noget man kan 

lære til næste gang, og hvad burde man have gjort i stedet? Der tages ved lære af de 

fejltagelser der sker under Hyskenstrædesagen. Både Københavns Politi og medierne 

efterrationalisere og forsøger retrospektivt at se hvad der gik godt og hvad der gik knap så 

godt. 
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”Ja noget af det vi gjorde i Hyskenstrædesagen skulle nok have været 

gjort anderledes, nu var det mig selv der fik bank i 

Hyskenstrædesagen.”(Flemming Steen Munch, 2009) 

John B. Thompsons teori om den medierede krise anvendes i analyseafsnittet til at påvise 

brugen af magt som middel til at præge og omforme krisesituationer. Ligeledes er det 

muligt at bruge Thompsons teori til at forstå den symbolske kapitals indflydelse på tilliden 

til politiet. De forskellige interaktioner lader os analysere sammenspillet mellem medier, 

interessenter og Københavns Politi i en medieret krise. I nedenstående afsnit vil vi 

sammenkoble de i nærværende kapitel anvendte teorier og lade dem munde ud i en 

selvskabt analysemodel. 

 

3.4 SAMMENKOBLING AF DE TRE TEORIAPPARATER 

I metodeafsnittet afslørede vi, at vi gør brug af en selvskabt 

model i afhandlingens analysedel. Denne beslutning  

retfærdiggøres i de i teoriafsnittet anvendte  

analyseeksempler hvori det fremstår, at Københavns 

Politi ikke kan tilpasses de brugte teorier på 

tilfredsstillende vis. 

Vi er kommet frem til, at Finn Frandsen & Winni Johansen 

ikke selv definerer krise, men de mener, at kriser er såvel  

socialkonstruktivistiske som substantielle. De tager  

udgangspunkt i en cyklisk kriseopfattelse –  

at kriser ikke er en begivenhed, men har en før-, under-  

og efter-fase. Johansen & Frandsen arbejder i øvrigt 

med kriser som multidimentionelle, dynamiske  

og komplekse. De benytter sig desuden af en 

 kontekstorienteret tilgang, som gør at kriser  

først og fremmest er kriser om noget for nogen baseret på 

individuel fortolkning – at man selv skaber mening i fortolkningen 

af kriser.  

Figur 7. Analysemodel. 

Egen tilvirkning. 

 



                                                                                                                                  
Coombs har som Johansen & Frandsen en cyklisk opfattelse      

af kriser, som han opdeler i tre  hovedkategorier – før,  

under og efter krisen - hvortil der hører forskellige typer af kommunikation. Coombs’ 

omdrejningspunktet er virksomheden, og hvad den gør eller kan gøre for at bevare sit 

omdømme overfor stakeholders og dermed bevare sin legitimitet. Han inddrager 

konteksten i sin teori, herunder både virksomhedens krisehistorik (mere om dette i 

afsnittet “Definition af en krise”) og relationer til omverdenen.  

John B. Thompson tager udgangspunkt i mediernes udvikling i samfundet og måden hvorpå 

de har ændret symbolfremstillingen og udvekslingsbeskaffenheden. Han argumenterer for 

mediernes betydningsfulde rolle i socialt konstruerede kriser. Ydermere hvorledes 

udviklingen i det moderne samfund har bragt medierne op på en plads, hvor de er med til at 

skabe de symbolske værdier i den samfundsmæssige kontekst.  

 

Samlet set er forskerne enige om, at et godt image er alfa og omega for organisationer. Den 

symbolske kapital, som et positivt image udgør, sikrer virksomheder en legitim platform at 

operere fra. Samtidig fungerer et godt image som en buffer, hvis der opstår kontroverser 

mellem virksomheder og omverdenen, hvorfor virksomheder med et positivt image bedre 

kan modstå sådanne konflikter. Desuden er et godt image et konkurrenceparameter, der 

kan medvirke til at skabe en præference for virksomheders produkter. Et godt image er 

således guld værd for en virksomhed. Kriser truer ofte en virksomheds image - og dermed i 

værste tilfælde dens overlevelse. Derfor er image et meget centralt begreb i forhold til 

krisekommunikation. Desværre er symbolsk kapital og omdømmepleje kun udvalgte 

begreber i de fire forskeres teoriapparater, hvorimod vi søger en analysemodel, som 

balancerer i brændpunktet mellem netop omdømmepleje og symbolsk magt (med sense-

making som fortolkningsramme).   

 

Nu vil vi på baggrund af den teoretiske gennemgang og diskussionen af  Coombs', Johansen 

& Frandsens samt Johnsons modeller opstille vores egen analysemodel, hvori vi vil forsøge 

at tage højde for den kritik, vi har fremsat af de øvrige modeller.  Hvis vi vender kritikken til 

fremadrettet og konstruktivt input til en ny model, så betyder det, at vi kan opstille en 
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række ting, som den nye model bl.a. skal bygge på - og gerne grafisk afspejle. Modellen skal:  

 

 være baseret på en organisations søgen efter symbolsk kapital.  

• rumme sammenspillet mellem de anvendte teorier 

• illustrere kommunikationsprocessens formål 

• bygge på en interaktionstilgang til kommunikation 

• være et samlet udgangspunkt for alle krisefaserne 

• illustrere at imageskabelse foregår hos den enkelte modtager 

• indtænke hvad medieringen betyder for, hvordan den symbolske kapital manifesterer 

sig  

 

Modellen er baseret på en medieret krise, hvor afsenderen er en virksomhed, organisation, 

myndighed eller offentlig person, hvis image er truet. Modellen er tilpasset København 

Politis kommunikationsproces i forbindelse med socialt konstruerede kriser, og er således 

ikke afprøvet i andre situationer. Modellen har været nødvendig at konstruere for at opnå 

den fulde forståelse af kommunikationsprocesserne. På baggrund af det ovenfor beskrevne 

har jeg opstillet følgende nye model for krisekommunikation:  

 

Modellen forestiller en tragt, hvori både Frandsen & Johansens syn på kriser udfra et 

socialkonstruktivistisk perspektiv og kontektuelle forhold kogt ned til ordet sense-making, 

Coombs opfattelse af stakeholder management som kriseledelseshåndtering og Thompsons 

teori om symbolsk magt, illustreret som bobler, bliver lagt, som i sammenspil sætter et 

selvaktiverende system af omdømmepleje, symbolsk kapital og tillid i gang. Pilene i 

tandhjulene antyder at, omdømmepleje fører til symbolsk kapital, som endeligt fører til 

tillid. Dog illustereres det ved anvendelse af tandhjul, at tillid, når først aktiveret, tillige 

fører tilbage til symbolsk kapital, som igen aktiverer omdømmepleje. En selvkørende 

proces som kendetegner kommunikationsprocesserne i Københavns Politi. Fælles for alle 

boblerne er, at de går igen på tværs af forskernes teorier.  

 

 

 Sense-making: som vi skrev i metodeafsnittet, så anlægger Københavns Politi og 



dermed også forfatterne et kontektsbaseret socialkonstruktivistik perspektiv på 

analyserne. Denne måde at observere kommunikationsprocesserne på kan outlines i 

ordet sense-making, som betyder at skabe mening af givne situationer. Med denne 

bobbel i tragten tillægges analysemodellen muligheden for egenfortolkning af 

analyser. 

 Stake holder management: Med denne bobbel illustreres det, at 

kommunikationsprocessen henvender sig til forskellige modtagere, som har en 

funktion som interessenter. I boblen er indtænkt (men ikke grafisk afbildet) en 

multi-step-flow-opfattelse af kommunikation, idet de forskellige modtagere 

kommunikerer indbyrdes og derved blandt andet påvirker hinandens 

fortolkningsproces. 

 Symbolsk magt: Boblen illustrerer at symbolsk magt, som især medierne gør brug af, 

er et grundvilkår i snart sagt al krisekommunikation. Og den symbolske magt sætter 

rammer eller begrænsninger for et budskabs   manifestation. Som beskrevet i 

Thompsons teoriafsnit, så foreligger der også en gatekeeper-funktion, som spiller en 

stor rolle i forhold til, om - eller i hvilken udstrækning - aktørerne kan få deres 

kommunikation igennem mediet og udbredt offentligt.  

 

Boblerne fra tragten munder ud i et tandhjul med begrebet omdømmepleje, da både 

stakeholder management, sense-making og symbolsk magt indrammes af dette begreb 

(jnvf. afsnittet med de respektive forskeres teori). 

De øvrige tandhjul indeholder begreberne symbolsk kapital og tillid. Effekten af tandhjulene 

illustrerer, at de tre begreber (gen)aktiverer hinanden på skift. Denne effekt kan overføres 

direkte til Københavns Politi som organisation, da denne på samme vis gør brug af de tre 

begreber kontinuerligt. 

Modellens berettigelse – i forhold til de andre tre gennemgåede – er primært, at den bedre 

kan opnå en forståelse for kommunikationsprocesserne i Københavns Politi. Også 

modellens grafiske fremstilling mener vi er med til at markere, hvor betydningsfuld den er, 

idet den har tillid som både udgangs- og omdrejningspunkt, som er Københavns Politis 

grundsten. 
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3.5 AFHANDLINGENS SOCIOLOGISKE FORKLARINGSRAMME 

Krisens fremvækst i risikosamfundet  

Før vi kaster os ud i detaljerede definitioner og gennemgange af forskeres tanker om kriser 

og krisekommunikation, vil vi overordnet se på kriser og deres rolle i samfundet i dag. Vi vil 

med andre ord forsøge at hænge et historisk og fortolkningsmæssigt bagtæppe op for 

denne afhandling. Dette afsnit vil betone nødvendigheden af at inddrage den 

samfundsmæssige kontekst i beskrivelsen og forklaringen af kriser og krisekommunikation. 

Vi vil påvise, at der er sket en række grundlæggende samfundsmæssige transformationer 

på forskellige niveauer, som gør det sværere at forstå og identificere krisebegrebet. At 

kriser er blevet sværere at forstå, gør det tillige sværere for organisationer at forberede sig 

på dem. Vi har valgt at inddrage den tyske sociolog Ulrich Beck i forsøget på at opstille en 

sociologisk forklaringsramme for en analyse af krisekommunikation. Der er tale om en 

teoretiker, som har bidraget til en større forståelse  af forholdet mellem samfund og risiko. 

Vi vil i det følgende præsentere og diskutere teorien, og derefter sidst i kapitlet vise, 

hvordan der er en sammenhæng mellem risikosamfundets opkomst og opkomsten af 

krisekommunikation.  

  

Når vi skal forsøge at forstå krisebegrebet i nutidens samfund, ville det være rart, hvis vi 

havde nogle begreber. Vel at mærke begreber, der egner sig til at forstå kompleksiteten. 

Mange har gjort forsøg på at indfange de væsentligste udviklingstræk i integrerede 

samfundsbeskrivelser. På det overordnede plan kan vi beskrive vores moderne samfund på 

mange forskellige måder, som er meget relevante til forståelse af den teknologiske fremtid. 

I nærværende afhandling fokuseres der på Risikosamfundet. Der er mange andre der kunne 

være relevante (f.eks. Industrisamfundet, Informationssamfundet, osv.), men relevansen 

begrænser sig til en minimumsmodel. 

Samfundsbeskrivelser kigger på verden, men fokuserer på forskellige forhold. Med et 

akademisk ord taler man om en "social optik". En social optik - eller en diskurs - er et par 

briller som vi afkoder vores verden gennem. Vi ser på verden gennem brillerne og forstår 

vores samtid igennem dem. Brillerne prioriterer en bestemt dagsorden, som samfundet 



indordner sig efter. Der er naturligvis mange briller - økonomiske, økologiske, socialistiske, 

liberale osv. - optikker som får beskuerne til at se verden forskelligt. I det følgende 

gennemgås optikken eller samfundstypen Risikosamfund, og dens iboende problematikker. 

 

Risikotematikken kom for alvor på den samfundsvidenskabelige dagsorden med den tyske 

sociolog Ulrich Beck’s bog Risikosamfundet – på vej mod en ny modernitet (original 1986, 

dansk udg. 1997). Her blev begrebet Risikosamfund introduceret som en ny ’samfundstype’ 

på linie med f.eks. begreberne ’videnssamfund’ eller ’fritidssamfund’. Begrebet 

risikosamfund antyder ikke nødvendigvis, at samfundet generelt er blevet farligere at leve i 

end tidligere, men snarere at opmærksomheden på og håndteringen af forskellige risici på 

afgørende vis præger både folks dagligdag og samfundsudviklingen generelt. Det er dog en 

anden type risici, vi står overfor i dag end tidligere, idet de er samfundsskabte og i visse 

tilfælde uoprettelige. Hvor man tidligere måtte frygte f.eks. naturkatastrofer, hungersnød og 

sygdomme, som vi i dag godt kan kurere, handler det nu om f.eks. uetiske tegninger af 

profeter, samfundssvindel og andre problemer, vores civilisation selv har frembragt. 

 

Ulrich Beck hævder, at vi i dag lever i det såkaldte risikosamfund. I modsætning til 

industrisamfundet, der fordeler goder, er risikosamfundet kendetegnet ved, at det fordeler 

onder. Det producerer risici. Risici er efter Becks opfattelse de utilsigtede konsekvenser af de 

moderne, industrielle produktionsmetoder. Der er f.eks. dioxin i fisk, kølervæske i vin, 

hormoner i solcreme og giftstoffer i udstødningen. Alt det ubehagelige som vi er nødt til at 

leve med. En oplyst erkendelse af verdens usikkerhed, og samtidigt et "demokratisk 

system", fordi risici fordeles jævnt og kan ramme høj som lav. Man kan naturligvis købe sig 

til en mindre forurenet bopæl og bruge penge på de gode madvarer, men pointen er, at man 

stadig må være bevidst om disse risici for at forsøge at vælge dem fra. Og det er netop denne 

bevidsthed, der er Becks- og vores interesse. 

 

Mennesket har naturligvis altid levet med risici, men i dag er disse blevet mere diffuse. Ting 

vi gør i vores dagligdag kan påvirke folk på den anden side af jorden og omvendt. Og 

samtidigt falder de normale måder at håndtere problemer på til jorden. Vi har således 

mistet den kausale sammenhæng mellem årsag og effekt, og dermed også en del af evnen til 
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at forudsige, hvad der vil ske. Som Beck selv skriver det: 

"I risikosamfundet mister fortiden sin determinationskraft over for 

nutiden. I stedet bliver fremtiden - dvs. noget ikke-eksisterende, 

konstrueret og fiktivt -"årsag" til vores aktuelle oplevelser og 

handlinger. Vi er aktive i dag, for at forhindre, mildne og forebygge 

problemer eller kriser i morgen og i overmorgen." (Beck 1997: 34). 

 

Risikosamfundet fortæller os historien om usikkerhed kombineret med mangel på kontrol, 

kausalitet og forudsigelseskraft. Argumenterne er, at vi først skal finde midlerne til at 

kontrollere, dirigere og styre (skabe sikkerhed og mindske risici) før vi åbner denne 

Pandoras æske af uanede teknologiske muligheder.  

Kritik af Beck 

Siden udgivelsen af Risikosamfundet i 1986 er der blevet fremført kritik af Ulrich Beks teori 

om risikosamfundet. Gabe Mythen, forfatter til Ulrich Beck: A Critical Introduction to the Risk 

Society (2004), kritiserer teorien i sin helhed. Han kritiserer f.eks. Becks for at være for 

universalistisk i sin opfattelse af risikosamfundet.  Ifølge Mythen lider Becks tese om 

risikosamfundet under både teoretiske og empiriske svagheder. Hvad angår disse 

svagheder, har Mythen opstillet ikke mindre end syv områder, hvor tesen om 

risikosamfundet efter hans opfattelse er problematisk (se Mythen 2004: 180-186). Ingen af 

disse indvendinger har dog konsekvenser for vores anvendelse af Ulrich Becks teori.  

De danske sociologer Johansen og Frandsen har systematiseret og forenklet Becks 

fremstilling af disse nye diffuse risici, og beskriver dem ud fra fire karakteristika15:  

1: De nye risici er ubegrænsede. I Industrisamfundet var risici begrænsede en bestemt tid, et 

bestemt sted og til en bestemt gruppe mennesker. I Risikosamfundet er risici ubegrænsede 

i forhold til både tid, geografiske rammer og sociale grænser. 

                                                             
15 Fra kapitel 1. Samfund, risiko og krise i bogen ”Krisekommunikation” 



2: De nye risici er usynlige. I Industrisamfundet var risici synlige – hændelser som kunne 

identificeres ved konkret iagttagelse. I Risikosamfundet udvikler risiciene sig uden 

nødvendigvis at kunne iagttages og identificeres. 

3: De nye risici er potentielle. I Industrisamfundet var risici aktuelle, dvs. at de eksisterede, 

når de udviklede sig til egentlige hændelser. De nye risici rummer en komponent, som 

henviser til en fremtid, som det gælder om at forhindre.  Risiciene er konstruerede.  

 

4: De nye risici er vidensafhængige. I Industrisamfundet var der  

om at risici var håndgribelige emner som atomudslip, gift i grundvandet, fugleinfluenza, 

osv., men i Risikosamfundet er definitionen sløret og kun realiseret gennem det enkelte 

menneske. 

 

Forskellen mellem samfundets gamle risici og nye risici har vi sammenfattet i figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Sammenligning af gamle og nye risici efter Ulrich Beck 

 Gamle risici Nye risici 

Omfang: Begrænsede Ubegrænset 

Gennemskuelighed: Synlige Usynlige 

Eksistens: Aktuelle Potentielle 

Definition: Evidente Vidensafhængige 
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De nye risici adskiller sig også ved, at de er vanskelige at forstå for almindelige borgere. De 

er med Becks ord ”åbne for samfundsmæssige definitionsprocesser”16, og derfor er medier 

og eksperter helt afgørende for, hvordan risiko bliver defineret samfundsmæssigt og 

politisk. 

Johansen og Frandsen skriver desuden, at massemedierne spiller en stor – og stigende - 

rolle i kriser og konkluderer, at medierne omtaler flere kriser i dag end tidligere, og at folk 

oplever flere kriser. Konklusionen baserer de dels på gennemgang af danske aviser fra de 

seneste 40 år og på en stor undersøgelse blandt danske kriseanvarlige17.  

Opsamlende kan det altså konstateres, at ikke alene har samfundsudviklingen skabt flere og 

nye former af kriser. Massemediernes udbredelse skaber potentialet for større udbredelse 

og alvorligere konsekvenser. Og dermed er virksomheder i højere grad end tidligere nødt til 

at forsvare og forklare deres rolle i kriser.  

 Men hvad er egentlig en krise? Det vil vi forsøge at indkredse i det følgende afsnit. 

3.6 DEFINITION AF KRISE 

Smalle eller brede definitioner  

Krise er i vore dages sprogbrug et vidt begreb, som anvendes i mange kontekster og stort 

set kan beskrive alt fra en dagligdags bagatel til en global katastrofe. På trods af ordets 

popularitet – eller måske netop derfor – er det vanskeligt at definere en krise entydigt. 

Vores opfattelse af kriser er imidlertid afgørende for, hvordan vi opfatter, fortolker og 

reagerer på kriser. Vi vil derfor gennemgå nogle forskellige definitioner på termen krise og 

forsøge at give belæg for, at vi kan tillade os at gøre brug af denne term i afhandlingens 

udvalgte cases. Idéen er ikke at udpege den bedste eller den mest omfattende blandet de 

krisedefinitioner, som vi vil præsentere. I stedet for at udpege en “vinder” eller måske 

opstille en superdefinition, som dækker alle aspekter, er det efter vores opfattelse langt 

mere interessant at betone, at disse definitioner skal finde sted i en virksomheds 

bevidsthed for at den kan indse, at den er i krise. Det vil dog vise sig, at selvom vi 

definitorisk kan tillade os at benytte begrebet krise på casene vedrørende Københavns 

                                                             
16 Beck (1997), s. 32. 
17 Frandsen & Johansen (2004a) 



Politi, så afhænger analysen af organisationens egen fortolkning af begrebet. Denne realitet 

kom vi frem til efter at finde ud af, at man bestemt ikke kan gå udfra, at en organisation 

opfatter sig selv som værende i krise uansat hvor mange krisedefinitioner, som passer på 

den. 

En af de første, som anvender krisebegrebet inden for en managementkontekst, er den 

amerikanske politolog Charles F. Hermann, der trækker på erfaringer med krisehåndtering 

inden for såvel militæret og det politiske område som inden for erhvervslivet. i en artikel 

med titlen Some Consequences of Crisis Which Limit the Viability of Organizations, der udkom 

allerede i 1963, definerer Hermann en krise på følgende måde:  

 

“En organisationel krise truer højt prioriterede værdier i 

organisationen, giver et begrænset tidsrum, inden for hvilket der kan 

svares igen, og er uventet eller ikke foregrebet af organisationen” 

(Hermann 1963: 64) 

 

I denne definition, som man næsten kunne kalde for klassisk, for så vidt den repræsenterer 

en meget udbredt opfattelse, er der fokus på krisens egenskaber, på dens konsekvenser og 

på muligheden for at reagere. En krise er en uventet begivenhed, der ikke er foregrebet, den 

truer højt prioriterede værdier i organisationen, og den sætter organisationen under et 

tidspres.  

En anden krisedefinition er den, som Thierry Pauchant og Ian Mitroff har opstillet i 

Transforming the Crisis-Prone Organization (1992). De definerer en krise på følgende måde: 

 

“Vi definerer en krise som en afbrydelse, der fysisk påvirker et system 

som helhed og truer dets grundlæggende antagelser, dets subjektive 

selvfølelse og dets eksistentielle kerne” (Pauchant & Mitroff 1992: 12). 

 

I denne definition er der fokus på de konsekvenser en krise har, dvs. på krisens omfang. En 

begivenhed skal leve op til to betingelser, hvis den skal kunne betragtes som en krise. For 

det første er en begivenhed først en krise, når den fysisk påvirker hele organisationen 

betragtet som et system. For det andet er en begivenhed først en krise, når de 
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grundlæggende antagelser hos organisationens medlemmer udfordres på en sådan måde, at 

de tvinges til enten at indse, at grundlaget for disse antagelser er forkerte, eller til at udvikle 

forsvarsmekanismer imod disse antagelser. En tredje krisedefinition er af lidt nyere dato og 

er opstillet af Timothy Coombs I bogen Ongoing Crisis Communication (1999): 

 

“En krise kan defineres som en begivenhed, der udgør en uforudsigelig 

større trussel, som kan have en negativ indvirkning på organisationen, 

branchen eller interessenter, hvis den håndteres på en forkert måde.” 

(Coombs 1999: 2). 

 

Coombs opfatter altså en krise som uforudsigelig og fremhæver de mulige negative 

konsekvenser. Det interessante ved Coombs er imidlertid, at der i følge ham kun er tale om 

en krise, hvis en begivenhed håndteres forkert. Dermed lægger han op til, at kriseledelse og 

krisekommunikation er meget vigtige funktioner for en 

virksomhed. Et hvert forsøg på at dække over eller sløre den 

oprindelige krise kan vende tilbage som en boomerang og 

medvirke til en alvorlig forøgelse af krisen. Som Coombs 

skriver: “Stakeholders are angrier when an organization lies 

about a crisis than when an organization has a crisis”. 

(Coombs 1999: 118) Forsøg på cover-up eller en dårlig 

håndtering af krisen kan udløse en særlig type kriser, nemlig 

dem som Johansen & Frandsen kalder dobbeltkriser, og som 

den amerikanske sociologiprofessor John B. Thompson karakteriserer som 

andengradsovertrædelser. Der er tale om, at den oprindelige krise overlejres af en 

”kommunikationskrise”, som bliver udløst af den (uhensigtsmæssige) måde, en 

organisation håndterer den oprindelige krise på.18 

  

Moderne kriser er som tidligere nævnt næsten altid genstand for medieomtale, og dermed 

skal organisationen ikke kun sørge for at standse og løse den oprindelige krise i forhold til 

                                                             
18 Johansen & Frandsen 2006: 10-14; Thompson 2002: 29-73. 

”Vi opererer faktisk slet 

ikke med begrebet 

krise, og vi definerer 

ikke noget som krise 

raskt væk som 

standard.”  
- Per Larsen 



de direkte involverede. Det er også vigtigt, hvordan virksomheden fremtræder i medierne 

for derigennem at opretholde eller genopbygge et godt image, troværdighed og legitimitet. 

Frandsen & Johansen konstaterer, at det i dag næsten er ”blevet en regel inden for moderne 

kriseledelse, at offentligheden snarere husker, hvordan en krise blev håndteret, end hvad 

den oprindeligt gik ud på”.19 

 

Skrækscenariet – set fra en kommunikatørs synsvinkel – er, at virksomheden forsøger at 

dække over en begivenhed, men bliver tvunget ud i serielle undskyldninger20 eller 

indrømmelser, hvor virksomheden må påtage sig stadig mere skyld for krisen. For dermed 

vil virksomheden efterhånden have mistet en stor del af sin troværdighed – og til gengæld 

have fået et blakket image. Dobbeltkriserne er altså i følge såvel Johansen & Frandsen og 

Thompson en vigtig ingrediens i mange kriser, men de tre forskere bruger ikke megen plads 

på at folde begrebet ud. Johansen & Frandsen definerer en dobbeltkrise således:  

 

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

”kommunikationskrise”, for så vidt virksomheden ikke magter at lede 

de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til en håndtering af 

den oprindelige krise.” (Johansen & Frandsen 2006: 79) 

 

Johansen & Frandsens definition af dobbeltkrisen minder lidt om Coombs’ definition af 

selve krisen, idet Coombs først betragter noget som 

en krise i det øjeblik en begivenhed håndteres 

forkert. Til forskel fra Coombs’ betragter Johansen & 

Frandsen dog også selve den udløsende begivenhed 

som en krise.  Perlesagen i Københavns Politi i 

Januar 2009 kan tjene som eksempel på en 

dobbeltkrise. Den oprindelige krise er en racistisk 

udtalelse fra en politibetjent som følge af en 

demonstration. Den dobbelte krise er den krise, som Københavns Politi havner i, fordi de 

                                                             
19 Frandsen & Johansen (2006), s9 

20 Hearit (2006) s212. 

”Vi ser som udgangspunkt 

ikke mediernes spin på 

historier som kriser, også 

selvom vi ved, at de ofte 

har deres egen vinkling at 

give historien”  
- Per Larsen 
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først på et sent tidspunkt meddeler offentligheden, at de tager afstand fra racistiske 

udtalelser i al almindelighed.  

 

Krisetypologier 

For at komme en krise til livs kan det være nyttigt, at identificere hvor krisen opstår og 

hvilket system, som har været årsag til krisen. Typologien er derfor nyttig i praktisk 

forstand, fordi en virksomhed kan bruge matrixen i Figur 9 som udgangspunkt for en 

brainstorm, hvis og når den ønsker at identificere de kriser, den kunne komme ud for.  Paul 

Shrivastava og Ian Mitroff opstillede en artstypologi i artiklen “Strategic Management of 

Corporate Crises” fra 1987. Typologien opererer med to typer af kriterier: et kriterium, der 

typologiserer en krise efter hvor den opstår (internt/eksternt), og et kriterium, der 

typologiserer en krise efter, hvilket system der er den primære årsag til krisen (et 

teknisk/økonomisk system eller et menneskeligt/organisationelt/socialt system). 21 

       TEKNISK/ØKONOMISK 

 

 

 

 

   INTERNT        

 

 

 

     MENNESKELIG/ORGANISATIONEL/SOCIAL 

                           Figur 9. Shrivastava & Mitroffs kriseartstypologi. 

 

Ovenstående artstypologi er ikke helt problemfri. Perlesagen bliver f.eks. ikke ved med bare 

at være en ekstern krise af menneskelig/organisationel/social art. Krisen udvikler sig også 

til at blive en dobbeltkrise, i dette tilfælde en “kommunikationskrise”.22  

                                                             
21 Kilde: Shrivastava, P. & Mistroff, l.l. (1987). Strategic Management of Corporate Crises. Colombia Journal of 
World Business 22(1). 5-11 
22 Se bilag 1 
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I løbet af få dage, fra  den 22. Januar 2009 til den 24. Januar 2009, udvikler krisen sig hurtigt 

til en krise med langt større intensitet, hvor Københavns politis image og omdømme samt 

troværdighed i forhold til både journalister og borgerne som sådan er under angreb.  Og 

den kendsgerning, at det ikke er første gang, at politiet går i medierne med mistænkelige 

udtalelser, gør kun situationen værre. Disse aspekter af Perlesagen i Københavns politi 

bringer os derfor videre – hinsides typologierne – til den konklusion, at kriser som oftest er 

dynamiske.  

 

Forkert håndtering af en krise beskrives også i en anden sammenhæng - nemlig i forhold til 

begrebet face. Face-begrebet er udviklet af sociologen Erving Goffman. Han beskæftigede 

sig med mikrosociologi med et fænomenologisk udgangspunkt, og hans teori om face går ud 

på, at  enhver handling eller ytring finder sted indenfor bestemte interaktionelle rammer. 

Udgangspunktet for Goffmans teori er kort fortalt, at alle har et selvbillede - et face – og når 

mennesker interagerer, så forsøger de både at opretholde deres eget face samtidig med, at 

de hjælper hinanden med bevare den andens – af Goffman kaldet facework. Det interessante 

ved Goffmans teori i denne sammenhæng er, at han skelner mellem frontstage (på scenen) 

og backstage (bag scenen). På frontstage foregår alt, hvad der foretages for at bevare et 

fælles indtryk – et face. Men backstage foregår alt det, der er uforeneligt med frontstage, og 

som derfor bliver holdt tilbage23.  

  

Thompson anvender face-begrebet til at beskrive, hvordan medierne har medvirket til at 

øge kompleksiteten af de interaktionelle rammer, hvilket blandt andet har medført, at 

grænserne mellem frontstage og backstage er blevet mere ”utætte” og upræcise24. Ved 

ansigt-til-ansigt interaktion udgøres de primære interaktionelle rammer af en fælles 

frontstage, der befinder sig på én lokalitet i tid og rum. Men ved medieret kvasi-interaktion 

er der ingen fælles frontstage, der kan udgøre de primære interaktionelle rammer for alle 

deltagere. Medierne er derfor medvirkende til at øge antallet og udbredelsen af skandaler 

og kriser. Thompson skriver, at forargelse nogle gange har mindre at gøre med selve 

overtrædelsen end med det ubehag, det medfører, når der afsløres backstage-adfærd, ”der 

                                                             
23 Goffman (1959) i bogen "The Presentation of Self in Everyday Life" 

24 Thompson (2002) ss 74-75 
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er frastødende eller uforenelig med de pågældendes position eller projicerede billede.” 

(Thompson 2002: 77) 

  

Som eksempel kan nævnes, at mange mennesker i forbindelse med Perlesagen blev 

chokerede, dog ikke så meget over erkendelsen af, at politiet havde gjort brug af stødende 

termer, men over at opdage, at bag hændelsen fandtes en backstage med en adfærd og 

samtaleformer, der forekom upassende for en offentlig lovudøvende instans. 

 

Thompsons andengradsovertrædelse omfatter ikke misforholdet mellem frontstage og 

backstage som led i krisekommunikation, men denne type kriseacceleration (misforhold 

mellem frontstage og backstage) kan til dels indgå som en del af Johansen & Frandsens 

definition af dobbeltkriser, idet de har et semiotisk udgangspunkt for kommunikation, og 

dermed kan et misforhold mellem frontstage og backstage (både i ord og handling) være en 

del af den utilstrækkelige kommunikationsproces, som udgør 

dobbeltkrisen/kommunikationskrisen. Et forsøg på at systematisere dobbeltkriserne i en 

model ved hjælp af to parametre kan være:  

  

1# Virksomhedens intention med kriseresponsen:   

a) Hvorvidt dobbeltkrisen bygger på en bevidst løgn/vildledning mv. i forhold til den 

oprindelige krise.  

b) Hvorvidt dobbeltkrisen skyldes ubevidst løgn/vildledning mv. i forhold til den  

oprindelige krise (fx på grund af magtesløshed, manglende formåen eller manglende viden).  

I grove træk dækker 1a) Thompsons opfattelse af dobbeltkriser (bevidst cover-up), mens 

1b) i højere grad svarer til Johansen & Frandsens definition af dobbeltkrisen 

(magtesløshed). Dog mener vi også, at en ubevidst løgn/vildledning kan skyldes naivitet 

eller manglende viden hos en virksomhed. Virksomheden kan for eksempel komme til at 

underdrive krisens omfang eller give forkerte informationer. 

2# Årsagen:  

I forhold til årsagen eller udspringet af dobbeltkrisen kan vi umiddelbart se tre typer – men 

vi vil bestemt ikke udelukke, at der kan være flere, eller at de kan afgrænses mere 

hensigtsmæssigt:   



a) Tavshed  

b) Løgn/vildledning mv. i forhold til den oprindelige hændelse (altså misforhold mellem 

fortid og nutid) 

c) Misforhold (løgn/vildledning mv.) mellem forskellige dele af kriseresponsen (for  

eksempel misforhold mellem, hvad virksomheden siger, og hvad den gør) 

  

Når vi taler om bevidst eller ubevidst løgn/vildledning, så er det vigtigt at understrege, at 

det er interessenternes opfattelse, som er afgørende. Ikke nødvendigvis de faktuelle 

forhold. Det er altså vigtigt at holde sig for øje hvordan krisen fortolkes. Umiddelbart er der 

to tilgange til kriser: den substantialistiske og den socialkonstruktivistiske. Hvor den første 

tilgang hævder, at kriser kan identificeres ud fra en række objektive kendetegn, så hævder 

den socialkonstruktivistiske tilgang, at dette netop ikke er tilfældet.  Når fortolkningen er så 

vigtig, skyldes det, at forskellige interessenters opfattelse ikke nødvendigvis harmonerer – 

og at der ikke er en entydig sammenhæng mellem art, intensitet, dynamik og fortolkningen 

af krisen. Et rygte – en falsk anklage - kan for eksempel af nogle interessenter blive 

ignoreret, netop fordi de opfatter rygtet som usandt. Andre vælger at tro på rygtet, og kan 

dermed opfatte situationen som en krise. Hvorvidt der overhovedet er tale om en krise er 

altså også et spørgsmål om fortolkning. Dermed bliver kriseresponsen også et spørgsmål 

om fortolkning. Dette emne behandler Timothy Coombs også I sin bog Ongoing Crisis 

Communication, hvor han understreger, at “kriser er symbolske såvel som objektive. Folk kan 

være uenige om, hvorvidt en situation er en krise. Hvor mærkeligt det end lyder, så kan en 

organistion godt være uvidende om, at den befinder sig i en krise.” (Coomb 1999a: 89) Denne 

problemstilling vil vi eksemplificere i analysedelen.  

 

Coombs præsenterer ti krisetypologier i bogen Ongoing Crisis Communication (Coombs 

2007: 61). Krisetypologierne spænder fra naturkatastrofer til kriser på rygteniveau. 

Typologierne er hos Coombs opdelt efter grad af kriseansvar (crisis responsibility). Alene 

det at være i krise får offentligheden til at tillægge en organisation en grad af ansvar 

(Coombs 2004: 269). Placeringen af ansvar kan fordeles på et kontinuum, og man må derfor 

antage, at organisationens image vil tage skade i et forhold, der er proportionelt med det 

ansvar, nogle/den offentlige mening tillægger organisationen for den givne handling. De 
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oprindelige ti krisetyper er slået sammen til tre klynger. Belægget for klyngerne finder 

Coombs i, at flere krisetyper ligner hinanden og kræver samme grad af respons og 

ansvarlighed. De tre klynger har betegnelserne offer (victim), ulykke (accidental), 

intentionel (intentional). Graden af det ansvar, offentligheden tillægger 

virksomheden/myndigheden, varierer således, at den bevæger sig fra meget lav grad af 

ansvar i offer-klyngen over ulykke-klyngen til høj grad af ansvar i klyngen af hændelser 

med intentionalitet som bagvedliggende årsag.  

 

 

 

Figur 10. Graden af ansvar i Coombs kriseklynger 

Opsamlende kan det konstateres, at i en krisesituation gransker omverdenen – og ofte 

pressen – en person eller organisation intensivt og kritisk. Og medieringen af krisen øger 

risikoen for en dobbeltkrise.  

3.7 MEDIEREDE KRISER 

Mediering og medierede kriser indebærer først og fremmest udenforståendes kendskab.  

Med en omskrivning af Thompsons beskrivelse i bogen Den politiske skandale af den 

Victim Crisis Cluster 

 Natural Disasters 

 Rumours 

 Workplace Violence  

 Product Tampering / Malevolence 

Accidental Crisis Cluster 

 Etchical or Moral Challenges 

 Technical Error Accidents 

 Technical Error Recalls 

Intentional Crisis Cluster 

 Human Error Accidents 

 Human Error Recalls 

 Organizational Misdeed 

 



politiske skandales mediering25 er det muligt også at præcisere den medierede krises 

kendetegn: “I kraft af krisernes medierede offentlighed bliver de handlinger eller 

begivenheder, der udgør kernen i de medierede kriser, synlige for andre, der ellers ikke 

umiddelbart ville have mulighed for eller ønske om at få kendskab til krisen” (Thompson 

2002: 73). Konsekvenserne af medieringen kan være ganske omfattende, men en af de helt 

centrale er ofte frembringelsen af dobbeltkrisen og dermed også en markant forværring af 

den oprindelige krise, som man vil kunne se af eksemplerne i kapitel 5. Medierede kriser 

kendetegnes ligeledes ved at være fuldstændigt uforudsigelige. Selvom man kan se visse 

mønstre i medierede kriser, så er der alligevel ikke to kriser, som har samme forløb og 

knapt nok samme udfald. Man kan se tilbage på en medieret krise og rekonstruere 

rækkefølgen i dens udvikling. Men hvis man befinder sig midt i en medieret krise og 

iagttager dens forløb (eller deltager i den), mens den udspiller sig, er det uhyre vanskeligt 

at forudsige, hvilken retning den vil tage. Medierede kriser er ofte meget komplekse 

begivenheder med mange usikre faktorer, som det også vil fremgå af eksemplerne i kapitel 

5. Medierede kriser er drevet af mere end bare selve begivenheden, som ligger til grund for 

krisen. De er først og fremmest drevet af medierne. Derfor vil man også se, at mediernes 

udlægning af krisen og krisens fakta er i stand til at påvirke krisekommunikationen og 

krisehåndteringen.  (Thompson 2002: 70-75)  

KAPITEL IV: EMPIRI 
På nogle punkter er politiet ikke bare en kilde som alle andre. For det første er politiet den 

udøvende magt i Danmark, og har ifølge Retsplejeloven til opgave at ”opretholde sikkerhed, 

fred og orden, påse overholdelsen af love og vedtægter samt foretage det fornødne til 

forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af disse.” 

(www.retsinformation.dk) Til den ende har politiet en række magtbeføjelser og kan blandt 

andet berøve folk friheden, mens de efterforsker en lovovertrædelse. Siden afslutningen på 

Anden Verdenskrig har medier og journalister i demokratiske samfund set det som en 

forpligtelse på befolkningens vegne at føre kontrol med magthaverne – i første række de 

                                                             
25 Thompson 2002: 73  
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folkevalgte politikere, men også med institutioner som politiet og retsvæsenet – for at 

afsløre eventuelle magtmisbrug og overgreb på enkelte borgeres rettigheder.  

Relationen mellem politi og presse hviler altså på et grundlæggende modsætningsforhold, 

hvor den ene part ser sig selv som kontrolinstans for den anden - noget som ikke gælder for 

ret mange andre kilderelationer. 

4.1 INTERVIEWS 

I vores indsamlede empiri benytter vi os af kvalitative interviews. I disse interviews har 

ledende personer fra Københavns Politi, som til daglig tager sig af kommunikationen, 

uddybet og kommenteret på kommunikationen, der foregik under de i casematerialet 

fremstillede sager. Samtidig søger de kvalitative interviews at afdække den gense opfattelse 

af kommunikation og krisekommunikation i Københavns Politi. 

Vi benytter os, som førnævnt, af det kvalitative interview som den norske professor, og 

leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling ved Psykologisk Institut på Århus 

Universitet, Steinar Kvale beskriver således: 

”Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente 

beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 

betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale: 2007, 41) 

I vores tilfælde søges der nuancerede beskrivelser om de interviewedes forhold til og brug 

af krisekommunikation i deres daglige arbejde i Københavns Politi. Vi søger kvalitativ viden 

med de interviewes egne, ikke-videnskabelige ord. Denne opnåede viden fra interviewene 

produceres i den mellemmenneskelige interaktion26. Derfra analyseres sammenspillet 

mellem det valgte teoriapparat og empirien. 

Vi har i vores interview lagt vægt på, at de interviewede så vidt muligt har haft optimale 

muligheder for at beskrive deres oplevelser og følelser for det givne emne i interviewet. Det 

er altså efterstræbt, at vi ud af de kvalitative interviews vil få en eksakt gengivelse af deres 

                                                             
26 Mellemmenneskelig situation: den opnåede viden produceres gennem den mellemmenneskelige 
interaktion i interviewet (Kvale: 2007, 41) 



tanker omkring krisekommunikation i Københavns Politi, ligeledes om og hvornår der 

opstår erkendelse af potentielle kriser. 

Det semistrukturerede interview 

For at gøre klart hvorledes vi har grebet interviewet an i en praktisk kontekst, følger der 

her en beskrivelse af det semistrukturerede interview som vi har benyttet os af. Denne 

interviewform gennemføres indenfor nogle forholdsvis åbne rammer,  tillader en fokuseret, 

samtalebaseret to-vejs kommunikation og den anvendte eknik kan bruges både til at give og 

modtage information. Grundlæggende er semistrukturerede interview forudbestemte mht. 

formål og struktur. (Kvale 2007 : 41) Rammen, eller spørgeguiden, fungerer som en 

tjekliste i løbet af interviewet og sikrer, at der indhentes information om de samme emner 

fra de forskellige informanter. Der eksisterer imidlertid en vis fleksibilitet, idet 

spørgsmålenes rækkefølge ikke decideret ligger fast. Der er en hvis frihed til at 

intervieweren kan gå i dybden med specielle spørgsmål. Fordelen ved interviewguiden er, 

at interviewene bliver så ensartede i struktur som muligt. Emnet i vores interview lægge 

som før nævnt fast, men det semistrukturerede interview gør det muligt for at følge 

forskellige stiger i løbet af interviewet og dette kan ende i information vi ellers ikke ville 

komme i besiddelse af. Dette tillader altså et dynamisk interview og et knap så stift 

”spørgeskematiseret” interview. 

Interviewpersonerne er blandt andet blevet bedt om at beskrive deres syn på og forståelse 

af pressens rolle i forhold til politiet; hvordan de bruger pressen; hvilke regler der er for 

pressekontakt på deres tjenestesteder; deres personlige erfaringer med pressekontakt. 

De interviewede personer er 

 Per Larsen 

 Flemming Steen Munch 

Så få interviews kan naturligvis ikke tegne et fuldstændigt billede af, hvordan det samlede 

politi forholder sig til medierne, men interviewpersonerne er udvalgt, fordi de i deres 

daglige virke ikke bare har et tæt samarbejde med pressen, men også på forskellig vis 

arbejder for større åbenhed i forholdet mellem politi og journalister. Per Larsen har været 
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ansat som Chefpolitiinspektør i Københavns Politi siden 1993 og har således deltaget aktivt 

i alle de analyserede cases i afhandlingen. Interviewet med Per Larsen blev foretaget 17. 

august 2009 på Politigården i København og vil fremover i nærværende afhandling omtales 

som: (Per Larsen, 2009), i kildehenvisningerne. Vicepolitiinspektør Flemming Steen Munch 

har siden 1996 også fungeret som informationschef, og har således været med til at præge 

kommunikationsprocesserne siden da. Interviewet med Flemming Steen Munch blev 

foretaget 26. september 2009 på Politigården i København og vil fremover i nærværende 

afhandling omtales som: (Flemming Steen Munch, 2009), i kildehenvisningerne. 

KAPITEL IV: CASEANALYSE           

I nærværende kapitel tager vi hånd om kommunikationsprocesserne i Københavns Politi i 

skandaleramte mediedækkede sager fra 18. maj-urolighederne 1993 til rydningen af 

Brorson Kirken i 2009.  Fælles for alle casene har været en massiv kritik af Københavns 

Politis indsats i de pågældende sager – både på operationelt og kommunikativt niveau - 

men håndteringen af selvsamme sager er markant forskellig. Vi vil påvise en udvikling i 

Københavns Politis håndtering af kommunikationsprocesserne og finde en forklaring på, 

hvorfor netop samme processer er effektive på trods af heftig kritik af indsatsen i de 

enkelte sager. Mønsteret er det samme. Sagerne har kastet en kritik af sig, og Københavns 

Politi er blevet anklaget for at håndtere kritikken med lukkethed, undgåelse af sandheden, 

fortielse eller benægtelse. Vi analyserer fire cases, hvoraf to af dem anvendes i større grad 

grundet casenes fremtrædende betydning for forståelsen af kommunikationsprocesserne. 

Det drejer sig om Perlesagen og Brorsonssagen. 

Som beskrevet i Metodeafsnittet (kapitel 2) så vil vi ikke gribe analyserne ens an, da casene 

lægger op til individuel behandling. Vi vil således hverken forsøge at presse et flergrenet 

teoriapparat nedover casene eller forsøge at tilskære casene den anvendte teori. 

Teoriafsnittet (kapitel 3) resulterede i et sammenspillet teoriapparat som, i samarbejde 

med interviewene, skal agere dokumentation for vores analyse.  Vi vil således påvise at 

stakeholder management med tilhørende dialog og åbenhed samt den symbolske kapital 

det tilvejebringer, er begreber til at forstå kommunikationsprocesserne i Københavns Politi 

i forbindelse med socialt konstruerede kriser.  



 

 

4.1 18. MAJ-UROLIGHEDERNE 

Den 18. Maj 1993 åbnede politiet for første gang i fredstid ild mod en folkemængde. Det 

var dagen, hvor én af de mest omdiskuterede sager i dansk retshistorie tog sin begyndelse. 

 

KRISE 

18. maj-urolighederne 

18. maj-urolighederne (1993) henviser til de begivenheder, som udspillede 
sig på Nørrebro i København om aftenen d. 18. maj 1993 efter 
folkeafstemningen om Edinburgh-aftalen. Under gadekampe mellem 
politiet og demonstranter, begyndte politiet for første gang i fredstid at 
skyde mod demonstranterne og i alt 113 pistolskud blev affyret, hvilket 
resulterede i at 11 demonstranter efterfølgende blev behandlet for skudsår. 
Begivenhederne er også blevet berømte for at en betjent to gange med få 
sekunders mellem beordrer: ”Skyd efter benene”.  Regeringen udtrykte 
efterfølgende sin uforbeholdne støtte til politiet, men blev efter 
internationalt og dansk pres tvunget til at gennemføre en efterforskning af 
begivenhederne. Undersøgelsen blev i starten præsenteret som uvildig, men 
endte i skandale da det kom frem, at politiet havde fået til opgave at 
undersøge sig selv. Staten forsøgte at dække over begivenhederne, og der er 
aldrig givet noget fyldestgørende forklaring på, hvem der gav ordre til 
politiets skyderier på Nørrebro, og hvad de reelle begrundelser var. 

Den 20. maj konstaterede en fotograf fra Vesterbro Lokal TV, at hans 
optagelser fra urolighederne modsagde politiets forklaringer. På billederne 
ses politiet skyde direkte ind i menneskemængden, mens forklaringen indtil 
da havde været, at der alene var skudt varselskud op i luften.  

Mandag 24. maj afgiver direktøren for Københavns Politi Poul Eefsen den 
første rapport om forløbet, som er på en række væsentlige punkter i åben 
strid med det virkelige forløb. Daværende Justitsminister Erling Olsen 
erkender, at der allerede er så betydelige uoverensstemmelser mellem 
Eefsens rapport og de oplysninger, der allerede er kommet frem i pressen, 
at sagen kan holdes åben i lang tid. Det må ikke ske. Den skal lukkes, og det 
skal ske ved gennemførelsen af en tilsyneladende uvildig undersøgelse. 
Sagen overdrages til rigsadvokat Asbjørn Jensen.  

Offentligheden har nu indtrykket af, at undersøgelsen af Nørrebro-
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urolighederne er sat i gang, men det er ikke tilfældet. Københavns Politi har 
i perioden 19-26. maj foretaget afhøringer af 27 betjente ud af de over 100, 
der befandt sig i området. Afhøringerne slutter brat den 26. maj og 
forklaringen fra Københavns Politi er senere, at nu skal der gennemføres en 
uvildig undersøgelse. Problemet er blot, at de eneste der har adgang til at 
afhøre betjentene - jvf. kommissoriet fra justitsministeren - er Københavns 
Politi selv. De resterende 70-80 betjente bliver derfor aldrig afhørt. 

Københavns Politi var fra starten orienteret om, at Asbjørn Jensen aldrig  
ville få adgang til at afhøre de implicerede betjente. Indstillingen af 
afhøringerne må derfor nærmere ses som et udtryk for, at politiledelsen 
ikke ønskede at indsamlede dokumentation, der kunne belaste de enkelte 
betjente eller politiet som helhed. I den forstand var der tale om egentlig 
obstruktion af undersøgelsens officielle mål: afdækningen af hvad der 
faktisk skete på Nørrebro. (”Ingen gav ordrer til at skyde med skarpt” i 
Ekstrabladet) 

Hele hændelsesforløbet er dækket af TV-hold fra NDR (Norddeutsche Rundfunk) og 

Vesterbro Lokal TV og desuden bekræftet af over 100 vidner. Optagelserne og 

vidneforklaringerne skal senere få stor betydning for afsløringen af politiets og politikernes 

forsøg på at tilsløre begivenhedsgangen. Af optagelserne fra NDR fremgår det, at en 

politibetjent råber “Træk pistolerne!” De fleste skud affyres tilsyneladende op i luften. Der 

er altså overvejende tale om varselsskud.  Få minutter efter rammer en enkelt sten en 

betjent, og næsten samtidig høres på TV-optagelserne råbet: ”Skyd efter benene!” På 

optagelser fra NDR og Vesterbro Lokal TV ses betjentene nu skyde direkte ind i 

menneskemængden. Det er fortsat uopklaret, hvem der gav ordre til den 2. skudepisode. Et 

faktum er imidlertid, at der var væsentlig forskel på de to episoder. Under den første 

episode skød politiet overvejende varselsskud op i luften. Under anden skudepisode 

besluttede politiet at skyde direkte ind i mængden. Våbnene blev nu anvendt offensivt. 

Denne ændring i strategien blev bekræftet af 3. skudepisode, der fandt sted nogle minutter 

senere. Politiet var nu nået frem på Skt. Hans Torv, og under denne offensive fremrykning 

skyder de for tredje gang direkte ind i mængden. (”Ingen gav ordrer til at skyde med 

skarpt” i Ekstrabladet) 

Daværende justitsminister Erling Olsen erklærede fortsat: “Jeg har ikke i sinde at iværksætte 

en uvildig undersøgelse, fordi den ville kun så tvivl om, at politiet var i en livstruende 



situation”. (”Krav om uvildig redegørelse” i Politiken) Alligevel voksede presset på Olsen - 

både fra hans partis dagblad, Det Fri Aktuelt, fra tidligere justitsminister Ole Espersen og 

fra partiets retspolitiske ordfører Dorte Bennedsen. Erling Olsen må erkende, at der 

allerede er så betydelige uoverensstemmelser mellem Eefsens korte rapport og de 

oplysninger, der allerede er kommet frem i pressen, at sagen kan holdes åben i lang tid. Det 

må ikke ske. Den skal lukkes, og det skal ske ved gennemførelsen af en tilsyneladende 

uvildig undersøgelse. (”Politichef: Ikke smart at vi kastede med sten” i Politiken). Det 

foreslår han allerede på regeringsmødet dagen efter, hvor han får støtte fra flere ministre. 

Bl.a. miljøminister Svend Auken der foreslår at undersøgelsen overdrages til rigsadvokat 

Asbjørn Jensen. Planen afsløres dog først dagen efter, hvor Erling Olsen skal tale ved Dansk 

Politiforbunds ombudsmøde i Herning Kongrescenter. Politiet skal have at vide, at nok skal 

der foretages en uvildig undersøgelse, men den vil være ufarlig for dem. 

”Hvis man går 15 år tilbage til balladen på Nørrebro, så var politiets 

pressepolitik den, at pressen, medierne og offentligheden ikke måtte 

vide en skid, udover det vi var pisket til at give dem. Og der er bøtten nu 

vendt på hovedet, og vi siger at alt er åbent – vi kan simpelthen slet ikke 

overleve i den her verden, hvis vi ikke lægger tingene åbent frem. 

Urolighederne på Nørrebro viste tydeligt, at der var behov for åben 

dialog.”  

(Per Larsen) 

Under urolighederne på Nørrebro 1993 var pressepolitikken anderledes, end den er nu. 

Den daværende politiinspektør Poul Eefsen var pressesky, og den holdning 

implementerede han i organisationen. Det fremgår både af rapporten, som han udarbejder i 

forbindelse med undersøgelserne vedrørende 18. maj urolighederne, men også af hans 

gennemtrumfede besltuning om, at Københavns Politi skulle undersøge sig selv i 

selvsamme sag. Alle følsomme og potentielt skadelige informationer ønskes holdt indenfor 

politiets egne rækker. Ideen heri er at beskytte sin symbolske kapital og dermed beholde 

legimitet. Dog fremstår Københavns Politi i stedet for som afholdte og dialogen fremstår 

lukket, hvilket skaber en opfattelse af, at politiet er hemmelighedsfulde og i værste instans 

utroværdige. 
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Asbjørn Jensen forsøger i første omgang at slippe for opgaven. Han argumenterer med, at 

sagen er så alvorlig, at den kræver en dommerundersøgelse. Ligeledes kan der stilles 

spørgsmålstegn ved hans habilitet. Alligevel accepterer han opgaven, da han orienteres om, 

at det er regeringens udtrykkelige ønske, at det er ham, der står for undersøgelsen. Det 

aftales endvidere, at han skal have assistance fra Rigspolitiet. Som der står til sidst i 

casebeskrivelsen, så er Københavns Politi fra starten af klar over at Asbjørn Jensen aldrig vil 

få adgang til at afhøre de politibetjente som endnu ikke er blevet afhørt af politiet selv. Vi  

vil nu kigge nærme på Coombs’ teoribegreb omhandlende kriseklynger27. Dette gør vi for at 

kunne placere graden af ansvar. I hvilket ende af spektret placere interessenterne og den 

organisationelle omverden kriseansvaret i? Københavns Politi ligger inde med oplysninger 

om at vise fakta aldrig vil se dagens lys, da Rigsadvokaten aldrig vil få adgang til at afhøre de 

resterende politibetjente. Vi kan derfo, ud fra kriseklynge begrebet, betragte Københavns 

Politi som værende i den ende af skalaen der er den intentionelle ende. Det er ydermere der 

hvor kriseansvaret betragtes som værende størst. Udover det, må vi se dette som en form 

for obstruktion af den uvildige undersøgelse, og derfor går det ind under organizationel 

misdeed28. Velvidende om problemet der vil blive skabt for Rigsadvokaten og fortielsen 

herom, fører Københavns Politi intentionelt interessenterne bag lyset. Graden af 

kriseansvar der ligges hos Københavns Polti fra samfundets side er altså i den meget høje 

ende. 

Den 25. maj når optagelserne fra Vesterbro Lokal TV ud i medierne, hvor de slår alvorlig 

tvivl om politiets forklaringer, og i medierne diskuterer strafferets-professorerne Vagn 

Greve og Gorm Toftegaard Nielsen hvor “uvildig” den varslede undersøgelse egentlig vil 

kunne blive, for “en rigsadvokat i princippet aldrig kan være uvildig, fordi han er underlagt 

Justitsministeriet”. (Berlingske Tidende) 

”Derfor er den største pressemæssige katastrofe den vi havde efter 18. 

maj 1993, hvor man går ud og siger ”der er ingen fejl begået”, politiet 

bringes i en situation hvor man bliver nødt til at affyre 113 skud, det er 

sgu da tydeligt for en hver at der er begået en fejl. Det bedste man kan 

                                                             
27 Se teorikapitlet s. 54 
28 Se teorikapitlet s. 55 



gøre det er, indrøm hvis der overhovedet er en sandsynlighed for at der 

er begået en fejl, og så i øvrigt vinde tid, og så sige nu skal vi i gang med 

at undersøge eller lade undersøge nogle af de påstande der er fremme, 

det tror jeg er den bedste metode. ” (Flemming Steen Munch) 

Vi vil kigge på Coombs’ teoriapparat og denne gang fokusere på begrebet erkendelse og den 

indledende respons. Hvis vi tager fat i overstående citat så ligger der ingen erkendelses af fejl 

hos Københavns Politi. Når man ikke erkender sine fejl, så foreligger der heller ingen 

erkendelse af at Københavns Politi er i en kommunikationskrise. Erkendelsen af at man 

som organisation befinder sig i en situation, som kan lede til en krise, er første skridt på 

vejen til overhovedet at kunne kommunikere korrekt i en krisesammenhæng. 

Kommunikerer man ikke korrekt, så vil det sige, at man håndterer situationen forkert. At 

håndtere situationen forkert er præcis hvad Coombs definerer som værende i en krise29. 

Indledende respons er alfa omega for ens omdømme/image pleje. God indledende respons 

er ligeledes med til at berolige interessenter og minimere skaderne som situationen 

ledende op til krisen har forvoldt. Som Flemming Steen Munch ligeledes kommer ind på i 

overstående citat, er det vigtigt at indrømme ens fejl og derefter at minimere risikoen for at 

krisen favner om sig. Dette gøres ved at tage sig af ofrene for krisen, samt give instruerende 

information om hvad man kan gøre, hvis man er berørt af situationen30. I dette tilfælde kan 

det være information omkring ens rettigheder, hvis man er blevet ramt af politiet 

projektiler, er blevet anholdt under urolighederne eller hvis man er pårørende til de sårede 

- og som nævnt tidligere indrømme at der er begået en fejl og at det vil blive rettet op på. I 

denne krise gør Københavns Politi det modsatte. 

”Efter den 18. maj 1993, som jo var en forfærdelig historie, det var 

under den gamle direktør, før Hanne Bech Hansen. Der brugte 

politidirektøren lejligheden til at skælde ud på politikere og autonome 

og alle muligt andre, og var vel ikke realist nok til at se at vi også havde 

nogle ting, som godt kunne være gjort bedre. Vores uddannelse var ikke 

god nok, vores udstyr var ikke godt nok, vores ledelsesmæssige koncept 
                                                             
29 Se teorikapitlet s. 48 
30 Se teorikapitlet s. 24 
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var ikke godt nok, og alt det har vi repareret på siden da, på baggrund 

af den 18. maj. 18. maj afstedkom jo så en ørkenvandring i 

undersøgelseskommissioner og mediehetz som jo varede i en 4-5 år. I 

1999 havde vi en situation hvor hele Nørrebro blev sat i brand, og vores 

beredskab det var ikke godt nok, det var ikke stærkt nok. Og der gjorde 

vi det at vi gik ud med det samme, dagen efter og sagde ”ved I hvad, det 

var sgu ikke godt nok, det må vi gøre bedre, vi er skide kede af det. 

Havde vi gjort det den 18. maj, så havde situationen set helt anderledes 

ud.” (Per Larsen) 

Af casen lærte vi, at lukkethed bliver anvendt til negativ beskyttelse af symbolsk kapital. 

Kommunikationsprocesserne i Københavns Politi er underlagt en lukket dialog dikteret fra 

direktøren. Der foreligger fra direktørens side et ønske om at kommunikation til pressen 

foregår under kontrollerede forhold, og følsomme informationer skal så vidt muligt 

bibeholdes internt i organisationen. Efter denne devise forsøger man at beskytte sin 

symbolske kapital med lukkethed, men man opnår modsatte effekt, da det opfattes 

hemmelighedsfuldt og dermed utroværdigt. Vi skal i den følgende case se, hvordan pressen 

skaber utryghed, og hvordan det kan føre til dobbeltkriser at udtale sig kontroversielt i 

medierne. 

4.2 POLITIET I PERLESAGEN 

Perlesagen er udvalgt, fordi den udover at have et interessant forløb også repræsenterer en 

tendens indenfor medierede kriser, hvor personsager på lokalt plan med udgangspunkt i 

offentlige begivenheder udvikler sig til politisk dagsorden.  Det er vigtigt at gøre 

opmærksom på, at sagsfremstillingen hovedsageligt bygger på kvalitative interviews fra 

hovedaktører i sagen suppleret med oplysninger fra artikler i både større og mindre trykte 

aviser og radioaviser. 

 
 
 
 



KRISE 
Perlesagen 

Den 13. januar 2009 foregår der en Gaza-demonstration i Stormgade i indre 
København. Efter at der bliver kastet kanonslag skrider politiet ind og laver 
såkaldte præventive anholdelser. På et tidspunkt vil en dansker af anden 
etnisk herkomst ikke gøre som der bliver adviseret og betjenten siger dét 
man hører som: ”Nu sætter du dig ned, ellers sætter jeg dig ned med magt. 
Kan du fatte det, perker?! Kan du fatte det?!” 
 
Den 22. januar 2009 oprettede Hanne Bech Hansen en sag mod den 
pågældende betjent hos statsadvokaten, efter at internetsiden Modkraft.dk 
havde offentliggjort en videooptagelse af demonstrationen, hvoraf det for 
dem fremgik, at betjenten havde kaldt en dansk-palæstinensisk 
demonstrationsdeltager for "perker". 
Den 23. januar udtalte Hanne Bech Hansen sig til pressen efter en samtale 
med betjenten, og forklarede at denne i stedet havde sagt "perle", hvilket er 
medtaget i indberetningen af sagen. Forklaringen gav anledning til en del 
omtale i pressen og på internettet, og Københavns Politis informationschef 
Flemming Steen Munch informerede samme dag om, at politiet slet ikke bør 
kalde folk for øgenavne. 
Lise-Lotte Nilas, der var statsadvokat i sagen fik til opgave at undersøge 
hvad der egentligt blev sagt og det blev gjort således: 
·              En lydfil optaget af Kaos TV blev af statsadvokaten fremsendt til  
akustikfirmaet DELTA. 
·              Lytteforsøg blev foretaget med seks trænede normalthørende 
lyttere, som er udvalgt og trænet til at bedømme lyde og beskrive dem samt 
at vurdere dem i forhold til veldefinerede skalaer. Testen blev gennemført 
under akustisk kontrollerede forhold, og alle personer blev testet for deres 
evne til at forstå tale i støj. 
·              Lytteforsøgene blev udført i lytterum, hvor kun én forsøgsperson 
var til stede ad gangen. 
·              Grundet sagens omfattende medieomtale og deraf mulige 
påvirkning af forsøgspersonernes forudindtagede holdning til udtalelserne, 
blev de ikke orienteret om, hvad de skulle lytte til. I instruktionen fik de 
forklaret, at deres opgave var at lytte til lydsekvensen i fem forskellige 
støjreduktionsversioner og skrive ned helt ordret, hvad de hørte manden 
sige. Forsøgspersonerne blev opfordret til at lytte til de forskellige versioner 
mange gange og sikre sig, at de skrev udtalelsen helt ordret ned. 

  
Hanne Bech Hansen fik derefter statsadvokatens ord for at der faktisk blev 
sagt ”perle”. Og Hanne Bech Hansen fik tilmed tillagt sig øgenavnet ”perle-
mor” efter sagens afslutning. 
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Statsadvokaten udtalte ydermere i en pressemeddelelse at hun i afgørelsen 
har lagt vægt på, at udtrykket ’perle’ kan give – og i den konkrete situation 
gav – anledning til misforståelser. 
"Det er af væsentlig betydning, at politiet til enhver tid anvender korrekt sprogbrug 
overfor borgerne. Det gælder også, når politifolk optræder i pressede situationer og 
selv bliver tiltalt med ukvemsord". (www.jp.dk) 

Med statsadvokatens rapport kom der en afslutning i sagen og der blev ikke 
rejst en straffesag mod politibetjenten, der udtalte de famøse ord. 

 

Historien bliver første gang præsenteret for borgerne, da interesseorganisationen 

Modkraft.dk  tilvejebringer en videooptagelse, hvori det forlyder, at en betjent skulle have 

kaldt en dansk-palæstinænsisk demonstrationsdeltager for ukvemsord, men lavinen 

begynder først at rulle, da Hanne Bech Hansen valgte at gøre sig til part i sagen. Efter den 

22. januar at have meddelt, at sagen ville blive overgivet til statsadvokaten, tonede hun 

dagen efter igen frem på skærmen. Denne gang med en meddelelse om, at hun ved en nøje 

gennemlytning kunne høre, at betjenten sagde perle og ikke perker. Her mister Hanne Bech 

Hansen i det øjeblik kontrollen med historien, og det tolkes af massemedierne næsten som 

en indrømmelse - uanset at der måske ikke er noget at indrømme. Dette hjælpes godt på vej 

af grupper på Facebook og vittigheder i den brede befolkning om, hvordan politiet ellers 

kan benytte ordet perle. For det andet risikerer Hanne Bech Hansens personlige 

vurderinger om den igangværende sag at skabe tvivl om hendes evne til at lede Københavns 

politi og løse et eventuelt problem med spirende racisme, hvis en nærmere undersøgelse 

viser, at betjenten faktisk sagde perker og ikke perle. 

Sagen forværres, da de konservatives retsordfører, Tom Behnke, angiveligt for at støtte 

Hanne Bech Hansen, går på skærmen og forklarer, at politiet i ophidsede situationer er nødt 

til at bruge ord som perle og perletand, når det nu er forbudt at bruge ordene perker eller 

idiot. Tom Behnke ved, hvad han taler om, for han er selv politibetjent, men Behnkes 

melding kommer til at skade mere, end den gavner, for nu er der i hvert fald ikke tvivl om, 

at politiet har brug for at bruge nedsættende ord om borgerne i pressede situationer. Det 

kunne Hanne Bech Hansen have taget afstand fra, men det nåede hun ikke, før Tom Behnkes 

partifælle, justitsminister Brian Mikkelsen, måtte slå fast, at politiet skal afholde sig fra at 

bruge skældsord om borgerne, hvad enten det er perker, perle eller perletand. 

http://www.jp.dk/


Anklagerne mod betjenten ændrer nu karakter fra at have været en ’journalistisk historie’ 

til en ’politisk sag’. Indtil nu kan man med rette sige, at historien har været rettet mod 

betjentens person, men med den politiske drejning løfter sagen sig til et højere plan – fra 

det personlige til organisationen. Sagen flytter sig nu fra privatsfæren, og med mediernes 

intensive dækning af forløbet bliver det nu en ’politisk sag’ i ’det offentlige rum’. Nu udspilles 

krisen som et politisk spil, hvor der øjensynligt er mere end betjentens eget image på spil. 

Nu gælder det også troværdigheden til den organisation som han er medlem af.  

 

Der er nu skabt to kriser. Den oprindelige krise om betjentens udtalelse på gadeplan er 

blevet overskygget af en kommunikationskrise, som måske er en fejl begået af Hanne Bech 

Hansen – eller som må ses som et strategisk forsøg på at afværge mediernes beskyldninger. 

Medierne betragter det som Hanne Bech Hansens egen åbenlyse brug af benægtelse, og at 

benægte et ansvar er som regel i sig selv ikke tilstrækkeligt til at genskabe et image. 

Benægtelsen får altså den effekt, at Hanne Bech Hansen forsøger unddrage sig ansvar for 

udtalelsen, men da der kan sås tvivl om sandfærdigheden i hendes påstande, så får 

benægtelsen en negativ effekt.   

 

At krisens fokus flytter, er en konsekvens af det, som Johansen og Frandsen kalder 

dobbeltkriser og som beskriver den situation der opstår, når krisekommunikationen, som 

skal håndtere krisen, selv bliver genstand for en krise, som det sker i dette tilfælde ved 

afsløring af usandheder. Thompson anvender begrebet andengradskrise og beskriver det 

som ”forsøget på at dække over en overtrædelse – en proces der kan involvere bedrag, 

obstruktion, falske benægtelser og deciderede løgne – kan gå hen og blive vigtigere end selve 

den oprindelige overtrædelse og give anledning til et selvforstærkende kredsløb af påstande 

og modpåstande der får den oprindelige forseelse til at blegne, og sætter  gang i en skandale 

der eskalerer ved hver ny drejning.” (Thompson 2002: 29) Dobbeltkriser (andengradskriser) 

har ifølge Thompson stor betydning for det videre kriseforløb, fordi de ofte involverer brud 

på regler for god opførsel og på, hvorledes offentligheden forventer, at man opfører sig. Det 

var f.eks. det, der gjorde sig gældende, da Per Stig Møller i 1997 måtte trække sig fra posten 

som konservativ formand på baggrund af en gammel spiritusdom. Ikke fordi selve dommen 

og hans handling spillede nogen rolle nu 30 år senere, men fordi han efterfølgende blev 
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afsløret i at lyve om dommen, da Ekstra Bladet første gang konfronterede ham med den 

gamle historie.  

 

Så snart hændelsen flyttes fra det ’lokale’ plan, som et mellemværende mellem krisens 

hovedperson og de tilstedeværende under hændelsen, til at blive en krise der udspilles i 

den offentlige arena - i medierne - så kan man tale om, at krisen bliver 

allestedsnærværende og vedkommende, fordi den påvirker offentlighedens opfattelse af 

tillidsforholdet til politimanden og dermed også offentlighedens generelle opfattelse af 

politiet – altså udgør den en alvorlig trussel mod politiets image.   

 

”Hvis man ser på de undersøgelser der løbende bliver lavet omkring hvilke 

organisationer man har mest tillid til så ligger vi (politiet) altid på en første 

eller anden plads, hvorimod journalister og politikere ligger nede og skraber 

nede i bunden. Dette er også tilfældet efter Perlesagen. Det skyldes helt sikkert 

vores åbne holdning til befolkningen. Det er derfor klart og forståeligt, at 

tilliden muligvis falder, når en talsmand, eller i det her tilfælde kvinde, fra 

politiet toner frem og forekommer løgnagtig eller benægtende. Jeg tror dog 

stadigvæk, at folk godt kan skelne skidt og kanel for sig. Hanne er jo ellers en 

vellidt person.  ” (Per Larsen, 2009) 

 

Hanne Bech Hansens reaktion fremstår værre end betjentens udtalelse. En passende 

reaktion på situationen ville være at henvise til den ophidsede og anspændte situation, love 

at give betjenten en henstilling og i øvrigt lægge klar afstand til brug af en hvilken som helst 

ytring der kan opfattes som ordet ”perker”.  Sagen fremkommer ligetil at kommunikere 

korrekt på: Man skal indrømme at gentagne beretninger om racistisk klingende ordvalg fra 

politiets side kan være symptom på en usund kultur blandt betjentene, og det skal man 

undersøge årsagerne til og rette op på. Som Per Larsen udtrykker i ovenstående citat, så 

forværres situationen af, at Københavns Politi normalt fremstår som værende åbne overfor 

befolkningen. Københavns Politi har altså opbygget en symbolsk kapital på baggrund af en 

generel opfattelse af dem som værende åbne. Denne åbenhed er ligeledes nedskrevet på 

Politiets hjemmeside, hvor man kan finde en side, der hedder “Værdier og Mål” 



(www.politi.dk). I manchetten kan man allerede konstatere at Hanne Bech Hansen har 

handlet i modstrid med Politiets værdier. Der står: ”Politiet skal være et ansvarligt, 

professionelt og serviceorienteret politi i overensstemmelse med et moderne, demokratisk 

samfunds krav og forventninger. ”Herefter følger der femten bud hvoraf de første tre lyder: 

“Politiet skal optræde retfærdigt, upartisk og med respekt for det enkelte menneske og dets 

rettigheder, således at politiet har borgernes agtelse og tillid.” “Politiet skal have høj faglig 

standard og optræde med den myndighed og bestemthed, som situationen kræver.” 

“Politiet skal bruge sin autoritet og lovlige magtbeføjelse på en hensynsfuld, forsvarlig og 

fornuftig måde.” Der er altså både uskrevne, men også skrevne regler for hvordan politiet 

bør og skal opføre sig.  

 

Hvis vi forestillede os at Hanne Bech Hansen, første gang hun bliver spurgt, svarer i fuld 

overensstemmelse med sandheden, så havde sagen næppe udviklet sig, som det var 

tilfældet.  Krisen intensiveres først i det øjeblik, da det viser sig, at man i politiet har forsøgt  

at dække over sandheden – altså at man har ladet offentligheden få indtryk af en anden 

virkelighed end den sande. Efterhånden som sagen udspiller sig, så fortoner substansen sig. 

Substansen er ikke længere interessant. Det der kommer til at udgøre det politiske problem 

er håndteringen af sagen. Det bliver forstærkende for det politiske problem, at sagen bliver 

håndteret som den bliver håndteret. Og efterhånden som tiden går, bliver det håndteringen, 

mere end selve sagen, som bliver det dominerende.   

 

”Hvis vi ikke er gode nok til at signalere til borgerne at vi rent faktisk 

tager dem alvorligt, og at de kan stole på os, så risikerer vi det vi 

oplevede under Perlesagen. Det ”svigt” det påvirker hele politiet og 

indstillingen til politiet. Vi plejer at ligge i toppen af 

popularitetskransekagen og det er skide ærgerligt, at vi rasler ned fordi, 

som jeg sagde før, det vi lever af, det er den tillid der er til os og den 

troværdighed vi har, og hvis den går af fløjten så har vi sgu et problem.” 

(Per Larsen, 2009) 
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En forkert tiltale af en aktivist er altså en ligegyldighed i forhold til den efterfølgende 

kommunikationsproces. At gå i offentligheden med halve sandheder eller hele løgne, må 

nødvendigvis udvikle sig til en krisesag, fordi det netop punkterer de mest basale 

forventninger, som borgerne har til politiets  ønsker om tillid og troværdighed. Det er i 

denne kommunikationsproces, at vi mener, man skal finde forklaringen på krisens 

udvikling, og her giver det god mening at gøre brug af John Thompsons analyse af den 

politiske skandale, hvor han afdækker den politiske skandales anatomi og relationer til 

offentligheden: ”En skandale henviser til handlinger og begivenheder der indebærer særlige 

former for overtrædelser som andre bliver bekendt med og som er tilstrækkeligt alvorlige til at 

fremkalde en offentlig reaktion.” (Thompson 2002: 25) Med udgangspunkt i Thompson 

definition og hans beskrivelse af skandalens grundtræk31 er det interessant at studere 

elementerne i Perlesagens dobbeltkrise. Forudsætningen for en skandale er, at der er sket 

handlinger eller begivenheder i form af overtrædelser, der strider imod visse værdier, 

normer eller moralregler. I dette tilfælde er betjentens udtalelse ikke væsentlig, for det 

krænker “kun” de færreste og kan næppe medføre den store misbilligelse, men ved at lyve 

overskrider politiet de værdier, normer og etiske regler, som man nødvendigvis må kunne 

forvente at en offentlig instans i et liberalt demokrati overholder. Som borger i et 

demokratisk samfund har man en forestilling om ’god moral’ og en forventning om, at dette 

er normen for politiet. Derfor må man, ifølge Thompson, som polititalsmand påregne at 

blive genstand for en skandale, hvis man overtræder denne norm, og det er i virkeligheden 

tit og ofte dette, som forårsager dobbeltkrisen (andengradsovertrædelsen).  

”Når en sag som denne (Perlesagen) først er i gang, så eskalerer den 

hurtigt. Der er jo kød på for journalisterne. Pressen sætter lynhurtigt 

nogle kulegravere på og finder gamle sager frem, hvor de føler, vi har 

svigtet i en eller anden sammenhæng, så får den fuld skrue. Og det 

kræver høj troværdighed, at få sådan en historie vasket af.” (Per Larsen, 

2009) 

Ovenstående citat tager fat i et andet element, som kategoriserer Perlesagen som skandale. 

                                                             
31 Thompson 2002, s. 26-37.  



Det er dens fortielser og hemmeligholdelse, og heri spiller medierne en væsentlig rolle. 

Allerede ved krisens første anslag præsenteres sagen som en afsløring. Ved en 

offentliggørelse af afsløringen flyttes Perlesagen væk fra gadeplan og ud til offentligheden. 

Når medierne gentagne gange benytter sig af ’nye afsløringer’ er dette med til at 

understrege kvantiteten af fortielser og hemmeligheder. Mediernes retorik er således med 

til at forstærke skandaleelementet. Det er ikke nok, at offentligheden får kendskab, det 

forudsætter nemlig også en grad af offentlig misbilligelse. Thompson skriver: ”For at der 

kan opstå en skandale, må nogle udenforstående der hører om overtrædelsen, opfatte den som 

en moralsk forkastelig handling” (Thompson 2002: 31).  Krisehistorik er således med til at 

forværre nuværende kriser. 

 

Og som sidste element nævner Thompson, at skandalen ”har at gøre med de involveredes 

omdømme”32, den rummer nemlig en potentiel skade på eller tab af omdømme. Når 

Thompson taler om omdømme, taler han samtidig om bl.a. begrebet symbolsk magt. Vi skal 

ikke her gå i dybden med hans teori om, hvorledes skandaler involverer forskellige 

magtformer, men blot nævne, at Thompson peger på, at skandaler er magtkampe, hvor der 

blandt andet står tillidsforhold og omdømme på spil. Når så væsentlige imagerelaterede 

egenskaber som tillid og omdømme sættes på højkant, får det naturlige konsekvenser, for 

det er disse egenskaber, borgerne kan forholde sig til i kriseresponsen.  (Thompson 2002: 

254) 

 

At Perlesagen nogensinde skulle udvikle sig til en dobbeltkrise forudsætter altså, at sagen 

rummer: overtrædelse af norm/moral, hemmeligholdelse/afsløring, opponenter/misbilligelse 

og offentlighed/mediering. Men først og fremmest skal man gøre sig klart, at krisen opstår, 

fordi Politiet vælger at benytte sig af en fejlslagen kommunikationsproces. 

 

Som tidligere nævnt ligger det uden for denne afhandlings ærinde at bedømme, hvorvidt 

Hanne Bech Hansen talte sandt eller bevidst forsøgte at vildlede offentligheden. Vi skal 

derfor blot ’nøjes’ med at forholde os til de kommunikative valg og pege på de risici, som er 

                                                             
32 Thompson 2002, s. 34.  
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forbundet med brugen af de ovennævnte strategier. Der findes hele sandheder, men ikke 

halve sandheder, og det er netop opfattelsen af sandheden, som er vigtig at forholde sig til i 

denne sammenhæng.  

 

Perlesagens kommunikative udfordringer 

For at kunne kommunikere målrettet i en krisesituation, finder vi det væsentligt at slå fast, 

hvilken type krise, man har med at gøre. Vi har tidligere påvist, at Københavns Politi ikke 

erkender, når de er i krise, hvilket begrænser deres indsigt i de enkelte sager. Man bør som 

kommunikatør kende sin krises natur og dermed sine muligheder og begrænsninger i en 

krise. Kommunikatøren og ledelsen bør afveje kommunikationsindsatsen mod den 

potentielle trussel, en krise udgør. Investeringen i kriseberedskabet og -kommunikationen 

skal gerne stå mål med alvoren og de mulige konsekvenser af krisen, man står overfor. 

 

”Begrebsmæssigt flyder det lidt, men jeg tror nok at hvis man kigger på 

det i krisehåndteringsmæssigt sammenhæng og de terminologier der er 

sat op der, så agerer vi måske lidt anderledes, når man skal håndtere en 

krise i en virksomhed. Og det har noget at gøre med at man selvfølgelig 

grundlæggende har sin plansætning i orden, og at man har gjort sit 

fodarbejde. Vi prioriterer nok lidt forskelligt i forhold til 

håndteringsprocessen.” (Per Larsen, 2009)  

”Der er i vores opfattelse ikke nogen grund til at have den 

kriseopfattelse som medierne forsøger at skabe under Perlesagen, så 

galt er det altså endnu ikke gået endnu. Sagen gik jo hurtigt i sig selv 

igen. Man kan endog sige, at vi jo fik det ud af det, at Hanne blev det 

mest populære indslag i cirkusrevyen.” (Flemming Steen Munch, 2009) 

Om et problem fortolkes som en krise eller ej, har ikke alene stor indflydelse på, hvordan en 

virksomhed forbereder sig på og lærer af en krise, men også på, hvornår og hvordan den 

reagerer i selve krisesituationen. Med henblik på at opstille en slags tommerfingerregel for, 



hvornår en virksomhed er nødt til at indse, at en begivenhed er en krise, inddrager Coombs 

stakeholder-perspektivet: 

 

“… crises are symbolic as well as objective. People can disagree on 

whether or not a situation is a crisis. Some crises, particularly those 

involving conflicts with the outside groups, are hard to see. As strange 

as it may sound, an organization may not even know it is in a crisis. A 

situation becomes a crisis when key stakeholders agree it is in crisis. 

Unfortunately, some members of management may wish to deny that 

the organization is in a crisis, even when stakeholders are screaming 

that it exists.” (Coombs 2007: 103)  

For at forstå kommunikationsprocesserne i forbindelse med Perlesagen måtte vi, set i Keith 

Michael Hearits socialkonstruktivistiske perspektiv, for det første studere kriseledernes 

sprogbrug, for definitioner er ikke neutrale, men strategiske, dvs. at de er med til at skabe 

virkelighed. I Perlesagen finder man det, som Hearit kalder for stakeholder-afhængige 

protodefinitioner, som danner to ret forskellige terminologiske universer: 

Interesseorganisationen Modkraft.dk og de store landsdækkende aviser taler på den ene 

side om politiets brug af racistiske ukvemsord som årsag til sagens acceleration – hvad der 

implicerer som en kendsgerning, at det er Københavns politi, som har begået en fejl – mens 

Københavns Politi på den anden side beskriver sagen som, at politiet benytter sig af 

strategiske dækord– hvad der implicerer, at betjenten handlede korrekt, og at samfundet 

har et forkert synspunkt på sagen.  

Vi måtte for det andet indse, at medierne spiller en vigtig rolle i kommunikationen om en 

krise. I Perlesagen er det aviserne der mere end nogen anden mediebegivenhed tiltrækker 

offentlighedens opmærksomhed og sætter dagsordenen.  

Vi måtte endelig for det tredje indse, at der er knyttet et spil om magt og indflydelse til 

kommunikationen om en krise. De aktører, som forstår at ”frame” en problemstilling, så den 

vækker opmærksomhed hos- og i medierne, vil sandsynligvis også være de aktører, som har 
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eller får størst magt og indflydelse under et kriseforløb. I Perlesagen rejses der tvivl 

omkring Københavns politis moralske standpunkt samt beskyldninger om racisme.  

4.3 HYSKENSTRÆDESAGEN 

Vi vil i nedenstående se på optøjerne i Hyskenstræde (herefter Hyskenstrædesagen), som 

udviklede sig til en kommunikationskrise for Københavns Politi. Vi ser på den 

kommunikative proces, som politiet gennemgår. Dette vil hjælpe os til at forstå hvorledes 

tillid kan falde som konsekvens af fejlslagen kommunikation opstået på baggrund af brister 

i den operationelle strategi. Analysen vil eksemplificere begrebet dobbeltkriser og dets 

konsekvenser.  

 
KRISE 
Hyskenstrædesagen 
 
Kort før midnat den 9.maj 2009 samles en stor flok festdeltagere fra det 
autonome miljø i Hyskenstræde i indre København til en gadefest under 
mottoet: ”Reclaim the streets”. Der blev spillet høj technomusik til stor gene 
for beboerne, men festen fortsatte uden indblanding fra politiet. Først 
klokken 02:35 skrider politiet ind, da der bliver kastet to molotovcocktail 
mod de opmødte betjente. Politiet overgik derefter til en offensiv indsats. 
Det vil sige at man, med de til rådighed værende styrker, spredte 
festdeltagerne mest muligt med henblik på at undgå organiseret modstand. 
Dette medførte spredte tilfælde af hærværk i området. De autonome drev 
herefter i små grupper tilbage mod Nørrebro, og gav ikke længere 
anledning til omfattende politimæssige problemer. 
Klokken 03.21 kunne der ikke konstateres flere autonome i bybilledet. 
Politiet kunne efterfølgende tælle 37 tilfælde af hærværk fra smadrede biler 
til knuste ruder. 
 
Til beboernes store skræk udviklede festen sig til omfattende hærværk.  
Mange borgere forstår ikke, hvordan en fest som var varslet til politiet på 
forhånd, og som var led i ”Reclaim the streets” kampagnen, der før er endt i 
uroligheder, ikke blev stoppet noget før. Til det udtalte Københavns Politis 
informationschef, Flemming Steen Munch den 9. maj:  
 
”Jeg vil ikke afvise, at man i visse situationer ikke har grebet ind. Men vi skal først 
gribe ind, når vi vurderer, at vi er i stand til at gennemføre opgaven, siger politiets 
informationschef.” (www.berlingske.dk) 

http://www.berlingske.dk/


 
Samme dag forklarer Flemming Steen Munch til Berlingske Tidende at 
politiet var ”tyndt besat” og ”ikke var forberedt på det, som de unge mennesker 
ville lave”. 
Den 10. maj har Politidirektør Hanne Bech Hansen i en fem siders lang 
rapport redegjort for politiets passive indsats i Hyskenstræde mod en 
gruppe på 300-400 autonome typer. I rapporten givet til Justitsminister 
Brian Mikkelsens, gennemgås handlingsforløbet set fra politiets side. Der 
fremgår det, politiet først greb ind, efter der var blevet kastet med 
molotovcocktails. Under festen kunne delingsføreren konstatere, at der var 
forøvet hærværk på tre parkerede biler og graffiti på bygningerne, men 
stemningen var fortsat rolig og der var ingen tegn på konfrontation mellem 
politi og autonome. Den 11. maj udtaler Chefpolitiinspektør Per Larsen at 
han erkender, at der blev sendt for få betjente til uro-området, men han har 
ikke umiddelbar nogen forklaring på det.  
 
"Vi har totalt set haft et tilstrækkeligt beredskab i byen. Også i denne situation. 
Men vi har ikke været hurtige nok til at spille på det beredskab, så tingene fik lov til 
at udvikle sig, som de ikke burde. Det er dybt beklageligt. Nu skal vi finde årsagen 
til det." (www.180grader.dk) 
 
Dette ændrer så forklaringen fra Københavns Politi, der tidligere ved 
Flemming Steen Munch udtalte der ikke var politi nok til at varetage en 
rydning af festen i Hyskenstræde. Per Larsen siger nu, at det normale 
beredskab har været tilstrækkeligt, og der havde ikke været nogen grund til 
et forstærket beredskab, selv om arrangørerne på forhånd havde bebudet, at 
København skulle "gøres til en kampzone". 

 

Der foreligger altså en sag, hvor to talsmænd fra Københavns Politi udtaler sig modsigende. 

Coombs påpeger vigtigheden i at organisationen taler med én stemme33. At tale med én 

stemme betyder ikke nødvendigvis én talsmand. Dog skal kommunikationen ensrettes og 

afstemmes, så informationer kommer enslydigt ud uansat stemmen. Vi har allerede i 

teoriafsnittet analyseret os frem til, at Københavns Politi kun benytter sig af talsmænd i 

deres krisestab. De er således fuldstændig afhængige af, at kommunikationen fungerer 

problemfrit, og succesraten ligger indenfor en meget lille margen.  

”Hvis der er en prekær situation, så tager vi den op på vores strategiske 

morgenmøde som vi har hver morgen og så sætter vi os selvfølgelig ned 

                                                             
33 Se side 21 
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med direktøren for bordenden og så bliver vi enige om, hvad der er 

vores pressestrategi i den her sag. Altså er det dig eller mig der siger 

noget eller er det os begge to? Og så stemmer vi bare af med hinanden. 

Nogen gange kan man ikke nå det alene, fordi det simpelthen er hårdt 

arbejde. Offentlighedens tillid beror på vores handlinger og udtalelser, 

så det er fundamentalt, at de hænger sammen.” (Per Larsen, 2009, 

Interview) 

Det er grundholdningen i Københavns Politi, at man afstemmer kommunikationen med 

hinanden på et strategisk møde, hvis det fremstår nødvendigt. Det antydes altså, at der 

fremgår en uskreven kommunikationsproces, inden politiet går i medierne. Afstemning af 

kommunikationen foreligger mundtligt talsmændene imellem efter devisen, at erfaring er 

grundstenen i kommunikationen og forståelsen heri:  

”Når man har arbejdet sammen i 15-20 år så ved man hvad hinanden 

tænker, og så behøver man ikke at stemme det af med hinanden. Det 

skulle dog vise sig ikke at holde vand i forbindelse med affæren i 

Hyskenstræde. Kommunikation svigtede og vi fremstod utroværdige. Det 

var en kikser.” (Per Larsen, 2009) 

”Per og jeg har nok haft en evne, og vores samarbejde minder vel mere 

og mere om et gammelt ægteskab. Vi har måske brugt nogle andre ord, 

han er Københavner jeg er jyde, men det at kunne melde de samme ting 

ud, uafhængigt af hinanden er nok kommet af at vi har været her så 

længe.” (Flemming Steen Munch, 2009) 

Både Flemming Steen Munch og Per Larsen opridser i ovenstående citater en 

problemstilling, som kan blive et afgørende omdrejningspunkt for 

kommunikationsprocessen i Københavns Politi fremover. I teoriafsnittet viste det sig, at 

Københavns Politi kun delvist benytter sig af medietræning til ansatte. Begrænsningen 

består i at træningen kun omfatter talsmændene selv. I Februar måned i indeværende år 

trådte Per Larsen af som vicepolitidirektør og efterlod således faldt den ene af de 

grundpiller, som holder fundamentet.  



”Det har været lidt svært for dem der er her nu at magte opgaven, da vi 

ikke kan se hvad sådan en krisekommunikationsplan skal kunne 

bruges til, andet end til festtaler eller når folk fra andre organisationer 

ringer og spørger om vi har en krisekommunikationsplan? Ja, ja det 

har vi i fire-farvet tryk! Jeg syntes det er vigtigere at få dagligdagen til 

at fungere kommunikationsmæssigt, så kan det da godt være at der er 

nogle ting der trænger til at blive strammet op en lille bitte smule. Jeg 

tror vi på længere sigt får en meget gennemarbejdet 

krisekommunikationsplan, men jeg vil håbe at den også kommer til at 

aftegne virkeligheden, for det nytter ikke noget at have en flot 

kommunikationsplan, hvis vi dermed bliver mere og mere 

utilgængelige for befolkningen. Vi føler det nødvendigt at afstemme 

vores forventninger med borgerne og derigennem lægge en plan. Ikke 

ved hjælp fra en how-to plan.”  (Flemming Steen Munch)  

Årsagen til den manglende krisekommunikationsplan er ikke til at overse. Der ligger en 

decideret modvilje i at få en skreven plan iværksat, da det hentydes til, at det kan gøre 

politikorpset utilgængeligt. Det menneskelige aspekt træder tydeligt frem i kommentaren, 

og Flemming Steen Munch afviser nødvendigheden af en krisekommunikationsplan. Den 

gængse holdning er altså, at kommunikationsprocessen skal tilpasses den enkelte sag med 

udgangspunkt i borgernes forventninger til politiet. 

Stakeholder Management 

Når man taler stakeholder management i henhold til kriser, handler meget af det om 

information til interessenterne og kommunikation omkring, hvad man som organisation 

har tænkt sig at gøre for at rette op på problemet. Ydermere er det vigtigt for 

interessenterne at føle at organisationen har styr på det. For at udstråle at man har styr på 

det, kan man som førnævnt sørge for at informationen man giver er korrekt og ensartet. 

Ingen af disse emner er til stede i Københavns Politi under Hyskenstrædesagen. 

Interessenterne bliver ifølge Coombs, typisk ikke vrede på organisationen på grund af at de 

er i krise, men på grund af de informationer som kommer frem, fremstår som dårlige 
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undskyldninger eller direkte løgne. Det er med andre ord håndteringen, som ligger 

interessenterne på sinde. Interessenterne er altså vrede over modsigelserne i 

organisationens kommunikation. 

“Stakeholders are angrier when an organization lies about a crisis 

than when an organization has a crisis”. (Coombs 2007: 118) 

Man må som organisation og specielt en organisation som politiet være opmærksom på at 

interessenterne er med til at skabe ens image og dermed også den tillid, der muliggør og 

letter politiarbejdet. Under denne sag led tilliden hos beboerne i Hyskenstræde et knæk. 

Beboerne i Hyskenstræde er tæt på situationen der udløser krisen, og må betragtes som en 

slags primære interessenter. Det er vigtigt for Københavns Politi hele tiden at have fat i 

denne tillid, der, som nævnt tidligere betinger deres eksistens.  

”Problemet for politiet var jo, at havde de grebet ind, var det nok 

eskaleret, men jeg synes ikke, det er i orden, at politiet ikke gjorde 

noget. Den goodwill, de har i befolkningen, er passé, og min tillid til 

politiet er dalende.” (MetroXpress København, 2009) 

”Det er betænkeligt og beskæmmende. Min tillid til politiet har i hvert 

fald fået et ordentligt hak.”(MetroXpress København, 2009) 

 

Det er altså tydeligt ud fra overstående citater, at tilliden til Københavns Politi led et knæk. 

Som det første citat siger, så er den symbolske kapital, som ellers plejer at være en 

grundsten politiet forsvundet.  

  

Erkendelse og dobbeltkrise 

Før vi ser på hvordan denne operationelle sag udvikler sig til en dobbeltkrise, vil vi først se 

på Coombs begreb erkendelse (se teorikapitlet s. 23) og hvordan Københavns Politi ikke 

erkender, før langt henne i forløbet at de er i en krise. Da Københavns Politi bliver anklaget 

for at have skredet for sent ind og stoppet festen i Hyskenstræde, skal der ringe en 

alarmklokke i organisationen, som peger i retning af at en potentiel krise er under opsejling. 

Vi taler ikke bare krisen omkring at politiet ikke rykker ind, med at dette kan blive en 



kommunikativkrise, hvis den ikke behandles korrekt. Beboerne i gaden føler ikke at politiet 

har gjort deres job godt nok. Det må betegnes som et knæk i omdømmet, og at politiet er i 

en krisesituation i forhold til deres interessenter. Da kriser er sociale konstruktioner er det 

nok at nogen i samfundet tolker situationen som en krise. At Københavns Politi ikke 

erkender denne krise kan lede til problemer vedrørende tilliden fra interessenterne.  Man 

må altså anerkende at situationen indeholder risici, som kan udvikle sig til en krise. 

”Mange vil jo opfatte det som en krise, vi opfattede det ikke som en 

krise, men som en opgave der bare udviklede sig. Man jo sige at vi altid 

har krisehåndtering på dagsordenen, enten store sager eller små sager 

der potentielt kan udvikle sig.” (Per Larsen, 2009) 

Krisen udvikler sig på baggrund af udtalelserne til en dobbeltkrise. I stedet for at 

informationer omkring hændelsen beroliger interessenterne, så opnår Københavns Politi 

det modsatte. Modsigende udtalelser har en tendens til at blive fortolket hos 

interessenterne som om, at politiet bevidst dækker over noget og dermed lyver.  

”Jeg gik jo ud, og det kan godt være jeg nedtonede det en lille smule, jeg 

snakkede ikke direkte udenom, men jeg så efterfølgende at der lå i 

nogen af mine udtalelser en kritik om, at vi ikke løste den opgave 

optimalt. Jeg sagde vist nok noget i retning af, at vi var nok for tyndt 

besat, det var i min bedste overbevisning rigtigt, vi har en vagtleder 

prøver at klare den med de betjente, han har siddende i de almindelige 

patruljevogne dernede, og derfor får de lov til at hærge dernede så 

meget som de nu gør. Det var ikke sjovt at stå med.”(Flemming Steen 

Munch, 2009, interview) 

Det er essentielt for en organisations håndtering af krisen, og for deres omdømme at man 

betragter sin egen kommunikation ud fra interessenternes synspunkt. Det er tit sådan i 

kriser at de faktuelle forhold ikke nødvendigvis er det som interessenterne tror på, men i 

stedet fortolkes kommunikationen ofte på baggrund af udlægningen af krisen i medierne. 

Problemet er at Københavns Politi ikke har dette for øje. Holdningen er mere at en kikser 

kan alle lave, men det går nok.  
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 ”Man kan jo lave en kikser i en eller anden sammenhæng, men det er 

ikke noget vi gør hver dag, skulle jeg hilse og sige. Altså som oftest er 

der altid en naturlig forklaring på hvorfor tingene eskalerer som de 

gør. Hyskenstræde er jo et meget godt eksempel på en kikser. ” (Per 

Larsen, 2009, interview) 

Det er i realiteten ikke meget der skal til for at ødelægge dele af et omdømme og en tillid. 

Det kan ske ved hjælp af ukoordineret kommunikation. Og det lader da også til at 

Københavns Politi har ladet denne ’kikser’ indgå i deres krisehukommelse og lært af den. 

Tillid som er Københavns Politis største mål, smuldre hurtigt, og man må tage alle de 

interessenter der ser positivt på en til sig, og værne om dem. Men vigtigt er det at se tilbage 

på en krise og lade de positive samt de negative ting indtræde i ens organisations 

kriseerfaring. 

”Men det var en kikser, en helt klar kikser, men som udgangspunkt er 

vores holdning også at så er det altså heller ikke værre. Vi har på den 

anden side taget den til os og vi kommer nok ikke i den samme 

situation lige foreløbig. ”(Per Larsen, 2009, interview) 

Opsummerende må man betragte Københavns Politis kommunikation i medierede kriser 

med fejl, som er svære at undskylde, når man ser på talsmændenes mange års erfaring. 

Tilliden faldt hos de enkelte beboere i Hyskenstræde, hvilket må siges at tilskrives ikke bare 

selve episoden men også kommunikationen fra politiet af. Begreber som stakeholder 

management, som ellers oser ud af politiets idé om vejen til tillid, mangler justeringer og 

egentlige virkemidler til at fungere optimalt. Dog ønsker politiet at tage ved lære af deres 

fejltagelser, mindre betrykkende er det at fejl i kommunikationen som er organisationens 

vej til tillid ikke fungere optimalt.  

 

 

 



”Vi ser som udgangspunkt ikke mediernes spin på historier som kriser, også 

selvom vi ved, at de ofte har deres egen vinkling at give historien. Det er ikke 

sådan at vi går herfra og tænker ”hold kæft det er noget lort det her”. Man kan 

jo lave en kikser i en eller anden sammenhæng, men det er ikke noget vi gør 

hver dag, skulle jeg hilse og sige. Altså som oftest er der altid en naturlig 

forklaring på hvorfor tingene eskalerer som de gør. Hyskenstræde er jo et 

meget godt eksempel på en kikser, hvor man kan sige at det strategiske oplæg 

det var godt nok. Vi har en helt klar politik på området og en strategisk 

målsætning der siger, at hvis der opstår spontane uroligheder så skal vi som 

det første forsøge at snakke os ud af det. Vi starter ikke med at banke folk og 

smide gas i hovedet på dem, men vi skal prøve og se om vi kan få skabt en 

dialog og få løst det her på en stille og rolig måde uden at komme i kambolage. 

Når det ikke lykkes, så må vi vende rundt 180 grader sige okay, af hensyn til 

borgerne så stopper denne her fest nu. I Hyskenstræde sker der så det, at vores 

kære indsatsleder, og han er jo den eneste der kan se hvad der sker, går ned og 

så siger han: det her det ser sgu ikke så slemt ud, og så åbenbart var han lidt 

for tro mod den der dialog og henholdende strategi, fordi det hele endte jo i 

Anders And derinde. Og så får han i og for sig ikke trykket på knappen og 

alarmeret det beredskab, man ellers har klar til ham og det er jo pisse 

irriterende. (…) Men det var en kikser, en helt klar kikser, men som 

udgangspunkt er vores holdning også at så er det altså heller ikke værre. Vi 

har på den anden side taget den til os, og vi kommer nok ikke i den samme 

situation lige foreløbig. Men kunsten i sådan en situation er selvfølgelig ikke, at 

blive handlingslammet og bange for at træffe en beslutning. ” (Per Larsen) 

 

4.4 RYDNINGEN AF BRORSONS-KIRKEN 

I dette afsnit af analysen vil vi kigge på politiets fjernelse af de afviste irakiske asylansøgere, 

som havde taget ophold i Brorsons Kirken på Nørrebro i København. Vi vil derfor fremefter 

referere til sagen som ”Brorsonssagen”34. Brorsonssagen er udvalgt, da dens forløb 

præsenterer en ny metode i Københavns Politis responsstrategier. Sagen viser ligeledes 

                                                             
34 Se bilag 2. 
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mediernes hurtige opkog af en sag, samt hvorledes politiet er i stand til at bruge 

mediedækning til deres egen fordel. Vi har valgt at gøre brug af Thompsons teori og dermed 

hans inddeling af krisen i fire faser. Thompsons benytter en overordnet inddeling der 

bidrager til at vi kan forstå krisens udvikling ligesom i en historie. Og ud fra det er det muligt 

kronologisk at fremhæve Københavns Politis brug af kommunikation til at afvikle krisen. 

 

KRISE 

Brorsonssagen 

Den 17. maj flyttede omkring 25 irakiske flygtninge fra Københavns 
Domkirke, Vor Frue kirke, over i Brorsons Kirke på Nørrebro. Dette skete på 
grund af pladsmangel i domkirken. Flere flygtninge kommer til og til sidst 
befinder 60-70 irakiske flygtninge sig i kirken. Irakerne havde fået afvist asyl 
i Danmark og skulle derfor sendes tilbage, da der ikke umiddelbart var 
grund til at tro, at de var politisk forfulgt eller kunne risikere at blive 
fængslet eller dræbt i deres hjemland. 

I månederne op til rydningen af kirken er der en del politisk tovtrækkeri og 
Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech udtalte 3. august: 

"Regeringens politik overfor afviste asylsøgere ligger helt fast. Der skal ikke herske 
nogen tvivl om, at afviste asylsøgere skal sendes tilbage." (www.avisen.dk) 

Per Ramsdal der er præst i Brorsons Kirken, prøvede at appellere til 
politikerne for at give de afviste flygtninge asyl i Danmark. I nogen tid 
havde der været oprettet en slags fredsvagt fra foreningen Kirkeasyl 
udenfor Brorsons Kirken, som skulle advare medier og irakerne, hvis 
politiet skulle komme. Der blev solgt t-shirts osv. til støtte for irakerne i 
kirken, og sagen blev et stort emne herhjemme. Ville kirken blive ryddet 
eller ville irakerne få asyl?  

Natten til den 13. august 2009 trængte Københavns Politi ind i Brorsons 
Kirken for at anholde de mandlige udviste asylansøgere. Flemming Steen 
Munch fra Københavns Politi informerede pressen om at politiet havde til 
sinde at anholde de ”unge mænd” der opholdt sig i kirken og at det drejede 
sig om 15-20 personer. 

Flemming Steen Munch oplyste til Politiken at politiet ikke blev mødt med 
direkte modstand, da de gik ind i kirken, men at irakerne udviste passiv 
modstand.  



Igennem pressen kunne to vagter fra Kirkeasyl fortælle på et improviseret 
pressemøde foran kirken klokken halv fem, at omkring klokken halv to blev 
dørene til kirken på Nørrebro brækket op af politibetjente med hjelme og 
skjolde.  
De to frivillige vagter fra Kirkeasyl var i kirken, da politiet stormede den. En 
time forinden pressemødet havde politiet forladt Nørrebro med en bus med 
de 17 afviste asylansøgere, som i måneder havde opholdt sig i kirken. 
Amitai Romm, vagt fra Kirkeasyl udtalte:   
 
”De kom ind af flere døre, pludselig var der betjente med skjold og hjelme inde i 
kirken – de havde brudt dørene op. Alle løb op i kirkerummet, hvor de samlede sig. 
Der stod omkring 20 betjente derinde. De sagde, de skulle tjekke mændenes 
identitet, så de skulle bare følge med ud i bussen for at blive kontrolleret. Jeg 
spurgte, om vi ikke kunne gøre det i kirken, det sagde de bare nej til”. 
(www.politiken.dk, 2009a)  
 
Den anden vagt, Misja, fortalte at mange holdt en stol frem foran sig for at 
holde politifolkene på afstand. En mand i underbukser kravlede op på 
kirkens orgel for at redde sig fra betjentene.  
 
”Der var mange der græd, og de bad os om at få betjentene til at trække sig lidt 
tilbage – de var meget stressede og bange. Der var nogle, som råbte til politiet: ”Gør 
ikke det her. Tag dit ansvar og gå ud af kirken igen””. (www.politiken.dk, 2009a) 
 
Udenfor kirken og efterspillet 
I løbet af rydningen havde der samlet sig en stor mængde demonstranter og 
det kom til sammenstød mellem dem og politiet. Kampene er hårde og de 
lykkes for demonstranterne op til flere gange at stoppe bussen fra at køre. 
Til sidst får politiet hjulpet bussen med irakerne af sted. Demonstranterne 
klager over en meget brutal behandling fra politiets side, der bliver brugt 
knipler og tåregas.  
Selvom det gik hårdt for sig udenfor kirken, var det en helt anden historie 
med rydningen af selve kirken. De to vagter fra Kirkeasyl havde pyntet lidt 
på historien, og politiet viste, i samarbejde med B.T, en video optaget af 
politiet inde fra kirken der viste politibetjente i skjorter ærmer og med 
kasket. Der var ingen skjolde, knipler eller kampbeklædning. 
Yderligere en video dukkede op, en beboer overfor kirken havde optaget 
optrinet udenfor kirken. Imellem tiden før denne video dukkede op, havde 
man fra mediernes side efterlyst en video fra politiet, der viste aktionen 
udenfor. Københavns Politi havde dog imidlertid afvist at sådan en fandtes. 
De mente at deres videokamera, brugt til at filme inde i kirken, var blevet 
ramt af en knippel og gået i stykker. Beboerens video viste dog en 
politibetjent der med et videokamera var i gang med at dokumentere hele 
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sammenstødet udenfor kirken. Det viste sig til sidst at et andet kamera 
fandtes hos politiet og at dette også havde været i brug og havde filmet alt 
der var foregået udenfor. Dette fik igen oppositionens politikere op ad 
sædet, Line Barfoed, Enhedslistens retsordfører sagde til Politiken: 
 
”Enten har Københavns Politi ikke styr på noget som helst, eller også har de ført 
offentligheden bag lyset. Begge dele er et stort problem”. (www.politiken.dk, 
2009b)  

Natten til den 2. september 2009 bliver de 22 anholdte irakere fløjet ud af 
landet. Og dermed er det slutningen rent operativt for Københavns Politi i 
denne sag. 

Lad os starte ved begyndelsen. Optakten til det der senere udviklede sig til en 

kommunikationskrise, er at de irakiske asylansøgere ulovligt befinder sig i Danmark. 

Opgave om at fjerne irakerne fra kirken og sende dem ud af landet ved Københavns Politi 

godt er potentiel sprængfarlig, da der har været massiv støtte til irakerne igennem hele 

forløbet. Da afgørelsen vedrørende Irakernes udseendelse af landet falder, står Københavns 

Politi tilbage med en opgave, der i bedste fald, ville kunne udvikle sig til lidt gadeuorden. 

Som udøvende magt er det Københavns Politis opgave at eskortere de udviste irakere ud af 

landet. Da politiet går ind i Brorsons Kirken for at anholde de mandlige af de udviste 

irakere, sker det, at ’vidner’ fra kirkeasyl samt Pastor Ramsdal, præst i Brorsons Kirke 

forklare til medierne, at politiet har stormet kirken med skjolde, knipler og i fuld 

kampudrustning, samt at ødelæggelserne på orglet kan tilskrives politiet. Medierne 

producerer artikler, nyhedsudsendelser og så videre baseret på de falske 

øjnevidneberetninger fra kirkeasylvagterne og Præst Per Ramsdal. Medierne øjner en 

gylden mulighed for at skabe en historie omkring politiet og det aggressive rydning af 

Brorsons Kirken.  

Vi vil i denne del af afsnittet kigge på Thompsons fire faser af krisen og dermed opbygge 

analysen omkring en kronologisk gennemgang.  Ydermere vil vi se på nogen af de strategier 

som Københavns Politi benytter sig af under denne krise. Vi vil samtidig i løbet af 

gennemgangen af krisens faser eksemplificere begrebet dobbeltkrise, som er blevet 

introduceret i teoriafsnittet.  



Den første fase er prækrisen. Fasen starter med at medierne bliver bekendt med 

overtrædelsen af normen eller nyheden om man vil. I dette tilfælde er en kampklædt 

politistyrke der med magt skal fjerne irakiske asylansøgere fra Brorsons Kirken. 

Opbygningen og baggrunden for sagen er ikke en del af den kommunikative krise.  

Anden fase er den egentlige ’afsløring’ og der gør at det bliver offentligt kendt. I anden fase 

af krisen sker det at Københavns Politi ikke mener, at de retfærdigt behandlet, og samtidig 

prøver de at slå luften ud af den forstående krise. 

”Men det er rigtigt den (videoen fra Brorsons Kirken) havde en god 

virkning, men det var også MEGET velovervejet, fordi nu var det blevet 

så hetzagtigt og nu var det så hamrende forkert, det der kom til at stå 

som overskrift. TV2 om morgenen viste billeder, dels af vores folk der gik 

ind, i skjorteærmer, og så havde de en underløbende tekst, hvor der stod 

at politiet entrede kirken kampklædt og med skjolde. Og det stred mod 

virkeligheden, så vi ringede ud til dem og sagde at enten måtte de ændre 

den tekst eller vise nogle andre billeder. Og en, to, tre så var den væk. ” 

(Per Larsen, 2009, interview) 

Det gør Københavns Politi med en video de selv har optaget af aktionen, som tydeligt viser 

at politibetjentene, iført skjorteærmer uden hjelme, skjolde eller knipler, opfører sig stille 

og roligt. Politiet opsøger B.T. og får dem til at lægge videoen ud på deres hjemmeside. 

Dermed standser København Politi de kritiske røster. Det er ifølge, Timothy Coombs, brug 

af det præventive system. For det første har politiet optaget video til bevisførelse om 

hændelsen, sekundært kan denne video bruges til at lukke munden på kritikerne. Politiet 

benytter sig her af typen korrigerende/justerende information. Man må sige at det fra 

politiets side er meget proaktivt, og det reducerer stærkt risikoen for at krisen udvikler sig. 

Det første punkt på det præventive system er altså ændring af situationen og dermed de 

risici, som har potentiale til at udvikle situationen yderligere. Det næste punkt er 

monitorering. Man bliver nødt til at overvåge om ændringen har slået igennem og at krisen, 

på trods af ændringen, ikke bliver ved. Nye påstande dukker op og krisen bæres af politiets 

behandling af de ca. 300 demonstranter, der forsøgte at stoppe bussen med asylansøgerne i 
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at køre. Politiet er ikke kommunikative aktive i dette forløb. Ikke før politidirektør Johan 

Reimann kommer med en udtalelse omkring rydningen.  

”Københavns politidirektør, Johan Reimann, er tilfreds med politiets 

indsats under rydningen. Han understreger, at det var en meget 

vanskelig opgave for politiet, og hvis der skulle være nogle, som mener, 

at politiet ikke har overholdt reglerne, er de velkomne til at klage. ” (DR 

P4, 2009a) 

Daværende Justitsminister Brian Mikkelsen opfordrer ligeledes personer, som føler sig 

uretfærdigt behandlet, kan klage til statsadvokaten. Man sender altså et signal om 

selvjustits. Københavns Politi er ikke bange for at opfordre folk til at melde sager til 

statsadvokaten. Det giver en vis troværdighed at opfordre folk til at klage. Det sender 

ligeledes et signal til interessenter om at Københavns Politi ikke har gjort noget galt. 

”Justitsminister Brian Mikkelsen (K) opfordrer folk, der har fået 

unødige knippelslag af politiet, til at klage til statsadvokaten.”(DR P4, 

2009b) 

Med offentliggørelsen af den første videooptagelse burde krisen være reduceret nok til, at 

den er tæt på at gå i sig selv igen, men rent faktisk stopper krisen ikke. Den blusser op igen 

da demonstranter, som før nævnt, der har været ude foran kirken, klager deres nød over en 

særdeles hårdhændet behandling. I og med at der forelå en videooptagelse indefra kirken 

var det den generelle opfattelse at der også måtte være en videooptagelse fra hændelserne 

foran kirken. Der findes en videooptagelse fra foran kirken der viser sammenstødet mellem 

politi og demonstranter. Politidirektøren Johan Reimann ved ikke at en sådan 

videooptagelse findes, og afviser derfor offentligt i medierne, at der skulle være flere 

videooptagelser. En beboer der har adresse på samme gade som Brorsons Kirken har 

optaget urolighederne. På hans video ses det tydeligt at politiet også har et kamera med 

udenfor, der må altså findes en video optaget af politiet der viser bataljen mellem 

demonstranterne og politiet. Som nævnt i teoriafsnittet, så er omdømmet bestemt af 

interessenterne. Interessenter benytter sig af det, Coombs kalder Consumer Generated 

Media (CGM) – i dette tilfælde i form af en videooptagelse fra en borger. CGM kan 



manifestere sig selv som blogs, kommunikation på sociale fora m.m.. I dette tilfælde er det 

videoen fra beboeren, der endnu en sætter gang i krisen. CGM er altså en uslaggiven faktor i 

en krise, som er på retræte. 

Den ændring politiet har foretaget med deres korrigerende information, bliver ikke 

monitoreret. Ved at slække på monitoreringen dukker dette CGM op og forstørrer risiciene 

for, at denne første krise udvikler en sig til en dobbeltkrise. Begge talsmænd, Per Larsen og 

Flemming Steen Munch, ved at en anden video eksisterer, men fejler i at overlevere denne 

information til politidirektøren, der uafhængigt af den første talsmand benægter at videoen 

findes, samt oplyser at videokameraet har fået et knippelslag og derfor ikke virkede. 

Historien om knippelslaget er ganske vist rigtigt, men nu fremstår Københavns Politi som 

løgnere, i og med at vidner har set at der er blevet filmet, dermed kan kameraet ikke have 

været gået i stykker fra starten af. Ingen ved at kameraet filmer i et godt stykke tid, inden 

det går i stykker. Ændringen minimerer krisens betingelser, men forklaringen om at der 

ingen anden videooptagelse findes og kameraet som var gået i stykker, opfattes som en 

løgn. Det får krisen til at komme tilbage med endnu større styrke. Coombs mener ikke at en 

hurtig reaktion nødvendigvis er lig med fejl, men i dette tilfælde fremkommer det således. 

 

”Altså den sidste videooptagelse fra gaden, der kom i fredags, den kom 

en uges tid efter simpelt hen fordi vi ikke anede at der var optaget noget 

udenfor. Først da youtube og nogle andre de kunne vise at der gik en og 

filmede, fandt vi ud af det. Men det er jo et standardkoncept, at når vi 

har uroligheder, så er der nogen der er sat af til at filme. Det er der ikke 

noget hokus-pokus i, men vi vidste bare ikke at han havde gjort det. Og 

det var helt klart et kommunikationssvigt i systemet. Helt klart.” (Per 

Larsen, 2009, interview) 

Kommunikationssvigtet, som Per Larsen selv kalder det, kommer måske på det mest 

ubelejlige tidspunkt. Københavns Politi havde vundet en vigtig sejr over medierne, men 

bøtten vender hurtigt, og det er nu politiet der fremstår som løgnerne. Der opstår en 

dobbeltkrise.  
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Ved den fejlslagne kommunikation omkring den eksterne videooptagelse skabes der en 

dobbeltkrise. Den oprindelige krise, som bestod i beskyldninger omkring politiets 

voldsomme fremfærd inde i kirken, er blevet afvist ved et kommunikativt træk. Men ved en 

misforståelse internt i organisationen, kommer der en usand forklaring omkring den sidste 

videooptagelse ud i medierne. Københavns Politi bliver grebet i denne ubevidste løgn og 

krisen overlejres nu af en kommunikationskrise, gående på om politiet taler sandt eller ej. 

Som vi flere gange i dette afsnit kommer ind på, så er det den inkonsistente 

kommunikationsproces i Københavns Politi der ligger til grund for denne dobbeltkrise. 

Førnævnte monitorering og information til samtlige ’talsmænd’, herunder politidirektøren, 

kunne have forhindret krisen i at udvikle sig til en negativ kommunikationskrise.  

 Organisationen har i denne krisesituation altså ikke nok styr på kommunikationen, 

hverken internt eller eksternt. Politidirektøren påtager sig rollen som talsmand, og går i 

medierne med manglende informationer. Problemet blevet beskrevet således. 

”Det der var problemet var, at vores politidirektør, uden kritik af ham i 

øvrigt, selv prøver at gå ind og takle den, men han har ikke den samme 

kendskab til organisationen. Han har kun været her i nogle få måneder. 

Jeg ville vide hvem jeg skulle spørge og jeg ville vide, hvor meget pres jeg 

skulle ligge på for at være sikker på at få alt at vide første gang. Det er 

det der går galt i den sag, man går ud og siger der er ikke flere 

optagelser. Jeg vidste jo hvad der foregik derude, både inde i kirke og 

udenfor var blevet dokumenteret, for vi havde dokumentationshold på 

gaden. Der bliver så meldt ud at ”vi har ikke andet” ment vi har ikke 

mere inde fra kirken, men det budskab kommer bare ikke frem og så 

kører pressen og siger ”det er løgn, der er faktisk to optagelser”. Det ene 

kamera fik jo et gok i nødden og bliver smidt ind i en patruljebil og så 

ligger det derinde og ruller videre. Men krisen opstår simpelthen fordi, 

at man ikke er godt nok inde i organisationen til at få fat i de 

medarbejdere der kan give det rigtige svar.” (Flemming Steen Munch, 

2009, interview) 



Det er vigtigt at en organisation ensretter sin kommunikation, og i krisesammenhænge 

lader det være op til de valgte talsmænd at fører ordet. Det er yderst vigtigt, at den rette 

information bliver givet til talsmændene og at de hele tiden er up to date. 

”Der skal man være ordentligt inde i den her organisation, nærmest være født 

ind i den for at vide at du er nødt til at gå ud og spørge ham, ham, ham og 

hende for at være 100 % sikker på at det du melder ud det er det rigtige. Det 

var den fejl der blev begået der.” (Flemming Steen Munch, 2009, interview) 

Til sidst bliver politiets video der er optaget udenfor offentlig tilgængelig på B.T. 

hjemmeside, men der er skaden allerede sket.  

Krisen bevæger sig ind i sin tredje fase. Tredje fase er, som Thompson kalder det, 

’klimakset’.  I Denne specifikke sag er det en hændelse, som markerer krisens afslutning. 

Ved at se tilbage på Brorsonssagen, kan vi observere, at den morgen hvor samtlige afviste 

irakere blev sendt til Bagdad med fly, indtraf klimakset. Krisen for politiets side stopper. 

Medierne er i stedet fokuseret på sagen der kører vedrørende Per Ramsdal, spørgsmål om 

hvorvidt Birthe Rønn Hornbech traf det rigtige valg og så videre.  

Eftervirkningerne er den sidste fase. Her er det muligt for Københavns Politi, at vurdere dets 

indsats. Københavns Politi kan indføre denne erfaring omkring brug af videokamera i deres 

kommunikation, når der skal svares på tiltale.  

Men vi har lært det Brorsonssagen at man skal huske at spørge alle igennem og 

huske at kontrollere bare en gang til om det nu er rigtigt. Vi har nemlig en 

tendens til som mennesker at sige: ”Jamen der er ikke mere”, ” er du sikker”, ”ja ja 

det er jeg”. Det er vigtigt at tage til efterretning, hvad man gør godt, og hvad 

man gør dårligt.” (Per Larsen, 2009, interview) 

Dermed bliver de erfaringer man har gjort under krisen indlejret i organisationen, som 

læring, og dette viser at krisen, krisehåndtering og den efterfølgende læringsproces indgår i 

en cirkulær proces. 
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Københavns Politi i den flermediale interaktion 

I Brorsonssagen ses den flermediale interaktion tydeligt. Det er ikke helt korrekt at kalde 

brugen af flere medier for noget nyt, men i løbet af det seneste årti er medierne begyndt at 

skaffe information omkring kendte, politikere, offentlige instanser og lignende gennem brug 

af deres læsere/seere. Primært ved hjælp af digitale kameraer og mobiltelefoner er den 

almene borger blevet en af de resurser, som medierne kan trække på. Ekstra Bladet har på 

deres hjemmeside for eksempel en reklame hvor der står ”Tip ekstra bladet via sms 1224 

eller 1224@eb.dk” (www.ekstrabladet.dk). Den flermediale interaktion er både brugbar for 

Københavns Politi i deres krisekommunikation, men den kan også  bruges af interessenter 

til at forme både krisens gang og udfald. Ved at se Brorsonssagens udvikling kan man følge 

den flermediale interaktion og derfra analysere hvorledes denne bruges til krisehåndtering. 

Københavns Politi kommunikerer gennem interviews i pressen. Da beskyldningerne om 

den voldsomme anholdelse af irakerne kommer ud, svarer politiet tilbage med en 

videooptagelse igennem B.T.s internetside. Vi har altså både kommunikation i trykte 

medier, online medier (diverse internetsider, både aviserne, blog og 

interesseorganisationer) og video. Den medierede krise er i denne sag faciliteret af den 

flermediale interaktion. Det må derfor ses som proaktivt at gøre brug af denne interaktion 

på baggrund af forskellige tekniske medier/hjælpemidler. Det er muligvis en af 

forklaringerne på Københavns Politis vellykkede krisekommunikationsstrategi vedrørende 

videooptagelsen indefra Brorsons Kirke. Udover det gør den flermediale interaktion det 

ligeledes muligt for den almene borger at fremvise store afsløringer, som kan have 

katastrofale følger; eller at hjælpe pressen til yderligere at udvikle og holde krisen kørende. 

I Brorsonssagen kommer der som bekendt en film frem af politiet, der filmer udenfor. Her 

viser borgerne sig som aktører i krisen. Som krisekommunikatør er det svært at hamle op 

imod, med mindre man som organisation er i besiddelse af endnu bedre information, og 

man forstår at holde sin kommunikation stringent, ensartet. Man bør undgår at lave fejl, 

som Københavns Politi gør i denne sag. Brorsonssagen var det første kommunikative krise, 

hvor Københavns Politi bruger video i deres forsøg på at afvise usandheder og korrigere 

information omkring krisen, for at aflive den. Det er vigtigt at understrege at Københavns 



Politi kun bruger videokamera til at dokumentere anholdelser og større aktioner, hvor der 

er sandsynlighed for at der skal bruges dokumentation i retssager. 

”Men det er jo et standard koncept, at når vi har uroligheder, så er der 

nogen der er sat af til at filme.”(Per Larsen, 2009, interview) 

Københavns Politi blev uden at vide det aktører i en flermedial interaktion, og fik med 

succes set at moderne tekniske hjælpemidler ikke bare er brugbare i retssager, men også i 

kommunikative kriser.  

Den symbolske kapital og stakeholder management i Brorsonssagen 

Den symbolske kapital er et stort aktiv for Københavns Politi. Man kan firkantet sige at jo 

mere der er på kontoen, jo nemmere er det at opklare sager og udføre aktioner uden den 

store risiko for at interessenterne skaber problemer for ens omdømme. Symbolsk kapital 

bidrager ligeledes til at føre almindelig politivirksomhed, uden at befolkningen 

modarbejder organisationen.  

”Vores virksomhed hviler utroligt meget på, at befolkningen, politikerne 

og forhåbentligt at pressen har tillid til, at det her en virksomhed som 

man kan stole på.” (Per Larsen, 2009, interview) 

Københavns Politi kommer ud af den kommunikative krise relativt uskadt. Som tidligere 

observeret, så beskylder mange kritiske røster Københavns Politi for løgnagtighed i forhold 

til oplysningen om den sekundære videooptagelse. Københavns Politi har som de første vist 

sig fra den sandfærdige side ved hjælp af den første videooptagelse, som afslørede en 

direkte løgn. Denne fremvisning af sandheden, der blev bragt ud til interessenterne ved 

hjælp af B.T. skaber symbolsk kapital. Denne symbolske kapital er ligeledes grundlaget for 

hvor meget symbolsk magt, der er til rådighed i resten af krisen. Balancen i deres 

omdømme mellem den første videooptagelse og den anden videooptagelse opretholdes og 

ender med status quo. Dette er dog først efter at den sekundære videooptagelse er blevet 

offentlig gjort. Imens tovtrækkeriet omkring deres påståede løgne vedrørende optagelserne 

fra foran kirken står på, er omdømmet ikke helt i top. Det er vigtigt at se Københavns Politis 

omdømme som deres symbolske kapital. Varen tryghed og den tryghed opnås ved at 
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opklare forbrydelser og forbrydelserne opklares nemmere, hvis der er en tillid fra borgerne 

i samfundet om, at politiet gør deres job og gør det retskaffent. Tilliden er altså politiets 

eksistensgrundlag. 

”Vi siger at alt er åbent – vi kan simpelthen slet ikke overleve i den her 

verden, hvis vi ikke lægger tingene åbent frem. Og så er der også det 

andet ved det, at hvis vi ikke lægger tingene frem, så kan vi ikke opnå 

accept for det vi laver (…)Hvis ikke befolkningen er positivt stemt 

overfor os, så får vi heller aldrig den fornødne hjælp. Jo mindre mystik, 

desto større er muligheden for, at vi kan opnå den accept.” 

Tillid som eksistens grundlag emergerer også i en skrivelse angående politiets samarbejde 

med pressen. 

”Efter retsplejelovens § 108 er politiets opgave således at opretholde 

sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter 

samt at foretage det fornødne til forhindring af forbrydelser og til 

efterforskning og forfølgning af sådanne. Politiet er ved retsplejelovens 

øvrige bestemmelser tillagt en række efter omstændighederne 

vidtgående beføjelser til at foretage tvangsindgreb overfor borgerne.  

Det er bl.a. derfor meget vigtigt, at der er størst mulig åbenhed om politiets 

arbejde. En sådan åbenhed bidrager til, at der ikke opstår uberettigede rygter og 

myter om politiets virksomhed, og derved til at sikre samfundets almindelige 

tillid til politiet. ” (Cirkulære, 2003, bilag A) 

Analysen lægger op til at tage et kig på de magtformer, der ligger til grund for- og som 

former krisen. Den tvangsmæssige magt som politiet udøver, er den udslagsgivende faktor i 

krisen. Krisen er altså bygget op omkring misbruget af den tvangsmæssige magt som 

politiet er udstyret med som paradigmatisk institution. Til forsvar i krisen er det ikke 

muligt at bruge tvangsmæssig magt som svar på anklagerne. Politiet overgår derfor til den 

symbolske magt. For at få mere ud af denne magt allierer de sig med en organisation i 

mediefeltet - B.T.. Politiet samarbejder med B.T., som på sin vis, normalt er allieret med 

resten af mediefeltet. Den symbolske magt får en større gennemslagskraft, da det er en 



medieorganisation der fremsætter budskabet, og dermed er der større sandsynlighed for at 

præge/ændre emnet i den ønskede retning. Ligeledes er der større chance for, at deres 

symbolske magt vil præge interessenterne. Hvad vil de synes om politiet efter krisen?  

Stakeholder management er til dels kommunikation og jo bedre kommunikationen er, jo 

bedre syntes interessenterne om politiet. Stakeholder management er hvad politiet gør, når 

de informerer omkring den egentlige sandhed gennem den første videooptagelse. 

Befolkningen og pressen som formidler det, ser hvorledes at politiets omdømme som 

folkets politi skinner igennem. Demonstranterne der følte sig uretfærdig behandlet i de 

efterfølgende uroligheder, får fra justitsministeren og politiet besked på at klage via 

statsadvokaten. Dette må også ses som stakeholder management og åbenhed, da der 

oplyses om rettigheder som i bund og grund kan være skadeligt for politiet.  

Tildeling af ansvar  

I teoriafsnittet fremgår det, at en organisation som er under pres på grund af en 

kommunikativkrise, kan drage nytte af at identificere hvilken typologi krisen35 går ind 

under. Dette gøres for at synliggøre hvilket kriseansvar, man kan forvente at 

interessenterne tillægger organisationen. I tilfældet med Brorsonssagen må første del af 

krisen, inden den overgår til dobbeltkrise, betegnes som værende i offerklyngen (victim 

crises cluster). Som man kan se på figuren36, ligger graden af ansvar i den lave ende. Efter 

den første videooptagelse bliver offentliggjort, kan interessenterne se, at Københavns Politi 

er offer for falske rygter og anklager. Graden af ansvar skifter dog da dobbeltkrisen 

manifesterer sig. Graden af ansvar skifter til intentionelklyngen (organizational misdeed). 

Dette er når ledelsen velvidende at dens beslutninger kan bringe organisationens 

interessenter i fare eller bryder loven. Københavns Politi bringer ikke interessenterne i fare 

og man kan ikke sige de bryder loven, men påstandene omkring politiets uærlighed 

kommer fra demonstrante, der mener at de er blevet slået ekstensivt uden grund. Da 

politiet afviser at der findes en videooptagelse, opfattes det som om politiet har noget at 

skjule, og at de måske har brudt loven. Hvis den gængse opfattelse som er skabt af medier 

og Consumer Generated Media er at politiet har handlet uretmæssigt, så må man som 
                                                             
35 Se Coombs’ kriseklynger side 54 
36 Se Coombs’ kriseklynger side 54 
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organisation forholde sig til dette. Graden af ansvar ligger altså nu i tunge ende af skalaen. 

Københavns Politi lader ikke til at være klar over dette, og at en sådan tildeling af ansvar 

kan have negativ effekt på en organisations symbolske kapital. Det er interessenternes 

opfattelse af organisationen der gælder, og ikke nødvendigvis de faktuelle forhold.  

”Det var jo også pisseærgerligt med Brorsons Kirken affære, for rent 

faktisk besluttede vi at vi ville offentliggøre videoen. Det er jo ikke nogen 

hemmelighed at vores kommunikationsmand han ringede ud til vores 

beredskabssektion og sagde ”jeg vil gerne have optagelserne fra kirken” 

og han fik dem, men han fik ikke optagelserne fra gaden. Men han havde 

jo også kun bedt om optagelserne fra kirken, og så startede den jo. 

Medierne råbte jo op om, ”hvad fanden har I ikke styr på noget?”  Så der 

er jo ikke noget hokus pokus i det, og rent faktisk er det jo skide 

ærgerligt for dagen efter om morgenen, der sad jeg faktisk med en usb-

stick med alle optagelserne og viste det nede i kælderen, men det vidste 

man ikke noget om heroppe på gangen. Så det er sgu ikke så godt. Så 

det er som vi lærte af den historie det er, så er det svært at slå den ihjel i 

medierne for nu har man jo også fra Information, Politiken, B. T og 

Ekstra Bladet anlagt hver sin linje og der salg i den. Det er der så ikke 

noget at gøre ved. Vi har lært at dobbelttjekke informatiorner. Alt 

information til presse og offentligheden skal være korrekt. Det er den 

nemmeste måde at få bugt med enhver tvivl vedrørende vores arbejde 

samt mediespekulationer.” (Per Larsen)    

Opsamlende kan vi altså konkludere at kommunikationen, som aktiverer den symbolske 

magt, søger at skabe en ændring af mening omkring det givne emne og som samtidig søger 

at skabe tillid til politiet. Stakeholder management bruges ligeledes af Københavns Politi. 

De kommunikerer til befolkningen, at de kan stoles på, samt at hvis man føler sig 

uretfærdigt behandlet er der mulighed for at få sin sag vurderet af statsadvokaten. 

Statsadvokaten skal sørge for, at politiet står til regnskab for eventuelle fejl og misbrug af 

deres beføjelser. Københavns Politi er bevidste om den læringsproces der er efter en endt 



kommunikativ krise, og at det er vigtigt at huske at indføre nye procedurer i ens 

krisehåndtering.  

KAPITEL 6: KONKLUSION 

 

”Ved at konfrontere medierne og dermed borgerne og ærligt forklare dem 

hvordan det hænger sammen, kan man hurtigt og effektivt lægge låg på 

såkaldte kriser. Og vi har lidt erfaring med, at hvis vi går ud med historien og i 

øvrigt samtidig fortæller og erkender, at det er noget lort vi har lavet, så dør 

den historie ud på en dag. Du kan bare ikke gøre det hver dag. Det handler om 

tillid. Hyskenstræde døde jo også i løbet af et døgn, men jeg vil ikke anbefale 

virksomheder at lege med den der tanke en gang om dagen, for så bliver de 

stegt over en sagte ild. Det er der ingen tvivl om. Men når det sker så for Guds 

skyld se at få spillet kortene på bordet og lad være med at dække over noget.” 

(Per Larsen)  

 

Vi indleder vores konklusion med et citat af chefpolitiinspektør Per Larsen, som har været 

organisationens ansigt udadtil, siden han tråde i kraft som chefpolitidirektør og måske 

dansk politis største succeshistorie. Efter urolighederne 18. maj 1993 blev der krævet 

åbenhed i politiet, og det fik de med Per Larsen. Der skal ikke herske tvivl om, at Larsen 

med sine 43 år i politiet kender spillet og magten og forstår at balancere i krydsfeltet 

mellem politik og folkestemning, Citatet indkapsler essensen af vores problemstilling og i 

kraft af Per Larsens profession, historik og personlighed, må man formåde at udtalelsen er 

oprigtig. Han fremhæver at de i medierne fremstille kriser er såkaldte. Han sætter altså 

spørgsmålstegn ved anvendelsen af termen krise i forbindelse med 

kommunikationsprocessen i Københavns Politi i de udvalgte cases. Dog erkender han, at 

der skal lægges låg på kriserne, og at dette kan gøres ved at konfrontere medierne (og 

borgerne) med ærlig kommunikation . Man er således godt klar over, at både medier og 

borgere skal ’plejes’. Dog påpeger han også, at ”… hvis man går ud med historien og i øvrigt 

samtidig fortæller og erkender, at det er noget lort vi har lavet, så dør den historie ud på en 

dag. Du kan bare ikke gøre det hver dag.” Heri fremstilles det, at man er klar over, at 
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kommunikationsprocesserne skal være velovervejede og situationsbestemt. Da vi i 

teoriafsnittet konkluderede, at Københavns Politi ikke gør brug af en kriseplan, må der altså 

foreligge en uudtalt kommunikationsstrategi, som kun vægtes og vejes talsmændene 

imellem.  

Vi er således kommet frem til den vigtige kendsgerning, at man i arbejdet med at forstå 

politiets kommunikationsprocesser i forbindelse med socialt konstruerede kriser er 

nødsaget til at se hinsides både artstypologier, krisers intensitet og dynamik og holde fokus 

på krisernes status som fortolkede fænomener, dvs. som en form for social konstruktion, 

som kun tager sin form i det enkelte individ/den enkelte organisation. I sin bog ”Ongoing 

Crisis Communication” (1999) understreger Timothy Coombs, at kriser synes at være 

nemme at placere og identificere, når den udlæsende begivenhed er indlysende (flystyrt, 

oversvømmelse mv.), men at det ikke er alle kriser, som er lige indlysende eller lige 

”synlige”, om man så må sige. ”Kriser er symbolske såvel som objektive. Folk kan være uenige 

om, hvorvidt en situation er en krise. Hvor mærkeligt det end lyder, så kan en organisation 

godt være uvidende om, at den befinder sig i en krise.” (Coombs 1999a: 89) 

Grundtanken i vores selvskabte analysemodel er, at organisationen og deres talsmænd er 

rhetorer, at selve kommunikationen er en tale, og at tilhørerne dvs. borgerne skal 

overbevises. Retorikken eller kommunikationsprocessen opfattes som en form for dialog, 

som en dynamisk række af retoriske udvekslinger af påstande og modpåstande, hvor to 

parter (organisationen og medierne) kæmper med hinanden om af få en tredjepart 

(borgerne) til at overtage en bestemt fortolkning. Formålet med denne dyst eller disse 

udvekslinger er at skabe meninger – sensemaking. For den kommunikerende organisation 

bliver idealet altså ”den gode organisation, som kommunikerer godt”, dvs. en organisation 

der besidder både karakter og kompetence. Set i dette perspektiv består kommunikation 

ikke i statisk information, der er selvafslørende, men i dynamisk kommunikation med 

budskaber og fortolkninger af budskaber, der kan bestrides. Politiet ser således ikke 

kommunikation som transmission, men transformation.  

Kriser opstår ikke isoleret. De opstår i en organisationel kontekst som en komponent i 

rækker af serier eller parallelle begivenheder. Med andre ord opstår og iagttages kriser af 



organisationelle stakeholdere, der allerede har en mening vedrørende organisationen, og 

som stadig vil have en mening om organisationen efter afslutningen på krisens livscyklus. 

Selve krisebegivenheden indgår altså ikke alene i en mere omfattende livscyklus, hvor der 

kan skelnes mellem forskellige faser. Hele forløbet, fra før krisen begynder til den er ovre, 

indsættes derudover også i en endnu mere omfattende kontekst, hvor organisationens 

omgivelser danner sig en negativ eller positiv offentlig mening, både før, under og efter 

krisen. København Politis kommunikationsproces båder falder og står i den sociale 

konstruktion af kriser.  

Kommunikationsprocesserne i Københavns Politi i forbindelse med socialt konstruerede 

kriser skal altså forstås udfra det fortolkede syn, som et individ eller en organisation 

pålægger situationen. Da krisen formes i det enkelte individ, kan der opstå misforståelser, 

udfordringer og problemer to eller flere parter imellem, hvis krisen fortolkes forskelligt. 

Man tildeler altså en krise alvor efter fortolkning. Som vi påviser i afhandlingens 

krisedefinitionsafsnit, så er medierne med til at forme borgernes synspunkt og dermed 

fortolkning. Kommunikationsudfordringerne for Københavns Politi bliver dertil at skabe 

dialog til borgerne gennem medierne, og således ændre det fortolkede syn på politiet. Det 

handler om at vinde befolkningens tillid, for derigennem at bevare og opbygge sin 

symbolske kapital, som afkaster anerkendelse.  For  kun med anerkendelse og tillid kan 

Københavns Politi komme igennem de socialt konstruerede kriser uden at tabe ansigt.  

KAPITEL 7: KRITISK REFLEKSION 
Som det fremgår af teoriafsnittet og konklusionen, så har denne afhandling gennem sin 

diskussion af kommunikationsprocesserne i Københavns Politi påpeget svagheder ved 

eksisterende krisekommunikationsteorier, men  

afhandlingen rejser unægteligt også en række spørgsmål om samspillet mellem stakeholder 

management, symbolsk magt og sense-making i krisekommunikation.  

  

En del af disse uafklarede spørgsmål, som det kunne være interessant at undersøge 

nærmere i fremtiden er:  

• I hvilket omfang har stakeholder management, symbolsk magt og sense-making – hver for 
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sig – indflydelse på en organisations kommunikationsproces i forbindelse med 

krisekommunikation? 

 Hvad betyder det for krisehåndteringen, at der er samspil mellem stakeholder 

management, symbolsk magt og sense-making?  

 Kan der opstå situationer, hvor stake holder management, symbolsk magt og sense-

making er i modstrid? 

  

 

Der kan ligeledes rejses spørgsmål ved anvendelsen af den nye analysemodel. Modellen har 

i særdeleshed givet et opklarende indtryk af kommunikationsprocesserne i Københavns 

Politi, og heri også afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål man end måtte have omkring 

politiets kriseledelseshåndtering. Modellen begrænser sig dog kun til organisationer, som 

har samme syn på kriser, og da vi er kommet frem til, at kriser er socialkonstruktivistiske 

og dermed kun kan forstås i egne øjne, så forekommer det umuligt at vide, hvem som ellers 

kunne gøre brug af modellen.  

 

Vi er dog overbeviste om, at kontinuerlig interessentpleje i både før- under og efter krise-

fasen vil vise sig at være et uundgåeligt element i fremtiden, da Risikosamfundet lægger op 

til, at kriser bliver mere og mere utydelige, at man dermed har større tendens til at 

selvfortolke kriser, og organisationer således bliver nødt til at have fokus på, at deres 

eventuelle krisesituation opfattes forskelligt at forskellige interessenter, som alle skal 

plejes.   
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Bilag A 

Cirkulæreskrivelse om nogle spørgsmål vedrørende politiets 
samarbejde med pressen  

   

 1. Baggrund og problemstilling  

Pressens brug af bl.a. billeder og filmoptagelser fra politiforretninger mv., hvor pressen 
efter særlig aftale med politiet har været til stede, har i de senere år givet anledning til flere 
klagesager i Justitsministeriet.  

Disse sager har vist, at en sådan form for samarbejde mellem politi og presse giver 
anledning til vanskelige spørgsmål om afvejningen mellem på den ene side det almindelige 
hensyn til størst mulig åbenhed om politiets arbejde og på den anden side hensynet til bl.a. 
principperne om tavshedspligt og beskyttelse af privatlivets fred.  

Justitsministeriet har på den baggrund fundet det rigtigst at orientere om de regler, som 
efter lovgivningen og almindelige retsprincipper gælder for et samarbejde af den nævnte 
karakter. I tilknytning hertil har Justitsministeriet tillige fundet det naturligt at redegøre for 
de regler om tavshedspligt, som har betydning for politiets samarbejde med pressen i 
øvrigt.  

Nedenfor under pkt. 2 omtales de overordnede hensyn, som gør sig gældende på området. 
Under pkt. 3 omtales herefter de almindelige regler og principper for, i hvilket omfang 
politiet er berettiget til at give pressen oplysninger om konkrete straffesager mv. Under pkt. 
4 omtales nogle særlige spørgsmål, der kan opstå, når det kommer på tale at etablere et 
videregående samarbejde af den ovennævnte karakter, f.eks. således at der gives pressen 
adgang til at fotografere eller optage billeder på en politistation eller til at ledsage politiet 
under patruljekørsel.  

Cirkulæreskrivelsen bygger bl.a. på drøftelser med Rigsadvokaten, Statsadvokatforeningen, 
Politimesterforeningen, Politidirektøren i København, Rigspolitichefen og Politiforbundet i 
Danmark. Justitsministeriet har ligeledes drøftet sagen med Advokatrådet og 
Landsforeningen af beskikkede Advokater samt med repræsentanter for pressen.  

2. Overordnede hensyn  

2.1. Størst mulig åbenhed om politiets arbejde  

Politiet er statens centrale myndighed med hensyn til håndhævelse af lov og orden.  
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Efter retsplejelovens § 108 er politiets opgave således at opretholde sikkerhed, fred og 
orden, at påse overholdelsen af love og vedtægter samt at foretage det fornødne til 
forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning af sådanne. Politiet er ved 
retsplejelovens øvrige bestemmelser tillagt en række efter omstændighederne vidtgående 
beføjelser til at foretage tvangsindgreb overfor borgerne.  

Det er bl.a. derfor meget vigtigt, at der er størst mulig åbenhed om politiets arbejde. En 
sådan åbenhed bidrager til, at der ikke opstår uberettigede rygter og myter om politiets 
virksomhed, og derved til at sikre samfundets almindelige tillid til politiet.  

Karakteren af den virksomhed, som politiet udøver, indebærer samtidig, at der i en række 
sammenhænge må være begrænsninger i åbenheden. Det skyldes bl.a. hensynet til politiets 
funktionsdygtighed (nedenfor pkt. 2.2) og hensynet til lovgivningens regler om 
tavshedspligt mv. (nedenfor pkt. 2.3).  

2.2. Politiets funktionsdygtighed  

Som anført ovenfor er politiets centrale opgave at opretholde sikkerhed, fred og orden.  

Hensynet til åbenhed om politiets arbejde vil derfor i alle tilfælde skulle afvejes i forhold til, 
at politiet skal være funktionsdygtigt og herunder kunne løse sine opgaver med den 
fornødne hurtighed.  

En sådan afvejning vil navnlig kunne være relevant i tilfælde, hvor der opstår spørgsmål om 
etablering af et særligt samarbejde som omtalt ovenfor under pkt. 1, og hvor det må 
overvejes, om et sådant samarbejde - og de vilkår herfor, som i givet fald må fastsættes - er 
forenelige med almindelige politifaglige hensyn i den konkrete situation. Der henvises 
nærmere til pkt. 4 nedenfor.  

2.3. Principperne om tavshedspligt og beskyttelse af privatlivets fred  

Politiet er omfattet af lovgivningens almindelige regler om tavshedspligt.  

Den centrale bestemmelse er straffelovens § 152. Efter denne bestemmelses stk. 1 er det 
strafbart for den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, uberettiget at 
videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende i den forbindelse har 
fået kendskab til.  

Efter bestemmelsens stk. 3 er en oplysning fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig 
bestemmelse er betegnet som sådan, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde 
den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Det følger af 
forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 6, at bl.a. hensynet til enkeltpersoners forhold (herunder 
strafbare forhold) kan begrunde, at en oplysning må anses for fortrolig.  



Det er alene den "uberettigede" videregivelse af fortrolige oplysninger, som efter 
straffeloven er retsstridig. Det beror derfor i princippet i alle tilfælde på en nærmere 
konkret vurdering, om den pågældende myndighed i en given situation er berettiget til at 
videregive sådanne oplysninger til andre, herunder pressen. Det må i den forbindelse bl.a. 
indgå, om der foreligger samtykke fra den, som oplysningerne angår, om oplysningerne 
videregives i anonymiseret form, hvilke hensyn der taler for at videregive oplysningerne, og 
om der er tale om oplysninger om forhold, som allerede - helt eller delvis - er offentligt 
kendte. Der henvises nærmere til pkt. 3 nedenfor.  

Bestemmelsen i straffelovens § 152 suppleres bl.a. af lovens § 264 d. Efter denne 
bestemmelse er det strafbart uberettiget at videregive meddelelser eller billeder 
vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under 
omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Denne 
bestemmelse gælder - i modsætning til § 152, der alene omfatter ansatte i offentlig tjeneste 
eller hverv - også for pressen.  

Om bestemmelsen kan i øvrigt henvises til Kommenteret Straffelov, side 339 ff. Her omtales 
bl.a. betydningen af, at der foreligger samtykke fra den, som oplysningerne angår, og det 
anføres i den forbindelse, at et eventuelt samtykke til enhver tid kan tages tilbage. 
Endvidere anføres, at det er den person, som oplysningerne angår, der skal give samtykket, 
og at politiet således f.eks. ikke kan give en fjernsynsfotograf tilladelse til at videregive 
billeder af anholdte eller detentionsanbragte.  

Ud over lovgivningens udtrykkelige bestemmelser skal offentlige myndigheder - herunder 
politiet - også iagttage almindelige principper om god forvaltningsskik. Af disse principper 
følger bl.a., at politiet under alle omstændigheder skal behandle de personer, som man 
kommer i berøring med, med den fornødne hensynsfuldhed og herunder f.eks. tage i 
betragtning, at de pågældende - uanset om der er tale om mistænkte, sigtede, forurettede, 
vidner eller andre - ofte vil befinde sig i en udsat og sårbar situation.  

3. Politiets almindelige videregivelse af oplysninger til pressen  

3.1. Det almindelige udgangspunkt er, at politiet ikke - heller ikke efter begæring - har pligt 
til at give pressen oplysninger om forløbet af konkrete straffesager mv. Det skyldes bl.a., at 
adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloven ikke gælder for sager inden for 
strafferetsplejen, jf. lovens § 2, stk. 1, 1. pkt.  

Ofte vil forholdet imidlertid være det, at politiet selv - bl.a. på baggrund af det hensyn til 
størst mulig åbenhed, der er omtalt ovenfor under pkt. 2.1 - gerne vil orientere pressen om 
sager, der af den ene eller anden grund kan have offentlig interesse. I sådanne tilfælde er 
spørgsmålet, om politiet har ret til dette efter reglerne om tavshedspligt mv.  

Retsplejeloven indeholder enkelte bestemmelser herom:  
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Det er således i retsplejelovens § 818 bestemt, at politiet kun under nærmere angivne 
omstændigheder må offentliggøre signalement eller andre oplysninger, der er egnede til at 
fastlægge identiteten af en formodet gerningsmand. Bl.a. skal offentliggørelsen være af 
væsentlig betydning for efterforskningen, herunder for fastlæggelsen af den pågældendes 
identitet eller for at forebygge yderligere lovovertrædelser.  

På tilsvarende måde må der efter lovens § 819 kun bringes offentlige efterlysninger under 
nærmere angivne restriktive betingelser. Det er bl.a. en betingelse, at efterlysning må 
antages at være af afgørende betydning for strafforfølgningens gennemførelse eller for at 
forebygge yderligere lovovertrædelser.  

Om bestemmelserne i retsplejelovens §§ 1016 a og 1017, stk. 2, nr. 3, henvises til pkt. 3.2 
nedenfor.  

Uden for de tilfælde, der er særligt reguleret i retsplejeloven, beror vurderingen af, om 
videregivelse af oplysninger fra konkrete straffesager mv. til pressen er berettiget, på 
straffelovens almindelige regler om tavshedspligt og på almindelige principper om god 
forvaltningsskik.  

Efter disse regler afhænger det principielt af en konkret vurdering i den enkelte situation, 
om en sådan videregivelse kan anses for berettiget, jf. ovenfor pkt. 2.3. Det må således bl.a. 
afhænge af karakteren af den enkelte sag og den interesse, som offentligheden kan have i 
den, hvilke oplysninger der kan og bør videregives til pressen, og i givet fald på hvilken 
måde.  

Det klare udgangspunkt er imidlertid, at videregivelse ikke kan ske, såfremt der herved 
røbes oplysninger om de berørte enkeltpersoner, medmindre oplysningerne gives i helt 
anonymiseret form. Et tilsvarende udgangspunkt kan siges at følge af de særlige regler i 
retsplejeloven om offentliggørelse af signalement og efterlysninger, der er omtalt ovenfor.  

Det må samtidig understreges, at selv om tavshedspligten som anført sætter væsentlige 
grænser for, hvad der kan oplyses om berørte enkeltpersoner mv., er den på ingen måde 
ensbetydende med, at politiet er afskåret fra i rimeligt omfang at orientere pressen - og 
derigennem offentligheden - om forløbet af straffesager af offentlig interesse. Der er således 
intet til hinder for, at politiet - under iagttagelse af bl.a. hensynet til de berørte 
enkeltpersoner, jf. ovenfor - mere generelt orienterer pressen om forløbet af og status for 
efterforskningen i konkrete sager.  

Særlige forhold kan gøre sig gældende i tilfælde, hvor det allerede er offentligt kendt, hvem 
de implicerede enkeltpersoner er. Der kan f.eks. være tale om, at de pågældende personer 
har valgt selv at stå frem.  

Den omstændighed, at de berørte personers identitet allerede er offentligt kendt, indebærer 
i sig selv ikke , at oplysninger om de pågældende herefter kan videregives. Det vil således 
også i disse situationer bero på en helt konkret vurdering, i hvilket omfang politiet kan 



orientere om sagens forløb, og det må herunder bl.a. indgå, i hvilket omfang den 
pågældende selv har givet oplysninger om sagen til offentligheden, og hvilke nye 
oplysninger der i givet fald vil komme frem om vedkommendes forhold. I den forbindelse 
må det under alle omstændigheder som helt overvejende regel ikke forekomme, at der 
gives oplysninger til pressen - f.eks. om, at der er rejst sigtelse - som den pågældende selv 
ikke forinden er bekendt med.  

Der kan endelig være grund til at fremhæve, at reglerne om tavshedspligt som 
udgangspunkt gælder helt uafhængigt af, hvem den eller de berørte enkeltpersoner er. Det 
forhold, at en efterforskning eller tiltale rettes mod personer, der som f.eks. skuespillere 
eller politikere er almindelig kendt af offentligheden, eller mod sådanne personers 
nærmeste familie mv., har således i almindelighed ingen betydning for politiets adgang til at 
offentliggøre oplysninger om sagen.  

3.2. Det ovenfor anførte vedrører den tavshedspligt, der gælder af hensyn til de berørte 
enkeltpersoner. Det er selvsagt i alle tilfælde en forudsætning, at en orientering af pressen 
sker inden for rammer, der sikrer, at politiets videre arbejde med opklaring mv. af den 
pågældende sag ikke unødigt hindres eller vanskeliggøres.  

Det er ligeledes en forudsætning, at oplysninger til pressen ikke videregives på en måde, 
som kan være egnet til at rejse tvivl om, at politiet og anklagemyndigheden udfører deres 
undersøgelser i overensstemmelse med almindelige principper om saglighed og 
objektivitet. Der kan i den forbindelse henvises til bestemmelsen i retsplejelovens § 1016 a. 
Efter denne bestemmelse må ingen, som i embeds medfør er beskæftiget med en straffesag, 
uden for retten udtale sig til offentligheden om skyldsspørgsmålet, så længe sagen ikke er 
pådømt eller bortfaldet. Endvidere er det - så længe endelig dom i en straffesag ikke er 
afsagt - strafbart at fremsætte udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke 
dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse, jf. § 1017, 
stk. 2, nr. 3.  

De nævnte bestemmelser og almindelige principper om saglighed og objektivitet indebærer 
ikke, at politiet er afskåret fra at give udtryk for enhver vurdering af spørgsmål i den 
pågældende sag. I tilfælde, hvor der f.eks. er truffet beslutning om at fremstille en sigtet i 
grundlovsforhør med henblik på at begære den pågældende varetægtsfængslet, vil det 
således bl.a. kunne siges, at det er politiets opfattelse, at det fornødne mistankegrundlag 
efter retsplejeloven er til stede. Der bør imidlertid ikke fremsættes udtalelser eller afgives 
oplysninger til pressen, som mere konkret indeholder tilkendegivelser om politiets eller 
vedkommende polititjenestemands opfattelse af de foreliggende beviser mv.  

4. Særligt samarbejde mellem politiet og pressen  

4.1. Beskrivelsen ovenfor under pkt. 3 angår sædvanlige tilfælde, hvor der opstår 
spørgsmål om politiets adgang til - typisk i forbindelse med interviews - at give pressen 
oplysninger om forløbet af konkrete straffesager.    
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I de senere år er det forekommet, at der er etableret en mere direkte og umiddelbar adgang 
for pressen til at følge politiets arbejde.  

Et sådant særligt samarbejde mellem politiet og pressen kan have forskellige former. Der 
kan bl.a. være tale om, at medarbejdere fra pressen ønsker en særlig adgang til at følge 
politiets virksomhed over for borgerne, f.eks. ved at ledsage politiet under patrulje, 
almindelige politiforretninger eller særlige målrettede aktiviteter eller ved at overvære 
politiets arbejde på politistationen.  

Ofte vil der være tale om, at der samtidig ønskes adgang til at fotografere eller foretage film- 
og/eller lydoptagelser. Ordningen kan imidlertid også have et mere begrænset formål, 
herunder at den pågældende journalist alene følger med de pågældende 
polititjenestemænd for efterfølgende at skildre forholdene i almindelig reportageform.  

4.2. Et samarbejde af den nævnte karakter vil fra pressens side ofte have til formål at give 
offentligheden et mere spontant og virkelighedsnært indblik i politiets arbejde, end f.eks. 
den almindelige interviewform giver mulighed for.  

Et sådant formål er i god overensstemmelse med almindelige synspunkter om størst mulig 
åbenhed om politiets arbejde.  

Erfaringen viser samtidig, at et samarbejde af den her beskrevne karakter kan give 
anledning til vanskelige problemstillinger i relation til de gældende regler og principper om 
tavshedspligt mv.  

Dette skyldes bl.a., at den omtalte form for samarbejde i sagens natur - når det først er 
etableret - for politiet indebærer et mere uforudsigeligt og "ukontrolleret" forløb end de 
sædvanlige tilfælde, hvor repræsentanter for politiet interviewes til pressen, og hvor 
politiet på forhånd kan fastlægge, hvilke oplysninger der kan og bør gives. Det må også 
spille ind, at det nævnte særlige samarbejde efter omstændighederne vil indebære, at 
pressen - f.eks. via film- og billedoptagelser - kan viderebringe følsomme oplysninger om de 
berørte enkeltpersoner i en form, som de pågældende kan opfatte som i særlig grad 
belastende eller ydmygende.  

4.3. Det er efter Justitsministeriets opfattelse ikke muligt i generel form at give mere 
præcise anvisninger på, i hvilke tilfælde politiet kan og bør imødekomme et ønske fra 
pressen om samarbejde af den her omhandlede karakter, og i givet fald på hvilke nærmere 
vilkår. Rammerne herfor vil f.eks. afhænge af, hvilken nærmere form samarbejdet skal have, 
herunder om der er tale om filmoptagelser mv. eller alene om almindelig 
reportagevirksomhed. Endvidere vil det bl.a. have betydning, om pressen kun er til stede på 
offentligt tilgængelige veje og gader mv., eller om der også gives adgang til f.eks. 
politistationen eller politiets lokaliteter i øvrigt.  



Der kan imidlertid peges på en række forhold, som - ud over de allerede anførte - må indgå i 
overvejelserne om, hvorvidt et samarbejde af den omhandlede karakter skal etableres, og 
hvordan det i givet fald nærmere skal gennemføres:  

   

·   Det må i alle tilfælde være en grundlæggende betingelse, at pressens tilstedeværelse ikke 
forsinker eller vanskeliggør politiets arbejde. Bl.a. i tilfælde, hvor det - som beskrevet 
nedenfor - vil være nødvendigt at indhente samtykke fra de berørte enkeltpersoner, må det 
således grundigt overvejes, om en sådan procedure er forenelig med almindelige 
politifaglige hensyn i den foreliggende situation.  

   

·   Det vil - på grund af reglerne om tavshedspligt m.v. - i en række tilfælde være en afgørende 
forudsætning, at der forudgående er givet samtykke fra de berørte enkeltpersoner. Det 
gælder f.eks. i tilfælde, hvor pressen i forbindelse med ophold på den pågældende 
politistation ønsker adgang til at optage billeder af personer, der er anholdt, eller som i 
øvrigt er i en situation, der tilsiger, at deres forhold ikke uden videre blotlægges for 
pressen. Det gælder også bl.a. i tilfælde, hvor der - helt undtagelsesvis - måtte opstå 
spørgsmål om at lade pressen være til stede under gennemførelse af politiforretninger i 
private hjem.  

   

   

·   På frit tilgængelige steder - hvor pressen således under alle omstændigheder ville kunne 
opholde sig - kan der ikke stilles krav om samtykke fra de berørte enkeltpersoner. Et krav 
om samtykke vil dog gælde i særlige tilfælde, f.eks. hvor det alene eller helt overvejende er i 
kraft af politiets bistand, at pressen kommer i kontakt med de nævnte personer. Herudover 
gælder, at politiet som følge af principperne om god forvaltningsskik i alle tilfælde må sikre, 
at der tages de fornødne hensyn til de omhandlede enkeltpersoner, f.eks. ved om 
nødvendigt at sørge for, at pressen holdes på en rimelig fysisk afstand af begivenhederne.  

   

·   Der kan ikke antages at være noget til hinder for, at det overlades til pressen at tilvejebringe 
det fornødne samtykke, men politiet har i alle tilfælde et selvstændigt ansvar for, at gyldigt 
samtykke foreligger.  
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·   Det må i den forbindelse tages i betragtning, at et gyldigt samtykke ikke kan gives af en 
person, der f.eks. på grund af sin almindelige tilstand eller påvirkethed af alkohol, narkotika 
eller medicin mv. ikke i fornødent omfang er i stand til at overskue betydningen og 
rækkevidden heraf. Samtykket skal også indhentes på et sprog, som den pågældende 
forstår.  

   

·   Endvidere må det bl.a. indgå, at et eventuelt samtykke til enhver tid vil kunne tilbagekaldes 
med den virkning, at politiet må afbryde samarbejdet.  

   

·   Er der efter det anførte grundlag for at imødekomme et ønske fra pressen om en særlig 
adgang til at følge politiet, må det overvejes, om der skal fastsættes nærmere vilkår for 
ordningen. Der kan bl.a. være tale om, at ordningen alene omfatter bestemte lokaliteter 
eller bestemte former for politiforretninger. Der kan efter omstændighederne også være 
tale om, at politiet betinger sig ret til efterfølgende at gennemse de pågældende 
filmoptagelser mv. Formålet hermed må selvsagt ikke være at føre kontrol med f.eks. de 
synspunkter om politiets indsats, som pressen eventuelt ønsker at give udtryk for, men 
alene at sikre, at der ikke bliver tale om at viderebringe optagelser mv. til offentligheden i 
strid med principperne om tavshedspligt og privatlivets fred eller til skade for politiets 
funktionsdygtighed, f.eks. ved afsløring af polititaktiske forhold.  

   

   

·   Det må endvidere overvejes, om der i givet fald bør indgås en egentlig skriftlig aftale mellem 
politiet og pressen. En skriftlig aftale vil f.eks. kunne sikre, at alle parter er opmærksomme 
på de almindelige principper, der gælder for et sådant samarbejde, og på eventuelle særlige 
vilkår, som der måtte være behov for at fastsætte, jf. ovenfor.  

   

·   Politiet vil under et samarbejde af den omhandlede karakter kunne give de anvisninger til 
pressen, som i det enkelte tilfælde findes nødvendige af hensyn til en korrekt og 
hensigtsmæssig gennemførelse af den pågældende politiforretning. Herunder vil politiet 
kunne afbryde samarbejdet, hvis de nævnte hensyn tilsiger det.  

   

   



·   Det kan tilføjes, at pressen i alle tilfælde vil skulle iagttage almindelige krav til god presseskik. 
Herunder stilles bl.a. krav til pressen om - såvel ved tilvejebringelse af oplysninger og 
billedmateriale mv. som ved anvendelse heraf - at tage hensyn til de berørte personers krav 
på respekt for deres personlige integritet og privatliv og til behovet for beskyttelse mod 
ubeføjet krænkelse. Der henvises endvidere til det under pkt. 2.3 anførte om straffelovens § 
264 d.  

   

Som det fremgår, kan vurderingen af, om et ønske fra pressens side om et særligt 
samarbejde med politiet skal imødekommes, være vanskelig og herunder bero på mere 
juridisk prægede overvejelser. På den baggrund bør beslutningen herom i almindelighed 
træffes af politimesteren (politidirektøren) eller af den, som politimesteren i de enkelte 
tilfælde bemyndiger til det.  

   

Justitsministeriet, den 27. juni 2003 
Lennart Lindblom 

 

 


