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Abstract	
	
Background:	
Todays’	society	is	constructed	by	complex	norms	and	rules,	in	which	organizations	must	monitor	their	

communication	through	an	expectation	of	increased	transparency.	

The	technological	development	 is	resulting	 in	much	more	accessible	 information	of	which	 it	 is	more	

difficult	 for	 organizations	 to	 navigate	 in	 the	 society.	 It	 seems	 as	 if	 governmental	 organizations	

experience	challenges	in	complying	with	these	increased	demands	and	expectations.	Especially	crisis	

communication	 is	 a	 challenge	 for	 organizations	 as	 they	 must	 comply	 with	 their	 surroundings	 and	

minimize	the	reputational	damage.		

This	 thesis	 investigates	 SKAT	 and	 DSBs	 crisis	 communication	 and	 influencing	 factors	 in	 the	

surroundings	in	relations	to	the	crises.		

Purpose:	
Motivated	 by	 the	 factors,	 which	 are	 contributing	 for	 an	 organizational	 crisis,	 we	 chose	 the	

governmental	organizations,	SKAT	and	DSB.	This	due	to	their	year-long	crisis	history	and	them	being	

governmental	 organizations,	 we	 find	 it	 interesting	 to	 investigate	 the	 crisis	 communication	 through	

configuration	of	a	public-sector.	

Methodology:	
This	thesis	is	a	comparative	case	study	of	SKAT	and	DSB.	It	is	composed	of	three	perspectives;	crisis,	

organizational,	 and	 societal.	 By	 this	 we	 try	 to	 clarify	 equalities	 and	 inequalities	 in	 SKATs	 crisis	 of	

dividend	tax	and	DSBs	crisis	of	 IC4-trains,	 together	with	positive	and	negative	 influencing	 factors	 to	

these	crises.		

Our	methodology	is	based	upon	existing	theories	in	which	the	empiricism	is	collected	by	coincidental	

search	online	and	through	content	analysis.	

Findings:	
The	 findings	 of	 the	 thesis	 prove	 that	 SKAT	 and	 DSBs	 crisis	 have	 more	 equalities	 than	 expected	

beforehand.	 The	 analysis	 of	 crises	 types	 and	 history	 established	 that	 both	 crises	 are	 of	 high	

reputational	 threat	 and	 that	 a	 prolonged	 crisis	 history	 resulted	 in	 both	 organizations	 having	 velcro	

effect.		
In	relation	to	this,	an	analysis	of	SKAT	and	DSBs	crisis	response	strategies	showes	that	neither	of	the	

organizations	have	applied	the	recommendations	of	Coombs.		



Furthermore,	it	is	indicated	that	the	media’s	negative	linguification	of	SKAT	and	DSB	creates	noise	and	

disturbance	 in	 society.	 This	 become	 a	 challenge	 for	 the	 organizations’	 possibility	 to	 create	

comprehensiveness	 among	 consumers.	 In	 coherence	 with	 the	 medias	 negative	 linguification,	 the	

consumers’	opinion	of	 the	organizations	 is	negative	as	well.	Due	to	 this	coherence,	an	assumption	 is	

that	the	linguification	of	the	media	influences	the	consumers’	opinion.	

SKAT	and	DSB’s	organizational	culture	is	analyzed	to	be	rationel/open.	By	analyzing	the	organizations’	

VCI	 it	 is	 clarified	 that	neither	of	 the	organizations	communicated	 in	 relation	 to	 their	 culture.	This	 is	

one	of	the	reasons	why	the	organizations	experience	gaps	between	the	‘C’	and	‘I’.	In	relation	to	VCI,	it	

become	clear	that	SKAT	and	DSB	have	gaps	between	every	element	of	‘V’,	‘C’	and	‘I’.	

A	further	founding	is	that	neither	SKAT	nor	DSB	have	much	legitimacy	in	society,	which	is	a	negative	

effect	of	their	crisis	history,	velcro	effect	and	gaps	in	VCI.	This	indicates	that	the	organizations	do	not	

persuade	 to	 operate	 in	 relation	 to	 the	 hypercomplex	 society	 as	 they	 have	 not	 developed	with	 their	

surroundings	expectations	and	demands.			
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DEL	1	-	INTRODUKTION	
1.	Indledning	
"Omdømmet	er	utrolig	vigtigt	i	den	offentlige	sektor,	ligesom	det	er	i	alle	andre	virksomheder.	Borgernes	

tillid	er	i	den	grad	afgørende	for,	om	offentlige	institutioner	kan	fungere	optimalt."		

(Hald,	2014)	

	

Samfundet	er	i	dag	konstrueret	af	komplekse	normer	og	regler,	hvori	organisationer	skal	monitorere	

deres	kommunikation	gennem	en	forventning	om	øget	transparens.	Organisationers	forhold	til	deres	

omverden	er	derfor	ændret,	da	der	ikke	længere	er	tale	om	én	offentlighed,	men	flere	forskellige	sy-

stemer.	 Dette	 er	 en	 udvikling,	 som	 har	 decentraliseret	 organisationen,	 hvortil	 samfundets	 politiske,	

sociale	og	 teknologiske	udvikling	har	skabt	et	behov	 for	konstant	udveksling	mellem	organisationen	

og	dens	omverden	 (Schultz-Jørgensen,	2014:	83).	Alt	 sammen	betragtninger	af	 samfundet,	 som	Lars	

Qvortrup	(2003)	definerer	som	et	hyperkomplekst	samfund.	Med	denne	betragtning	skal	organisatio-

ner	 i	 højere	 grad	være	bevidste	om	deres	organisationsstruktur	og	 eksistensgrundlag	 -	 private	 som	

offentlige.		

	

Dertil	har	kommunikationsteknologien	de	seneste	år	været	i	rivende	udvikling,	og	har	medført,	at	me-

dierne	i	dag	er	en	integreret	del	af	organisationernes	omverden	(Schultz-Jørgensen,	2014:	31).	Det	har	

gjort	kravene	for	krisekommunikation	mere	kompliceret,	da	disciplinen	skal	tage	udgangspunkt	i	dy-

namiske	og	uforudsigelige	kriser,	hvor	information	i	langt	større	grad	strømmer	gennem	organisatio-

nens	omverden	med	støj,	irritation	og	informationsoverflod	(Schultz-Jørgensen,	2014:	188).	

	

Specielt	for	offentlige	organisationer	lader	det	til	at	være	en	opgave,	som	er	svær	at	mestre.	De	offent-

lige	organisationers	eksistensgrundlag	er	baseret	på	en	forventning	om	at	være	til	for	borgeren,	yde	

service	og	vedligeholde	samfundet	(Knudsen,	2014).
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1.1	Problemfelt	

Den	teknologiske	udvikling	har	formået	at	gøre	langt	mere	information	tilgængeligt,	hvoraf	det	er	ble-

vet	svære	at	navigere	i	samfundet	-	gældende	for	både	individ	og	organisation.	Specielt	for	organisati-

oner	bliver	der	stillet	væsentligt	højere	krav	til	at	være	transparent	og	samfundsorienteret	(Schultz-

Jørgensen,	2014:	93).	Udviklingen	har	dannet	mediernes	rolle	som	værende	den	kulminerende,	udar-

bejdende	og	formidlende	kombination	af	ovennævnte	udvikling	og	krav.	Medierne	gør	brug	af	tekno-

logi	 til	både	at	 indsamle	og	dele	 informationer,	som	de	finder	aktuelt	og	væsentligt.	Mediernes	 itale-

sættelse	af	organisationer,	kan	til	tider	give	sved	på	panden	hos	de	organisationer,	som	pludselig	kan	

se	 sig	 selv	 på	 forsiden.	 Specielt	 en	 offentlig	 organisation,	 som	 eks.	 opererer	med	 skattekroner,	 kan	

sætte	 dens	 omdømme	 på	 spil,	 hvis	 denne	 ikke	 agerer	 efter	 samfundets	 normer	 og	 regler.	 I	 denne	

sammenhæng	er	mediernes	funktion	at	holde	samfundet	vågent	og	bl.a.	informere	om,	hvad	der	fore-

går	 i	 offentlige	organisationer	 (Madsen,	2017).	 Individet	har	dermed	en	 større	 indsigt	 i	 organisatio-

ners	struktur,	arbejdsopgaver	samt	en	holdning	om	organisationers	beslutninger	er	rigtige	eller	 for-

kerte	 for	samfundet.	Det	hyperkomplekse	samfund,	med	den	teknologiske	udvikling	samt	mediernes	

rolle,	er	 for	offentlige	organisationers	omverden	 tilsyneladende	grundlæggende	 faktorer,	der	 let	kan	

sætte	organisationerne	i	skak	med	en	potentiel	krise.	Her	kan	nævnes	jordemødrene	og	deres	opråb	

om	manglende	ressourcer,	folkeskolerne	som	skal	balancere	højt	fagligt	niveau	med	længere	skoleda-

ge,	PostNord	der	kæmper	mod	konkurs,	SKAT	og	DSB.	De	sidstnævnte	organisationer	har	indenfor	de	

sidste,	hhv.	12	og	14	år,	været	igennem	flere	kriser.	Heriblandt	udbyttekrisen	for	SKAT	og	IC4-krisen	

for	DSB.		

Udbyttekrisen	 blev	 tilsyneladende	udløst	 grundet	manglende	 intern	 kontrol	med	medarbejderne	 og	

processer,	som	blev	en	realitet	hos	SKAT,	da	EFI-systemet	blev	implementeret.	DSBs	IC4-krise	var	be-

tinget	af	 forsinkelserne	hos	organisationens	 leverandør,	AnsaldoBreda,	der	betød	at	 togene	blev	ad-

skillige	år	forsinket.	

	

Afhandlingens	problemfelt	er	derfor	som	flg.;	Analysere	organisationerne;	SKAT	og	DSB	i	et	kompara-

tivt	casestudie,	hvor	det	undersøges,	hvilke	faktorer,	som	påvirker	udbytte-	og	IC4-krisen	ved	at	finde	

forskelle	og	ligheder.	Dette	for	at	opnå	forståelse	for,	hvorfor	SKAT	og	DSB	-	tilsyneladende	-	ofte	er	i	

krise.	
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1.1.1.	Undersøgelsesområde	

Afhandlingen	vil	tage	udgangspunkt	i	SKAT	og	DSB,	da	organisationerne	og	kriserne	på	flere	punkter	

er	sammenlignelige.	SKAT	og	DSB	er	offentlige	organisationer,	og	dermed	underlagt	normer	og	regler	

ift.	eks.	politiske	krav	og	ideologier,	der	i	samme	grad	ikke	gælder	for	private	organisationer	(Finans-

ministeriet,	u.å.).	SKAT	og	DSB	har	tilmed	en	årelang	krisehistorik,	hvortil	afhandlingen	vil	forsøge	at	

finde	ligheder	og	forskelle	ved,	hvorfor	organisationerne	ikke	har	kunnet	ryste	kriserne	af	sig.		

Da	 sammenligningsgrundlaget	 er;	 ‘offentlige	 organisationer	 i	 krise’,	 anskues	 de	 to	 organisationers	

krisekommunikation	og	hvordan	denne	er	eksekveret.		

		

Det	har	vakt	en	forundring	omkring,	hvorfor	SKAT	og	DSB	ofte	er	i	krise,	og	hvorfor	krisehåndteringen	

tilsyneladende	 ikke	 har	 haft	 en	mærkbar	 virkning.	 Både	 SKAT	 og	 DSB	 er	 store	 organisationer	med	

mange	års	erfaring,	hvorfor	det	kan	virke	besynderligt,	at	organisationerne	ikke	har	en	funktionel	kri-

sekommunikation,	 og	 derved	 muligheden	 for	 at	 komme	 ud	 af	 kriserne.	 Krisekommunikation	 er	 en	

elementær	faktor	for	enhver	organisation	i	dag;	jf.	afsnit	10.1.	-	‘When	the	shit	hits	the	fan’	–	definition	

af	kriser	og	krisekommunikation.	Det	antages,	at	der	er	flere	faktorer	gældende	for	krisernes	udfald,	

hvilke	vil	blive	analyseret	gennem	afhandlingen.	

1.1.2.	Problemformulering	

På	baggrund	af	ovenstående	indledning,	problemfelt	og	undersøgelsesområde	er	afhandlingens	formål	

at	besvare	flg.	problemformulering:	

	

Hvordan	kommunikerer	SKAT	og	DSB	under	udbytte-	og	IC4-krisen,		

og	hvilke	omverdensfaktorer	er	influerende	for		

organisationernes	kommunikationskrise?	
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1.1.2.1.	Underspørgsmål	

For	 at	 kunne	 konkludere	 på	 problemformuleringen	 opstilles	 flg.	 underspørgsmål,	 som	 vil	 være	 be-

hjælpelige	til	udarbejdelse	af	besvarelsen	

• Underspørgsmål	1:	Hvordan	kommunikerer	SKAT	og	DSB	i	en	krisesituation?	

• Underspørgsmål	2:	Hvilke	faktorer	kan	have	påvirket	udbytte-	og	IC4-krisen?	

• Underspørgsmål	3:	Hvordan	opretholder	SKAT	og	DSB	legitimitet	overfor	omverdenen?	

	

I	underspørgsmål	1	 forsøges	det,	at	belyse,	SKAT	og	DSBs	anvendelse	af	krisekommunikation	under	

udbytte-	 og	 IC4-krisen.	 Med	 hjælp	 fra,	 bl.a.,	 en	 analysering	 af	 responsstrategierne	 vil	 det	 vurderes,	

hvorvidt	organisationerne	har	benyttet	en	korrekt	krisehåndtering	if.	Coombs	(årstal?).	Med	udgangs-

punkt	 i	underspørgsmål	1,	vil	underspørgsmål	2	undersøge,	hvilke	 interne	og	eksterne	 faktorer,	der	

har	haft	 indvirken	på	kriserne.	Dette	 er	 for	 at	 få	 et	dybere	 indblik	 i	 kriserne	 samt	kunne	analysere,	

hvilke	faktorer	og	handlinger,	som	har	været	influerende	for	kriserne.	

Med	underspørgsmål	3	er	ønsket	at	belyse	SKAT	og	DSBs	 legitimering,	som	skal	skabe	forståelse	 for	

krisernes	 udfald,	 samt	 hvordan	 organisationerne	 opnår	 legitimitet	 gennem	 samfundsdiagnosen;	Det	

hyperkomplekse	samfund.	

	

Ydermere	opstilles	tre	hypoteser	som	bindeled	mellem	afhandlingens	hermeneutiske	tilgang	og	vores	

forforståelse	 for	organisationernes	kriser.	 	Hypoteserne	skal	være	medvirkende	 til,	 at	 skabe	klarhed	

mellem	de	faktorer,	som	der	formodes	at	influere	krisene	samt	de	analyserede	indikationer	på	kends-

gerningerne.	Hypoteserne	udspringer	af	underspørgsmålene,	hvorfor	hypotese	1	 f.eks.	udspringer	af	

underspørgsmål	1	og	så	fremdeles.	

	

• Hypotese	1:	SKAT	og	DSB	følger	langt	hen	af	vejen	Coombs	SCCT-model,	men	medierne	itale-

sætter	organisationerne	negativ,	hvilket	påvirker	forbrugernes	opfattelse	af	disse.	

	

• Hypotese	2:	Der	er	et	brud	mellem	organisationernes	vision,	kultur	og	image.	

	

• Hypotese	3:	Organisationerne	formår	ikke	at	legitimere	sig,	grundet	den	årelange	krisehistorik,	

som	har	haft	en	afgørende	betydning	for	organisationernes	negative	omdømme,	der	udmærker	

sig	i	manglende	tillid	fra	forbrugere	og	medier.		
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1.2.	Visuel	struktur	

Den	visuelle	struktur	er	en	oversigt	over	de	dele,	som	vil	blive	berørt	gennem	afhandlingen.		Afhand-

lingen	er	opbygget	af	seks	dele,	der	hver	er	tildelt	en	farve,	som	vil	være	gennemgående	i	alle	dele	og	

undersnit.	Delenes	farver	og	underafsnit	er	som	angivet	nedenfor.	

	

I	afhandlingen	sidehoved	vil	det	være	angivet,	hvilken	del	samt	afsnit,	der	læses.	Til	venstre	for	ses	

tidligere	afsnit	og	højre	for	kommende	afsnit.	Dette	element	i	afhandlingen	skal	endvidere	være	med-

virkende	til	at	styrke	læsevenligheden.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	1-	Egenproduktion:	Visuel	struktur	
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1.3.	Afgrænsning	

Dette	 afsnit	præciserer	de	afgrænsninger,	der	 er	 foretaget	 i	 afhandlingen.	Hver	afgrænsning	har	be-

tydning	for	afhandlingen,	hvortil	afsnittet	vil	belyse	nogle	af	disse	påvirkninger.	

For	at	begrænse	fokusområdet	i	afhandlingen	anskues	udelukkende	SKAT	og	DSB,	hvorfor	der	afgræn-

ses	 fra	 tilsv.	 kommunikationskrise	 udløst	 i	 andre	 offentlige	 organisationer.	 Afhandlingen	 vil	 derfor	

ikke	give	et	helhedsbillede	af	offentlige	organisationers	krisekommunikation,	men	kunne	give	en	indi-

kation	af	dette.	

	

Der	fokuseres	i	afhandlingen	på	ekstern	kommunikation,	hvorfor	der	findes	et	naturligt	fravalg	af	in-
tern	kommunikation,	idet	formålet	er	at	danne	indikationer	på,	hvordan	SKAT	og	DSB	agerede	ift.	eks-

terne	stakeholdere.		Dermed	er	de	interne	forhold	i	organisationerne	ikke	belyst	,	da	forholdene	ikke	

er	relevant	for	afhandlingens	problemformulering.	Det	betyder,	at	afhandlingen	ikke	behandler		kom-

munikationen	til	medarbejderne	under	kriserne,	krisernes	påvirkning	af	organisationernes	medarbej-
dere	samt	hvilke	økonomiske,	strukturelle	o.l.	konsekvenser	det	har	haft	for	organisationerne.	

	

Afhandlingens	forskningsmetode	er	en	komparativ	analyse,	hvilket	betyder	at	undersøgelsen	vil	 ind-

drage	to	cases.	Dette	fordi,	én	krise	ikke	vurderes	som	fyldestgørende	til	at	kunne	give	indikationer	om	

krisekommunikation	i	offentlige	organisationer.	Hertil	har	pladsmæssige	begrænsninger	været	grund-

laget	for	fravalg	af	flere	end	to	cases,	da	dette	ville	have	konsekvenser	for	kvaliteten	af	afhandlingens	

undersøgelser.	Betingelsen	for	at	fravælge	flere	cases	betyder	at	afhandlingens	resultater	er	vanskeli-

ge	 at	 påføre	 andre	 offentlige	 organisationer	 i	 krise	 –	 grundet	 resultaterne	 er	 stedkommet	 ud	 fra	 to	

cases.		

		

Til	 analysen	 af	 SKAT	og	DSBs	 krisekommunikation	 er	 der	 valgt	 udelukkende	 at	 anskue	organisatio-

nernes	pressemeddelelser	og	årsrapporter.	Dette	fordi	(1)	den	pladsmæssige	begrænsning	vil	gøre	en	

analyse	af	al	ekstern	kommunikation,	omhandlende	udbytte-	og	IC4-krisen,	en	uoverkommelig	opgave,	

og	(2)	pressemeddelelserne	anskues	som	officielle	udtalelser	fra	organisationerne.	Dette	har	endvide-

re	medført	til	en	afgrænsning	i	content	analysen,	hvilket	vil	blive	uddybet	i	afsnit:	3.2.2.3.1.	-	Content	

analyse.	

Content	analysen	vil	også	være	præget	af	afgrænsninger,	idet	der	kun	analyseres	artikler	fra	Politiken	

og	Metroxpress.	 Andre	mediers	 italesættelse	 af	 SKAT	 og	DSB,	 under	 de	 respektive	 kriser,	 er	 derfor	

fravalgt.	
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I	 forlængelse	af	pressemeddelelserne	er	der	skabt	en	naturlig	afgrænsning	 ift.	DSB.	Dette	 fordi	pres-

semeddelelser	fra	før	2004	ikke	er	tilgængelige	på	nettet	eller	fra	organisationen	selv.	De	manglende	

pressemeddelelser	er	en	mindre	hæmsko	for	analysen	af	DSBs	responsstrategier,	da	det	ikke	er	muligt	

at	finde	og	analysere	alle	organisationens	respons	under	IC4-krisen.	

	

Der	er	foretaget	en	tidsafgrænsning,	som	begynder	ved	hver	krises	startskud	-	d.	24.	august	2015	for	

SKAT,	og	d.	11.	december	2000	for	DSB	-	frem	til	skrivende	stund.	Dette	fordi	det	ønskes	at	kortlægge	

hele	 kriseforløbet	 for	 hver	 organisation.	 Dette	 vil	 give	 en	 tidsmæssig	 ubalance	 ift	 sammenlignings-

grundlaget,	 men	 da	 sammenligningsgrundlaget	 er	 ´offentlige	 organisationer	 i	 krise´,	 vurderes	 tiden	

ikke	som	en	afgørende	faktor	for	analysens	resultater.		

Der	er	endvidere	 foretaget	et	valg	om	kun	at	anskue	artikler	på	dansk,	 idet	undersøgelsesfeltet	om-

handler	danske	offentlige	organisationer,	medier	samt	forbrugere.	
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DEL	2	-	VIDENSKABSTEORI	&	METODE	
For	 at	 kunne	undersøge	 SKAT	og	DSBs	 kriseforløb,	 findes	 det	 nødvendigt	 at	 klarlægge	den	metode,	

som	 ligger	 til	 grund	 for	 analyserne.	 I	 flg.	 afsnit	 vil	 en	 forklaring	på	 afhandlingens	metodiske	 tilgang	

præciseres,	da	denne	udgør	fundamentet	af	analysen.	

Indledningsvist	introduceres	de	videnskabsteoretiske	tilgange,	da	disse	danner	rammerne	for,	hvorle-

des	 analyserne	og	konklusioner	 forstås.	Herefter	 redegøres	der	 for	 afhandlingens	 forskningsmetode	

og	undersøgelsesdesign,	som	bunder	i	et	komparativt	casestudie	af	SKAT	og	DSB.	På	baggrund	af	den	

videnskabsteoretiske	 tilgang	og	undersøgelsesdesignet,	 redegøres	der	 for	de	metodiske	valg,	 som	er	

foretaget	 i	 forbindelse	 med	 dataindsamlingen	 samt	 hvorledes	 data	 anvendes	 løbende	 i	 analyserne.	

Afslutningsvist	diskuteres	resultaterne	ift.	validitetsbegrebet.	

2.	Videnskabsteoretisk	tilgang		

Afhandlingens	 videnskabsteoretiske	 ståsted	 karakteriseres	 som	 socialkonstruktivistisk	med	 en	 her-

meneutisk	 tilgang,	hvorved	der	bekendes	 til	konstruktivismen.	Konstruktivistiske	videnskabsteoreti-

kere	mener,	at	fænomener	som	opfattes	uafhængigt	eksisterende,	reelt	er	‘konstrueret’	af	sociale	pro-

cesser	-	tale,	tænkning,	sprog	mv.,	hvilket	gør	fænomener	historisk	betingede	(Collin,	2003:	11).	Det	er	

med	udgangspunkt	i	socialkonstruktivismen	og	hermeneutikken,	at	afhandlingens	forståelse	og	resul-

tater	 får	 betydning,	 samt	 gennem	 udførelsen	 af	 undersøgelsesarbejdet,	 at	 de	 videnskabsteoretiske	

tilgange	giver	indsigt	i	de	muligheder	og	begrænsninger,	der	kan	forekomme	i	afhandlingen.	

2.1.	Socialkonstruktivisme	

”Centralt	for	socialkonstruktivismen	er	påpegningen	af,	at	samfundsmæssige	fænomener	ikke	er	evige	og	

uforanderlige,	men	derimod	tilblevet	via	historiske	og	sociale	processer.”		

(Fuglsang,	Olsen	&	Rasborg,	2004:	403)	

	

I	citatet	fremstilles	virkeligheden	som	et	socialt	konstrueret	fænomen,	hvori	sociale	processer	-	spro-

get	 -	skaber	menneskelig	viden.	Modsat	realismen	findes	der	 ikke	en	endegyldig	 ‘sandhed’,	da	virke-

ligheden	er	 et	 produkt	 af	 den	 sociale	 kontekst	 og	 subjektets	historie,	 hvorfor	ontologien	 er	 relativi-

stisk.	Ved	ontologi	menes,	hvordan	verden	ses	samt	hvad	der	eksisterer	og	hvorvidt	det	reelt	er	eksi-

sterende	(Brier,	2017:	106).		
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Grundet	den	relativistiske	ontologi	er	objektiv	viden	ikke	mulig,	hvorfor	paradigmets	epistemologi	er	

subjektiv	 (Nygaard,	 2005:	 29).	 Epistemologi	 er	 betinget	 af,	 hvad	 og	 hvordan	 vi	 erkender.	 Det	 er	 en	

erkendelsesteori,	som	beskæftiger	sig	med,	hvorvidt	der	findes	en	endegyldig	sandhed	(Brier,	2005).	

	

Socialkonstruktivismen	har	2	målsætninger:	(1)	vise,	at	‘sandheder’	er	subjektive	og	socialt	konstrue-

rede,	og	(2)	undersøge	de	sociale	mekanismer	og	den	sociale	konstruktionsproces,	der	gør	sig	gælden-

de,	når	‘sandheder’	opfattes	objektive	(Nygaard,	2005:	29).	

	

Med	 et	 socialkonstruktivistisk	 ståsted	 erkendes	 det,	 at	 kriser	 er	 socialt	 konstruerede.	 Afhandlingen	

søger	 derfor	 at	 forstå,	 hvordan	 denne	 sociale	 konstruktion	 er	 skabt	 ift.	 SKAT	og	DSBs	 kriser.	Hertil	

lægger	afhandlingen	sig	op	ad	et	erkendelses	konstruktivistisk	paradigme	om	den	sociale	virkelighed,	

med	et	særligt	fokus	på,	hvordan	viden	om	den	sociale	virkelighed	skabes	af	sociale	konstruktioner	via	

interaktion	og	forhandlinger	med	andre	individer.	

	

Formålet	med	 at	 forstå,	 hvilke	 årsager,	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 SKAT	 og	DSBs	 krisesituation,	 består	

derfor	ikke	kun	i	at	analysere	organisationernes	kriser	og	udfald.	Det	er	med	udgangspunkt	i	den	soci-

alkonstruktivistiske	virkelighed,	at	virkeligheden	er	konstrueret	gennem	sociale	processer,	 som	 i	af-

handlingen	bliver	undersøgt	ud	fra	den	givne	kontekst,	som	de	sociale	processer	er	en	del	af.	

Anskueliggørelsen	af	mediernes	italesættelse	af	organisationerne,	skal	være	medvirkende	til	at	tyde-

liggøre	den	rolle,	som	medierne	har	haft	under	kriserne.	

2.2.	Hermeneutikken		

“Fortolkning	og	forståelse	er	et	af	de	mest	grundlæggende	vilkår	for	vores	tilgang	til	verden	og	vores	væ-

ren	i	verden.”		

(Fuglsang	et	al.,	2004:	290)	

	

Citatet	er	en	definition	på	Gadamers	 filosofiske	hermeneutik.	Paradigmet	omhandler,	hvordan	virke-

ligheden	forstås	gennem	forforståelser	af	fortolkninger	af	f.eks.	tekster,	dialoger	samt	sociale	handlin-

ger	 og	 praksis,	 hvorfor	 hermeneutik	 derfor	 defineres	 som	 en	 fortolkningslære	 (Thurén,	 2008).	 For	

Gadamer	er	den	hermeneutiske	cirkel	 selve	ontologien	 i	hermeneutik.	Dette	ved,	at	hans	opfattelse	af	

mennesket	er	et	fortolkende,	historisk,	endeligt	og	sprogligt	væsen.	Disse	ontologiske	forudsætninger	

er	 grundlaget	 for	den	menneskelig	 eksistens	 (Thurén,	2008).	Ontologien	er	derved	begrænset	 reali-

stisk,	da	det	essentielle	er	menneskers	forståelse,	hvori	netop	fortolkning	og	forståelse	med	forforstå-

else,	 den	 hermeneutiske	 cirkel	 samt	 forståelseshorisont	 og	 horisontsammensmeltning	 er	 centrale	 be-
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greber.	Endvidere	er	hermeneutikkens	epistemologi	subjektivt,	da	individet	søger	at	udvide	forståel-

sen.	

	

Forståelseshorisonten	består	af	fordomme	og	forforståelser.	Denne	horisont	er	medbestemmende	for,	

hvordan	fortolkeren	orienterer	og	handler	i	verdenen	-	samt	hvordan	denne	ser	verdenen	på.	“Forstå-

elseshorisonten	 muliggør	 m.a.o.	 en	 meningsfuld	 fortolkning	 og	 udlægning	 af	 verden”	 (Fuglsang	 et	 al,	

2004:	303).	Med	et	hermeneutisk	blik	skal	fordomme	og	forforståelse	forstås,	som	værende	forud	for	

forståelse	(Fuglsang	et	al,	2004).	

	

“Den	hermeneutiske	cirkel	betegner	den	vekselvirkning,	der	foregår	mellem	del	og	helhed.”	

(Fuglsang	et	al,	2004:	292)	

	

I	den	hermeneutiske	cirkel	er	det	sammenhængen	mellem	delene	og	helheden,	som	skaber	meningen.	

F.eks.	gør	brugen	af	underspørgsmål	og	hypoteser,	at	der	i	afhandlingen	vil	være	en	konstant	lærings-

proces,	som	er	tilsv.	med	den	hermeneutiske	cirkel.	Her	er	det	underspørgsmålene,	som	danner	delene	

ud	af	afhandlingens	helhed.	Individet	bliver	m.a.o.	ved	med	at	fortolke,	til	der	er	opnået	en	dækkende	

og	 modsigelsesfri	 udlægning	 af	 en	 tekst,	 kommunikation	 mellem	 mennesker	 mv.	 (Fuglsang	 et	 al,	

2004).	Den	hermeneutiske	cirkel	er	dermed	ikke	blot	en	metode	for	fortolkning,	men	en	betingelse	for	

individets	 erkendelsesproces,	 eksistens	 og	 erfaring.	 Vekselvirkningen	 er	 ikke	 kun	 fra	 fortolkeren	 til	

genstanden,	men	virker	tilbage	til	fortolkeren.	Det	er	netop	dette,	der	skaber	den	cirkulærer	bevægel-

se,	hvor	forforståelse	bliver	til	fortolkning,	som	bliver	til	applikation	(Fuglsang	et	al,	2004).	

Horisontsammensmeltning	dækker	over	et	begreb,	hvor	 forståelse	og	genstand	mødes.	Det	vil	m.a.o.	

sige,	 at	hvis	der	 i	 forståelsen	opstår	en	mening,	 så	 sker	denne	 sammensmeltning.	 I	 en	horisontsam-

mensmeltning	skal	det	understreges,	at	dette	ikke	kun	finder	sted	ved	konsensus,	men	blot,	at	fortol-

keren	 “er	 i	 stand	 til	 at	 begribe	 og	 forstå	 det,	 den	 anden	 kommunikerer”	 (Fuglsang	 et	 al,	 2004:	 303).
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2.3.	Videnskabsteoretiske	muligheder	&	begrænsninger	

Afsnittet	har	til	formål	at	konkretiserer	de	muligheder	og	begrænsninger,	der	findes	ved	afhandlingens	

videnskabsteoretiske	 ståsted.	Dette	 fordi,	 det	 er	nødvendigt	 at	 være	bevidst	om	socialkonstruktivis-

men	og	hermeneutikkens	sammenspil.	

	

Den	socialkonstruktivistiske	tilgang	kritiseres	for	dens	relativisme,	da	den	er	selvmodsigende	i	argu-

mentet	om,	at	al	erkendelse	er	et	resultat	af	menneskelige	fortolkninger,	hvorfor	der	ikke	eksisterer	en	

endegyldig	sandhed	(Fuglsang	et	al,	2004:	379).	

Sandhedens	relativitet	er	dog	 ikke	ensbetydende	med,	at	den	 ikke	eksisterer,	men	blot,	at	den	er	af-

hængig	af	formålet	med	undersøgelsen,	de	anvendte	teorier	og	metoder,	 forskerens	erkendelsesinte-

resser	osv.	(Fuglsang	et	al,	2004:	381).	Hertil	belyses	endnu	en	begrænsning,	der	inden	for	psykologi-

en	kaldes	for	projektion,	hvori	vi	tilskriver	egne	egenskaber	andre,	og	har	derfor	en	tendens	til	at	me-

ne,	at	andre	oplever	verden	som	os	selv	(Thúren,	2008:	109).	

Lignende	gælder	 for	den	hermeneutiske	 tilgang,	hvor	der	 ikke	opererer	endegyldige	 sandheder.	Det	

erkendes	derfor,	at	der	er	begrænsninger	 i	afhandlingens	forskningsresultater,	da	disse	 ikke	kan	an-

skues	som	objektive	sandheder,	men	indikerer	resultater.	

	

Hvorom	alting	er,	 så	bliver	denne	erkendelse	dog	gjort	 til	 en	mulighed	 i	afhandlingen,	da	socialkon-

struktivismen	erkender,	at	subjektet	aldrig	kan	se	sig	fri	fra	subjektivitet,	hvilket	betyder,	at	der	aldrig	

kan	opnås	suveræn	objektivitet	(Fuglsang	et	al,	2004).	

		

Ydermere	giver	de	socialkonstruktivistiske	og	hermeneutiske	redskaber	afhandlingen	mulighed	for	at	

opnå	en	dybdegående	indsigt	igennem	analysen	ift.	opfattelsen	af,	at	alt	er	socialt	konstrueret	og	hvert	

individ	har	sin	egen	forforståelse,	der	påvirker	dennes	fortolkning.	 I	afhandlingen	vil	spørgeskemaet	

favne	dette,	da	individet/informanten	bliver	genstand	for	en	metode,	hvor	disse	forståelser	analyseres	

ud	fra	informanterne	forforståelser.	

Slutteligt	 kan	 der	 ved	 kombinationen	 af	 socialkonstruktivisme	 og	 hermeneutik	 argumenteres	 for	 at	

imødegå	dele	af	ovennævnte	kritik	og	begrænsninger.	Dette,	da	opstillingen	af	hypoteser	skaber	be-

vidsthed	om	vores	forforståelser,	og	dermed	subjektivitet.	Hypoteserne	vil	igennem	afhandlingen	blive	

be-	eller	afkræftet	for	at	opnå	en	valid	forståelse	og	udlægning	af	afhandlingens	forskningsresultater.	
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3.	Metodisk	tilgang	
Da	det	videnskabsteoretiske	ståsted	er	socialkonstruktivistisk	og	hermeneutisk,	vil	der,	som	tidligere	

nævnt,	ikke	være	en	endegyldig	sandhed.	Store	dele	af	konklusionerne	vil	være	præget	af	virkelighe-

dens	foranderlighed,	såsom	deltagere	i	spørgeskemaundersøgelse,	vores	egne	forståelser	samt	valg	af	

empiri.	For	at	øge	validiteten	og	reliabiliteten	af	afhandlingens	konklusioner	er	det	væsentligt	at	rede-

gøre	 for	metoden	 i	processen.	Følgende	afsnit	vil	derfor	 indeholde	en	præsentation	af	afhandlingens	

forskningsmetode,	undersøgelsesdesign	og	en	metodisk	begrænsning.		

3.1.	Undersøgelsesdesign	

Dette	 afsnit	 vil	 klarlægge	 afhandlingens	 undersøgelsesdesign,	 og	 vil	 beskrive	 fremgangsmåder,	 der	

gøres	brug	af	ved	indsamling,	analyse	og	tolkning	af	data.	Det	vil	blive	besvaret,	hvilken	tilgang	samt	

undersøgelsesmetoder	som	der	gøres	brug	af	i	afhandlingen	–	herunder	induktiv/deduktiv,	casestudie,	

dataindsamling,	validitet,	generaliserbarhed	mv.		

	

Der	vil	 i	afhandlingen	anvendes	en	 induktiv	tilgang,	hvori	 forskningsmetoden	omhandler	en	 forestil-

ling	 om	 individuel	 viden,	 og	 en	 række	 enkeltiagttagelser,	 som	 resulterer	 i	 indikationer	 (Andersen,	

1994:	29).	Forskningsmetoden	tager	herved	udgangspunkt	i	empirien,	og	forsøger	at	danne	generelle	

konklusioner	om	afhandlingens	empiriske	felt.	Disse	konklusioner	skal	belyse,	hvilke	faktorer,	der	har	

været	medvirkende	til,	at	SKAT	og	DSB	tilsyneladende	konstant	er	i	krise.	

Når	den	induktive	tilgang	anvendes,	er	formålet	at	skabe	en	teori	omkring	problemstillingerne	ved	at	

inddrage	empiri	i	undersøgelsen	til	udvidelse	af	horisonter	(Nygaard,	C.,	2005:	88).	Grundet	valget	af	

en	komparativ	analyse,	som	undersøgelsesdesign,	vil	det	dog	i	denne	sammenhæng	bidrage	med	løs-

ningsorienteret	viden	til	en	specifik	kontekst,	og	ikke	en	konkret	teoretisk	udvikling.		

Formålet	med	undersøgelsen	er	afgørende	for	valget	af	undersøgelsestypen.	Da	undersøgelsens	formål	

er	at	undersøge,	hvilke	faktorer,	der	er	gældende	for	SKAT	og	DSBs	vedvarende	negative	omdømme,	

har	afhandlingens	et	deskripktivt	formål,	 hvormed	det	ønskes	at	uddybe	 i	 forvejen	og	delvist	kendte	

forhold	(Ankersborg	&	Watt,	2009:	20).	

	

SKAT	og	DSBs	kriser	vil	blive	undersøgt	ud	fra	en	tredeling	af:	krise-,	organisation-	og	samfundsper-

spektivet.	Med	et	komparativt	 casestudie	 som	undersøgelsestype	vil	 det	 forsøges	at	 skabe	 sammen-

hæng	mellem	SKAT	og	DSB	anvendelse	af	krisekommunikation	samt	de	udfordringer	organisationer	

stod	overfor	på	det	givne	tidspunkt.		
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I	kriseperspektivet	vil	 en	analyse	af	Coombs	 (2015)	SCCT-model,	Laclau	og	Mouffes	 (1985)	diskurs-

analyse	samt	en	analysering	af	forbrugernes	holdning	forsøges	at	skabe	klaring	i	ligheder	og	forskelle	

hos	organisationerne.	Dette	kan	hjælpe	til	forståelsen	af,	hvorfor	disse	to	offentlige	organisationer	har	

en	kriseramt	historik,	der	virker	til	at	sidde	fast	i	forbrugernes	holdning,	og	dermed	organisationernes	

image.	Hertil	 vil	 det	 forsøges	 at	 belyse,	 hvordan	medierne	 italesætter	 organisationerne	 ift.	 kriserne.	

Efterfølgende	vil	en	spørgeskemaundersøgelse	undersøge	forbrugernes	holdninger	til	de	to	organisa-

tioner.	Der	vil	derfor	blive	inddraget	både	holdninger	og	italesættelser	fra	medier	og	på	individplan	til	

at	belyse	de	konkrete	kriser.	Resultaterne	af	dette	vil	blive	holdt	op	mod	hinanden,	for	at	kunne	drage	

konklusioner	heraf	og	medvirke	til	besvarelse	af	underspørgsmål	1	og	2	samt	teste	hypotese	1	og	2.	

Organisationsperspektivet	 vil	 inddrage	 Richard	 Scotts	 (1998)	 teori	 om	 rationelle	 og	 åbne	 systemer	

samt	Hatch	og	Schultz	(2008)	VCI-model.	Disse	teorier	vil	blive	brugt	til	at	belyse,	hvorvidt	der	eksi-

sterer	 et	 gap	mellem,	 hvordan	 organisationerne	 ønsker	 at	 fremstå,	 deres	 image	 hos	 forbrugerne	 og	

organisationskulturen.	

	

Afslutningsvist	 vil	 samfundsperspektivet	 anskue	 samfundsdiagnosen,	 og	 SKAT	 og	 DSBs	 ageren	 som	

offentlige	organisationer.	Hertil	vil	Holmström	og	Kjærbecks	(2013)	teori	om	legitimitet	og	Lars	Qvor-

trups	(2003)	hyperkomplekse	samfund	blive	anvendt.		

3.1.1.	Det	komparative	casestudie	

Den	 primære	 forskningsstrategi	 er	 et	 casestudie,	 som	 er	 en	 praksisorienteret	 forskning	 (Ramian,	

2012).	Denne	form	for	studie	omhandler	en	empirisk	undersøgelse,	hvori	konklusioner	drages	på	bag-

grund	af	indsamlet	data,	og	stemmer	dermed	overens	med	valg	af	den	induktive	metodiske	tilgang.	

	

	”Casestudiet	er	en	strategi	til	empirisk	udforskning	af	et	udvalgt	nutidigt	fænomen	i	dets	naturlige	sam-

menhæng	ved	anvendelse	af	forskellige	datakilder,	der	case	for	case	kan	anvendes	i	en	bevisførelse”	(Ra-

mian,	2012:	16).		

	

Således	defineres	et	casestudie	i	bogen	´Casestudiet	i	praksis´	af	Ramian	(2012).	Studiet	er	anerkendt	

som	en	forskningsmetode	til	at	teste	nuancerede	hypoteser	med	eks.	spørgeskemaundersøgelser,	som	

der	gøres	brug	af	i	afhandlingen,	grundet	dets	detaljerede	data	om	et	specifikt	fænomen.	Casestudier	

er	derved	fokuseret	på	at	besvare	‘	hvorfor’	og	‘hvordan’	spørgsmål	(Ramian,	2012:	30).	Men,	da	der	i	

afhandlingen	anvendes	en	kvantitativt	spørgeskemaundersøgelse,	vil	der	i	større	grad	fokuseres	på	at	

besvare	‘hvilke’	og	‘hvad’	spørgsmål.	Dette	fordi	spørgeskemaet	kan	give	svar	på,	hvordan	forbruger-

nes	holdningerne	fordeler	sig,	men	ikke	konkrete	svar	på	hvorfor.		



Del	2	–	Videnskabsteori	&	Metode	

	

Videnskabsteoretisk	tilgang	 Metodisk	tilgang	 	

	

	 	

16	

Begrebet	generalisering	betyder,	at	der	udvælges	et	repræsentativt	udsnit	af	en	gruppe	som	belæg	for	

generalisering	af	større	gruppe	–	hvilket	i	afhandlingen	er	danske	forbrugere.	Generaliseringen	gør	det	

muligt,	at	analyser	data,	der	enten	svækker,	styrker	eller	nuancerer	den	anvendte	teori.		

Da	både	socialkonstruktivismen	og	hermeneutikken	ikke	omfavner	generaliserbarhed,	og	dermed	en	

endegyldig	sandhed,	understreges	det,	at	der	 ikke	 foretages	generalisering	af	 resultaterne,	men	der-

imod	indikationer.		

Spørgeskemaet	vil	indeholde	en	overvægt	af	åbne	spørgsmål	fordi	afhandlingens	videnskabsteoretiske	

tilgang	 gør	 det	 vanskeligt	 at	 generalisere,	 hvorfor	 resultaterne	 vil	 være	 indikationer	 på	 danskernes	

holdning.	Da	virkeligheden	er	socialt	skabt	har	informanterne,	krisernes	forløb	mv.	indflydelse	på	re-

sultaterne,	hvorfor	der	ikke	kan	analyseres	en	endegyldig	sandhed.	

	

Det	er	vores	valg	som	forskere,	der	influerer,	hvilken	retning	casestudiet	skal	gå,	og	derfor	også	dets	

resultater.	Med	et	casestudie	er	både	fænomener	(her	udbytte-	og	IC4-krisen)	og	kontekst	(krisernes	

forløb)	væsentlige	elementer.	Udvælgelsen	af	udbytte-	og	IC4-krisen	er	vigtigt	for	afhandlingen,	da	det	

definerer	 en	 observerbar	 og	 afgrænset	 genstand	 for	 undersøgelsen.	 Kriserne	 kan	 dog	 ikke	 forstås	

uden	 forståelse	 af	 deres	 forløb	 som	værende	 konteksten,	 hvorfor	 denne	 er	 en	 del	 af	 undersøgelsen	

(Ramian,	2012).		

	

Med	det	komparative	casestudie	studeres	et	begrænset	antal	cases,	og	fokuserer	på	at	forstå	ligheder	

og	forskelle	mellem	disse,	som	har	til	formål	at	bidrage	med	problemløsende	viden	til	en	specifik	kon-

tekst,	end	at	bidrage	med	teoretisk	udvikling	(Ramian,	2012:	38).		

Der	er	valgt	 to	cases	-	SKATs	udbyttekrise	og	DSBs	IC4-krise	-	 for	at	øge	afhandlingens	validitet.	Be-

grebet	validitet	anskuer	afhandlingens	gyldighed	 ift.	 ”[…]	hvor	sikkert	man	måler	det,	der	skal	måles”	

(Thisted,	2011:	141).	Graden	af	validitet	afgøres	derfor	af,	hvorvidt	afhandlingens	problemformulering	

bliver	 undersøgt	 i	 undersøgelsesdesignet	 og	 dernæst	 besvares.	 Dette	 fordi	 casestudiet	 undersøger	

kriserne	på	tværs	af	casene,	og	derved	finder	træk,	der	afviger	eller	kan	sammenlignes,	hvilket	styrker	

pålideligheden	i	de	udvundne	data	samt	resultaternes	gyldighed	(Ramian,	2012).	Kriserne	er	i	 første	

omgang	 udvalgt	 på	 baggrund	 af	 forundringen	 over,	 at	 størstedelen	 af	 krisekommunikationsteorier	

tager	udgangspunkt	i	private	organisationer.	Ydermere	undringen	over,	at	det	udadtil	ikke	virker	til,	at	

offentlige	organisationernes	legitimering	og	eksistensgrundlag	ikke	stemmer	overens.	Det	er	dog	vig-

tigt	at	benævne,	at	det	ikke	var	det	teoretiske,	som	blev	fundet	interessant,	men	offentlige	organisatio-

ners	eksekvering	af	kommunikation	samt	deres	legitimering.	Valget	faldt	derfor	på	SKAT	og	DSB,	da	de	

begge	har	været	præget	af	adskillelige	kriser	gennem	de	sidste	hhv.	12	og	14	år.	Grundet	til	netop	ud-

bytte-	og	IC4-krisen	er	udvalgt,	er	fordi	medieomtalen	af	begge	kriser	har	været	omfattende	af	karak-
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ter;	jf.	figur	3	-	Flowchart.	Et	interessant	element	heri	er,	at	kriserne	er	forskellige,	idet	de	er	udløst	af	

hhv.	interne	og	eksterne	aktører.	Dermed	skabes	grundlaget	for	afhandlingen,	hvori	det	belyses,	hvilke	

faktorer,	som	skaber	forskelligheder	og	sammenligninger	mellem	SKAT	og	DSB.	

3.1.1.1.	Validitet	i	det	komparative	casestudie	

For	at	sikre	validiteten	er	der	gjort	brug	af	triangulering	(Ramian,	2012:	19).	Dette	kan	indebære	både	

forskellige	 datakilder,	metoder	 og	 teorier	 for	 at	 underbygge	 konklusioner.	 I	 afhandlingen	 gøres	 der	

brug	af	datatriangulering,	hvori	der	appliceres	flere	datakilder,	metodisktriangulering	med	kvalitative	

og	kvantitative	undersøgelser	og	en	teoritriangulering,	da	der	anvendes	flere	teoretiske	perspektiver	

til	fortolkning.	Inden	for	forskningsområdet,	metodisk	triangulering	eksisterer	mixed	methods.	Denne	

metode	forklarer	Alan	Bryman	(2008)	som	værende	en	grundlæggende	metode,	som	kombinerer	den	

kvalitative	og	kvantitativ	tilgang.	Denne	metode	øger	vidensgrundlaget	om	SKAT	og	DSBs	krise,	som	

ikke	kan	opnås	ved	en	enkelt	metodisk	tilgang.	Metoden	anses	af	Bryman	(2008)	for	at	være	en	fordel	

for	større	undersøgelser,	da	data	bliver	rigere	og	mere	nuanceret	ift.	forståelsen	af	den	sociale	virke-

lighed	(Bryman,	2008:	605).	

Der	benyttes	ydermere	både	primære	og	sekundære	datakilder,	hvilket	styrker	validiteten	af	afhand-

lingens	 resultater,	 da	 argumentationen	 står	 stærkere,	 når	 flere	 kilder	 angiver	 samme	 resultat	 (Yin,	

2014:	119).	 	 	

3.1.2	Dataindsamling		

Til	besvarelsen	af	afhandlingens	problemformulering	er	der	gjort	brug	af	sekundær	data	samt	indsam-

let	data	inden	for	både	den	kvantitative	og	kvalitative	metode.	Valget	af	metoder	er	taget	med	et	res-

source-	og	situationsperspektiv,	da	arbejdsprocessen	har	været	præget	af	tids-,	muligheds-	og	plads-

begrænsninger.	Følgende	afsnit	vil	uddybe	og	redegøre	for	valget	af	datatyper.	

3.1.2.1.	Empirisøgning	

Med	en	induktiv	forskningsmetode	følger	et	krav	om	indsamling	af	varierende	data,	hvor	konklusioner	

baseres	på	et	stort	antal	observationer.	Grundet	valget	af	casestudie,	var	metoden	for	litteratursøgnin-

gen	af	sekundær	empiri	i	begyndelsen	en	afgrænset	tilfældighedssøgning	på	Google	med	søgeordene;	

’SKAT’,	 ’DSB’,	 ’kriser’	 ’skattesvindel	 for	12,3	milliarder’	og	 ’IC4	 togene’.	Dette	gav	 informationer	om-

kring	 de	 to	 udvalgte	 organisationer	 og	 kriser,	 og	 derved	 en	 god	 base	 for	 en	 videre	 undersøgelse.		

	

Et	kritisk	syn	blev	tillagt	undersøgelsesdata	for	at	sikre	validitet	og	reliabilitet	ift.	problemstillingerne.	

Reliabilitet	 er	 undersøgelsernes	 pålidelighed,	 og	 indikerer,	 hvor	 i	 høj	 grad	 en	 reproducerbarhed	 er	
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mulig	 (Thisted,	2011:	141).	 I	 forlængelse	af	validitet	og	 reliabilitet	er	kilderne	valgt	med	henblik	på	

vurderingen	af	deres	troværdighed	og	evne	til	at	besvare	og	belyse	problemstillingerne.	De	sekundære	

data	består	af	rapporter,	artikler	og	en	dokumentar	fundet	på	databaser	bl.a.	Infomedia,	CBSs	biblio-

tek,	SKAT	og	DSBs	hjemmeside	samt	diverse	nyhedsmedier.	Hertil	er	det	væsentligt	at	nævne,	at	data,	

der	er	omtalt	af	pressenævnet	som	værende	invalid,	ikke	er	medtaget	som	del	af	afhandlingens	sekun-

dære	data.		

	

Data	 fra	 SKAT,	 Skatteministeriet	 og	DSBs	 hjemmeside	 benyttes	 til	 at	 belyse	 SKAT	 og	DSBs	 historie,	

CSR,	målsætninger	samt	responsstrategier.	Sidstnævnte	belyses	vha.	organisationernes	pressemedde-

lelser.	Disse	vil	i	afhandlingen	blive	benævnt	som	hhv.	P1	SKAT,	P2	SM	og	P1	DSB,	og	så	fremdeles	-	et	

overblik	af	disse	kan	findes	i	hhv.	bilag	1,	2	og	3.	SKAT	og	Skatteministeriets	pressemeddelelser	vil	 i	

analysen	 sorteres	 ift.	 kronologisk	 rækkefølge,	men	 være	 delt	 op	 i	 to	 tabeller	 for	 et	 lettere	 overblik.	

Endvidere	forkortes	Skatteministeriet	til	SM	ved	reference	til	pressemeddelelser.	

		

Det	er	valgt	at	anskue	pressemeddelelserne,	i	analysen	af	responsstrategier,	idet	disse	anses	som	offi-

cielle	udtalelser.		

I	 analysen	af	SKATs	 responsstrategier	medtages	pressemeddelelser	 fra	Skatteministeriet	 fordi	SKAT	

er	 en	afdelingen	heraf.	 Skatteministeriet	 anskues	derfor	 at	have	et	 ansvar	 for	 SKATs	ageren.	 I	mod-

sætning	hertil	er	der	 taget	et	 fravalg	om	at	 inddrage	pressemeddelelser	 fra	Transportministeriet,	da	

DSB,	på	trods	af	at	være	statsejet,	agerer	som	en	selvstændig	organisation	(DSB,	u.å.:	God	selskabsle-

delse).		

	

Efter	research	af	emnet,	påbegyndtes	søgningen	efter	teoretisk	litteratur.	Med	teoretisk	litteratur	me-

nes	bøger	og	artikler	af	teoretikere.	Fra	erfaring	med	tidligere	cases	og	råd	fra	vejleder,	blev	specifikke	

teorier	 udvalgt	 til	 undersøgelsen	 af	 afhandlingens	 problemformulering.	 Til	 indsamling	 af	 teorien	 er	

der	gjort	brug	af	databaserne	REX	og	CBS	bibliotek.	Endvidere	er	der	gjort	brug	af	litteraturlister	fra	

udvalgte	bøger	og	artikler	til	at	indsamle	yderligere	relevant	empiri	i	form	af	citater	og	synspunkter.	

3.1.2.2.	Kvantitative	metode	

Særlige	 kendetegn	 for	 den	 kvantitative	metode	 er,	 at	 den	 er	 deskriptiv,	 hvorfor	 den	 er	 god	 til	 at	 få	

overblik	over	omfanget	af	eks.	 et	 fænomen.	Det	omhandler	hårde	data,	 som	kan	 tælles	og	beregnes.	

Kvantitative	metoder	 har	 en	 generaliserbarhed,	 som	 kvalitative	metoder	 ikke	 omfatter,	 da	 der	 ved	

kvantitative	 metoder	 ofte	 er	 langt	 flere	 informanter,	 hvilket	 gør	 metoden	 testbar.	 Den	 kvantitative	
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metode	vil	 i	afhandlingen	være	 i	 form	af	en	spørgeskemaundersøgelse,	hvormed	det	ønskes	at	 få	en	

indsigt	i	forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB	(Watt,	2008).	

3.1.2.2.1.	Spørgeskemaundersøgelse	

Til	 spørgeskemaet	 trækkes	der	på	den	hermeneutiske	 tilgang,	hvori	vi	 arbejder	 subjektivt	og	 fortol-

kende	med	henblik	på	at	forstå	informanterne.	Vi	er	dog	bevidste	om,	at	socialkonstruktivister	betrag-

ter	brugen	af	spørgeskemaundersøgelser	som	problematisk,	da	menneske	og	omverden	ikke	kan	ad-

skilles	(Watt,	2008:	41).		

I	bilag	4	fremvises	det	udsendte	spørgeskema,	hvori	spørgsmål,	struktur	mv.	kan	anskues.		

Spørgeskemaet	er	udarbejdet,	 som	en	omvendt	pyramide,	hvori	 fokus	 løbende	 indsnævres	og	bliver	

mere	relevant	for	afhandlingens	problemformulering.	

	

Figur	2	–	Egenproduktion:	Spørgeskemastruktur	

3.1.2.2.1.1.	Del	1	-	Basal	information	
Denne	del	omhandler	en	basal	afklaring	af	informanten	-	baggrundsvariabler,	da	de	besvarer	køn,	al-

der	og	bopæl	(Watt,	2008:	228).	Vi	har	ved	disse	spørgsmål	været	bevidste	om	data,	der	er	hhv.	´nice-

to-know´	og	 ´need-to-know´.	Der	argumenteres	 for,	at	disse	spørgsmål	er	 ´need-to-know´,	da	det	er	 i	

vores	 interesse	at	styrke	og	 fastslå	undersøgelsens	reliabilitet	og	validitet.	Validiteten	styrkes	ved	at	

spørgsmålene	 er	 relevante	 og	 derved	 ’need-to-know’,	 hvorved	 reliabilitet	 påvirkes	 senere	 i	 spørge-

skemaet,	når	informanterne	skal	være	refleksive	ift.	de	åbne	spørgsmål.		

Svarmulighederne	i	denne	del	fremgår	lukkede,	da	dette	er	mest	relevant	ift.	spørgsmålene,	og	fordi	de	

derved	er	hensigtsmæssige	at	arbejde	med	i	databehandlingen	(Watt,	2008).		

3.1.2.2.1.2.	Del	2	-	Generel	holdning	til	organisationers	omdømme		
Denne	del	er	behjælpelig	til	at	få	et	generelt	billede	af	informantens	holdning	til	negativt/positivt	ima-

ge	om	organisationer.	Derudover	ønskes	det	at	teste	informanternes	umiddelbare	holdning	til	SKAT	og	

DSB.	Først	ved,	at	de	i	4.	og	5.	spørgsmål	skal	besvare	-	uden	at	blive	influeret	-	hvilke	organisationer,	

Basal	information	

Generel	holdning	til	

virksomhedernes	

omdømme	

SKAT	og	DSBs		

omdømme	
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som	informanterne	først	kommer	i	tanke	om	ift.	et	negativt/positivt	omdømme,	hvortil	der	gøres	brug	

af	åbne	svarmuligheder.		

	

Dernæst	 bliver	 informanterne	 i	 6.	 og	 7.	 spørgsmål	 præsenteret	 for	 ti	 udvalgte	 organisationer,	 hvor	

DSB	og	SKAT	er	iblandt.	På	dette	tidspunkt	er	det	endnu	ikke	klart	for	informanten,	hvad	spørgeske-

maets	egentlige	formål	er.	Dette	bliver	først	synliggjort	i	del	3.	I	del	2	er	svarmulighederne	lukkede,	da	

det	ønskes	at	anskue	informanternes	holdning	om	SKAT	og	DSB	ift.	andre	danske	organisationer.	De	

otte	andre	organisationer	er	udvalgt	på	baggrund	af	et	sammenligningsgrundlag,	da	disse	ligeledes	er	

større,	danske	organisationer,	som	har	oplevet	en	krise	og	heraf	været	i	mediernes	søgelys.		

3.1.2.2.1.3.	Del	3	-	SKAT	og	DSBs	omdømme	
Afslutningsvist	omhandler	spørgeskemaet	udelukkende	SKAT	og	DSB.	Her	bliver	informanterne	stillet	

overfor	spørgsmål	omkring	SKAT	og	DSBs	omdømme,	hvor	 informanterne	skal	 tage	stilling	 til	deres	

holdning	om	SKAT	og	DSB,	hvad	de	forbinder	med	organisationerne	og	slutteligt,	om	informanten	kan	

nævne	nogle	kriser,	som	organisationerne	har	været	involveret	i.		

I	denne	del	er	der	først	gjort	brug	af	Likert-skalaen.	Denne	bruges	ofte	til	at	belyse	holdninger,	og	er	en	

skala	med	fem	punkter	(Watt,	2008:	75),	der	i	spørgeskemaet	går	fra	‘meget	positiv’	til	‘meget	negativ’,	

og	har	et	neutralt	midtpunkt.	I	de	efterfølgende	spørgsmål	er	svarmulighederne	åbne,	da	formålet	er	at	

finde	frem	til	informantens	holdning	om	SKAT	og	DSB	uden	at	være	influeret.		

3.1.2.2.1.4.	Valg	af	spørgeskemaværktøj	
Til	udførelsen	af	besvarelse	er	der	gjort	brug	af	SurveyXact	af	Rambøll,	da	dette	er	Danmarks	førende	

spørgeskemaværktøj,	med	mange	layout-	og	analysemuligheder	(SurveyXact,	u.å.).	Én	primær	funktion	

heri	er,	at	spørgsmålene	skal	besvares	 inden	informanten	kan	klikke	videre	til	næste	spørgsmål.	For	

optimale	og	valide	besvarelser,	har	vi	haft	for	øje,	at	spørgsmålene	skal	deles	op	med	´sideskift´.	Dette	

er	væsentligt	idet	vi	ikke	ønsker,	at	besvarelserne	i	2.	del	er	influeret	af	3.	dels	fokus	på	SKAT	og	DSB,	

da	dette	vil	mindske	validiteten	af	resultaterne.	

3.1.2.2.1.5.	Spørgsmålenes	indhold	
Spørgeskemaet	 er	 præget	 af	 en	 kombination	 af	 lukkede	 og	 åbne	 spørgsmål,	 da	 der	 ønskes	målbare	

resultater,	hvortil	det	ikke	risikeres	at	fordreje	meningen	i	svaret.	Ydermere	er	spørgsmålene	direkte	

for	at	skabe	mindre	modvilje	og	irritation	hos	de	adspurgte.	Hertil	er	det	valgt	at	stille	lettere	spørgs-

mål	i	starten,	da	informanterne	ofte	vil	bibeholde	deres	motivation	til	at	besvare	hele	spørgeskemaet	

herved	(Harboe,	2014:	89).	
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På	trods	af	afhandlingens	brug	af	ordet	‘organisation’	som	definition	på	SKAT	og	DSB,	har	vi	i	spørge-

skemaet	 valgt	 at	 bruge	benævnelsen	 ‘virksomhed’,	 der	 anses	 som	mere	 almindelig	 tale,	 og	 tilpasses	

den	brede	informantgruppe	(Pontoppidan,	2013:	137).	

I	sammenhæng	med	forståeligheden,	har	vi	i	flere	spørgsmål	valgt	at	gøre	brug	af	visuelle	virkemidler	i	

form	af	skrift	i	fed	og	brugen	af	tal	i	stedet	for	bogstaver.	Dette	er	for	at	sende	et	visuelt	signal	til	in-

formanterne,	der	giver	overblik	og	overskuelighed,	så	de	hurtigt	kan	se	hvilke	informationer,	der	hæn-

ger	sammen	og	hvilke	elementer,	som	er	centrale	i	spørgsmålet	(Pontoppidan,	2013:	17).	

	

Vi	har	valgt	at	stille	spørgsmål	omkring	både	negativt	og	positivt	omdømme,	for	at	kunne	få	et	mere	

nuanceret	billede	 af	 informanternes	mening	omkring	 SKAT	og	DSB.	Ydermere	 giver	 vi	mulighed	 for	

positive	besvarelser	af	organisationerne	for	undersøgelsen	validitet,	da	vi	ellers	kunne	risikere	at	in-

fluere	undersøgelsen	med	vores	forforståelse	af	SKAT	og	DSB	som	organisationer	med	et	negativt	om-

dømme.		

	

Udvælgelsen	af	de	 ti	organisationer,	 som	er	brugt	 i	6.	og	7.	 spørgsmål,	er	 ikke	 tilfældig.	Organisatio-

nerne	er	udvalgt	på	baggrund	af	opstillede	kriterier	for	at	skabe	et	sammenligningsgrundlaget	for	de	ti	

organisationer.	Kriterierne	er	som	flg.:	større,	danske	organisationer,	omtalt	i	medierne	inden	for	det	

sidste	år	og	kriseramt	indenfor	de	sidste	10	år.		

Desuden	blev	antallet	af	organisationer	besluttet	ud	fra	det	faktum,	at	vi	ønskede,	at	spørgeskemaet	er	

let	at	gå	til.	Med	ti	organisationer	undgås,	at	informanterne	scroller	-	alt	efter,	hvilke	elektronisk	gen-

stand	disse	ville	bruge	-	og	dermed	mindskes	risikoen	for,	at	informanten	vil	overse	nogle	svarmulig-

heder.	Vi	valgte	endvidere	 ikke	at	medtage	organisationer,	hvor	der	kunne	være	en	risiko	 for,	at	 in-

formanterne	var	influeret	af	et	tilhørsforhold	-	eks.	Brøndby	IF.	

3.1.2.2.1.6.	Informantgruppe	og	spørgemetode	
Spørgsmålene	er	udarbejdet	ud	fra	problemstillingerne,	og	udformet	med	henblik	på	relevans	og	for-

ståelse	blandt	de	adspurgte.	Da	undersøgelsens	formål	er	at	få	et	generelt	syn	på	danskernes	holdning	

til	SKAT	og	DSB	har	en	selektion	af	informantgruppen	ikke	været	i	fokus.	Opmærksomheden	har	været	

rettet	mod,	hvordan	spørgeskemaet	har	kunne	nå	ud	til	 flest	mulige	 informanter,	 fordi	ønsket	var	at	

have	 en	 bred	 informantgruppe,	 da	 det	 skaber	 grundlag	 for	 en	mere	 valide	 indikationer.	 Der	 er	 dog	

fastgjort	en	aldersgrænse	fra	13	år,	da	det	er	fra	denne	alder,	at	danskerne	må	begynde	at	have	fritids-

job	 (Borger.dk,	 u.å.),	 og	 derved	 bliver	 præsenteret	 for	 skat.	 Det	 er	 ydermere	 ved	 13-års	 alderen,	 at	

billetten	ændres	fra	børnebillet	til	voksenbillet	hos	DSB	(DSB	Standardbillet,	barn,	u.å.).		
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Spørgeskemaet	er	blevet	testet	før	det	endeligt	er	blevet	distribueret	ud	til	informanterne.	Denne	prø-

ve	er	sendt	ud	til	en	lille	gruppe	informanter	med	henblik	på	at	modtage	en	kritisk	tilbagemelding	til	at	

optimere	spørgsmålene,	for	at	øge	chancen	for,	de	vil	blive	forstået	korrekt	ift.	deres	funktion	samt	at	

sikre	læsevenligheden	og	overskueligheden	for	informanterne	(Watt,	2008:	54).	Testen	medvirkede	til	

små	rettelser	og	justering	ift.	spørgeskemaets	brugerfalde	på	forskellige	elektroniske	kilder,	samt	for-

muleringer	af	få	spørgsmål.		

	

Målgruppen	er	ukendt,	hvilket	er	karakteriseret	ved:	“[...]	personer,	som	vi	ikke	så	let	kan	afgrænse	og	

ofte	ikke	umiddelbart	har	adgang	til.”	(Hansen,	2015:	43).	Derved	er	udvælgelsen	af	 informanter	sket	

på	baggrund	af	en	simpelt	tilfældig	udvælgelse,	hvilket	kan	sikre	repræsentativet.	Antallet	af	informan-

ter	har	som	tidligere	nævnt	betydning	for	undersøgelsens	præcision	(Hansen,	2015:	121).	Denne	til-

fældige	udvælgelse	er	 sket	ved	at	dele	 spørgeskemaet	på	online	mediet,	Facebook,	da	 “den	udbredte	

anvendelse	 [...]	gør	denne	platform	til	 en	oplagt	mulighed	 for	at	 få	kontakt	 til	 folk,	man	gerne	vil	have	

svar	fra”	(Hansen,	2015:	135).	Endvidere	har	vi	mødt	informanterne	i	det	offentlige	rum,	hvorfor	der	

er	gjort	brug	af	en	kombination	af	spørgemetoder.		

På	Facebook	er	spørgeskemaet	delt	på	både	egne	profiler	og	diverse	fora,	såsom	“Cand.merc.(kom.)”	

og	“Kommunikations	nørder	-	den	hårde	kerne”,	 for	at	 få	et	så	stort	repræsentativ	som	muligt	 inden	

for	vores	egne	sociale	begrænsninger	på	mediet.	Spørgeskemaet	har	været	tilgængelig	for	besvarelser	

i	én	uge,	og	resulterede	i	500	besvarelser.		

For	at	udvide	informantgruppen	og	validiteten	har	vi	været	ude	forskellige	steder	i	og	nord	for	Køben-

havn.	Her	har	vi	henvendt	os	til	tilfældige	forbipasserende	og	spurgt	om	de	vil	besvare	spørgeskemaet.	

Vi	har	været	opmærksomme	på	at	stå	ved	neutrale	placeringer,	og	derfor	ikke	ved	stationer,	for	ikke	at	

risikere	at	styre	informanternes	tankegang	henimod	DSB.	

3.1.2.2.2.	Vurdering	af	kvantitativ	metode	

Følgende	afsnit	er	en	vurdering	af	afhandlingens	kvantitative	metode	reliabilitet	og	validitet.	Afsnittet	

omhandler	egne	vurderinger	af	disse	elementer.		

	

Da	 afhandlingens	 forskningsresultater	 ikke	 er	 endegyldige	 svar,	 er	 det	 væsentligt,	 at	 forskningspro-

cesserne	har	validitet	og	reliabilitet.	Her	skal	reliabilitet	dog	ikke	ses	som,	at	det	samme	resultat	kan	

genskabes	til	enhver	tid,	da	dette	 if.	hermeneutikken	ikke	vil	kunne	lade	sig	gøre.	Dette	er	også	gæl-

dende	for	afhandlingens	kvantitative	undersøgelse,	da	der	ved	samme	fremgangsmåde	af	undersøgel-

sen,	vil	være	stor	sandsynlighed	for	ikke	at	opnå	samme	resultater.	Grunden	findes	i	spørgeskemaet,	

da	denne	er	tids-	og	informant	betinget;	jf.	afsnit	2.2.	-	Hermeneutikken.	Med	dette	menes,	at	tiden	og	
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informanterne	bærer	en	afgørende	 faktor	 for	reliabilitet.	Det	vurderes,	at	selv,	hvis	de	samme	 infor-

manter	besvarede	spørgeskemaet,	vil	afhandlingens	resultater	ikke	kunne	tilkomme	igen.	Dette	skyl-

des,	at	spørgeskemaet	er	sendt	ud	via	platforme,	hvor	informanter	selv	kan	beslutte,	om	de	vil	besvare	

undersøgelsen.	 Det	 er	 derfor	 ikke	 sikkert,	 at	 de	 samme	 informanter	 vil	 besvare	 spørgeskemaet,	 og	

omvendt	kan	der	i	en	ny	undersøgelse	komme	nye	til.	Derudover	stiller	spørgsmålene,	på	flere	punk-

ter,	krav	om	refleksion	fra	informanternes	side,	hvorfor	de	selv	samme	informanter	kan	have	ændret	

mening	 på	 et	 senere	 tidspunkt.	 Reliabilitet	 skal	 i	 stedet	 forstås	 i	 form	 af	 processernes	 pålidelighed.	

Argumentationen	for	hvert	spørgsmål	i	den	kvantitative	analyse	kan	anskues	i	bilag	5.	

Formålet	med	 den	 kvantitative	 undersøgelse	 er	 at	 finde	 frem	 til	 forbrugernes	 holdning	 til	 SKAT	 og	

DSB.	Da	resultaterne	har	givet	indikationer	på	netop	dette,	vurderes	resultaterne	fra	undersøgelsen	at	

være	valide.		

3.1.2.2.2.1.	Vurdering	af	svarprocent	og	statistisk	usikkerhed		
Af	flere	grunde	vil	det	aldrig	være	muligt	at	få	en	svarprocent	på	100,	hvilket	ej	heller	er	en	afgørende	

faktor.	Det	er	dog	væsentligt	 for	undersøgelsens	data,	 at	 svarprocenten	 ikke	er	 for	 lav,	da	dette	kan	

skabe	problemer	for	validiteten	ved	fortolkningen	af	resultaterne	(Watt,	2008:	125).		

På	 trods	 af	 en	 velovervejet	 og	 gennemarbejdet	 kvantitative	 undersøgelse	 har	 det	 i	 denne	 sammen-

hæng	nogle	få	faldgrupper.	Ét	af	dem	er,	at	størstedelen	af	vores	omgangskreds	er	bosiddende	i	Region	

Hovedstaden,	hvorfor	de	fleste	informanter	også	vil	komme	herfra.	Derudover	er	det	en	væsentlig	fak-

tor,	at	den	kvantitative	undersøgelse	er	en	mindre	stikprøve	-	set	op	mod	hele	den	danske	befolkning.	

Disse	 faktorer	 er	 nødvendige	 at	 benævne	 ift.	 undersøgelsens	 validitet	 og	 generaliserbarhed,	 da	 der	

derved	kan	mangle	nogle	dimensioner	i	den	danske	befolkning.		

	

Begrundelsen	for	at	benytte	Facebook	som	det	primære	medie	til	distribution	af	spørgeskemaet	er,	at	

det	er	Danmarks	mest	brugte	medie	(Tassy,	2016).	På	Facebook	har	3,1	millioner	danskere	en	profil,	

hvilket	svarer	til	to	ud	tre	danskere.	Mediet	er	med	dens	størrelse	og	tilgængelighed,	en	platform	hvor	

vi	kunne	distribuere	spørgeskemaet	ud	til	flest	mulige.	Endvidere	åbner	Facebook	op	for	muligheden	

for	organisk	spredning,	som	spreder	spørgeskemaet	ud	til	informanter	over	hele	Danmark	-	uden	vo-

res	påvirkning.	Med	mediet	har	vi	kunne	nå	ud	til	informanter,	som	bor	andre	steder	end	i	Region	Ho-

vedstaden	eller	Sjælland,	selvom	størstedelen	af	informanterne	dog	stadig	er	fra	Region	Hovedstaden	

grundet	ovennævnte	demografiske	begrænsning.		

	

For	at	en	undersøgelse	kan	ses	som	repræsentativ,	skal	den	være	et	minibillede	af	den	danske	befolk-

ning	(Watt,	2008:	127).	I	denne	sammenhæng	indgår	der	en	statistisk	usikkerhed	i	alle	undersøgelser,	

der	bliver	større,	jo	mindre	undersøgelsen	er.		
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Til	at	udregne	undersøgelsens	statistiske	usikkerhed	udvælges	antallet	af	besvarelser	og	procentdelen	

af	den	søgte	information.	Tallene	udregnes	og	giver	et	interval	og	en	statistisk	usikkerhed.	I	afhandlin-

gens	kvantitative	undersøgelse	modtog	vi	500	besvarelser,	hvortil	64	%	mener,	at	SKAT	har	et	(meget)	

negativt	omdømme,	og	69	%	mener,	at	DSB	har	(meget)	negativt	omdømme.	Dette	kan	indikere	med	

95%	sikkerhed,	at	hhv.	59,8-68,2	%	og	64,9-73,1	%	af	danskerne	mener,	at	SKAT	og	DSB	har	et	nega-

tivt	omdømme,	hvilket	er	givet	ved	en	statistisk	usikkerhed	på	+/-	4,2	og	4,1	(Watt,	2008).	

3.1.2.2.3.	Kritisk	refleksion	

Spørgeskema-systemet	SurveyXact	har	tilkoblet	en	funktion,	der	tæller	alle	besvarelser.	Dette	betyder,	

at	hvis	der	påbegyndes	en	besvarelse	af	en	informant,	og	denne	“går	ud”	af	besvarelsen,	oprettes	det	

som	 ‘nogle	svar’,	men	genoptages	besvarelsen,	 starter	 informanten	 forfra	og	oprettes	som	endnu	en	

informant.	Det	betyder,	at	én	 informant	 i	princippet	kan	 forekomme	tre	gange,	hvis	 informanten	(1)	

klikker	 ind	 på	 spørgeskemaet,	men	 ikke	 starter	 besvarelsen,	 (2)	 starter	 besvarelsen,	men	 bliver	 af-

brudt	samt	(3)	gennemfører	besvarelsen.	

	

Selvom	spørgeskemaet	derfor	er	distribueret	ud	til	10.369,	så	kan	tallet	afvige,	da	samme	informant	

kan	optræde	flere	gange.	Dette	har	dog	ikke	betydning	for	gennemførte	besvarelse,	da	spørgeskemaet	

låses	ved	sidste	besvarelse.		

	

Ved	brugen	af	tilbageskuende	spørgsmål	(Bilag	4.13.	–	Spørgsmål	13)	kan	en	krise,	“[...]	som	blev	vur-

deret	 på	 en	 bestemt	måde,	 da	 den	 fandt	 sted,	 vurderes	 anderledes	 efter	 et	 stykke	 tid”	 (Hansen,	 2015:	

150).	Der	er	derfor	forbundet	usikkerhed	ved	denne	form	for	spørgsmål.	Men	da	spørgsmålet	fokuse-

rer	på	at	belyse	informanternes	erindring	af	organisationerne	og	ikke	deres	holdning,	anvendes	dette	

spørgsmål	trods	kritik.		

3.1.2.3.	Kvalitativ	metode	

Den	kvalitative	metode	er	eksplorativ	og	dermed	undersøgende,	hvori	der	udforskes	et	afgrænset	em-

pirisk	felt.	Metodens	undersøgelser	går	i	dybden,	og	er	derved	elaborative.	

I	 afhandlingen	 vil	 denne	metode	 komme	 til	 udtryk	 i	 form	 af	 en	 content	 analyse,	 der	 vil	 undersøge,	

hvordan	medierne	italesætter	SKAT	og	DSB.	Det	er	her	væsentligt	ikke	at	gøre	brug	af	standardiserede	

metoder,	da	 forudindtaget	 forståelser	derved	kan	have	en	påvirkning	på	undersøgelsens	resultater	 -	

eks.	at	overføre	et	negativt	holdning	om	SKAT	og	DSB.	Det	er	her	væsentlig	at	nævne,	at	vi	som	forske-

re,	til	en	vis	grad,	vil	påvirke	resultaterne	med	valg	af	bl.a.	undersøgelsesområde	og	søgeord.		
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3.1.2.3.1.	Content	Analyse	

Der	findes	tre	tilgange	til	en	content	analyse;	den	konventionelle,	den	direkte	og	den	opsummerende	

metode	 (Hsieh	&	 Shannon,	 2005).	 I	 afhandlingen	 vil	 der	 gøres	 brug	 af	 den	 opsummerende	metode,	

hvori	analysen	påbegyndes	med	søgeord,	der	er	fundet	ud	fra	interesse	og	gennemlæsning	af	empiri,	

hvormed	søgeord	identificeres	før	og	under	analysen.	Dette	har	til	formål	at	hjælpe	med	forståelsen	af	

det	kontekstuelle	brug	af	ord	i	artiklerne	(Hsieh	&	Shannon,	2005:	1286).	

	

Der	er	endvidere	blevet	benyttet	analyseværktøjet	NVivo,	som	er	et	elektronisk	redskab	til	at	håndtere	

kvalitativ	data.	NVivo	bruges	til	at	organisere	og	sortere	udvalgte	artikler,	og	dernæst	skabe	indsigt	i	

data.	Nvivo	har	medvirket	til	at	danne	overblik	over	data,	som	er	udvundet	ved	content	analysen.	Sy-

stemet	gør	det	muligt,	at	markere	ord	og	sætninger	og	organiserer	disse	under	selvvalgte	kategorier.	

3.1.2.3.1.1.	Medier	
Det	er	en	uoverkommelig	og	tidskrævende	opgave	at	foretage	en	analyse	af	alle	danske	mediers	dæk-

ning	af	de	udvalgte	kriser	hos	SKAT	og	DSB,	hvorfor	en	afgrænsning	er	foretaget.	Vi	har	valgt	at	foku-

sere	på	medierne	Politikken	og	Metroxpress.	Dette	 fordi	de	hhv.	er	det	største	betalte	og	gratis	dag-

blad	i	Danmark	(Bruun-Hansen,	2017).	Der	er	dermed	foretaget	en	afgrænsning	som	er	flg.:	landsdæk-

kende	dagblad,	medie,	størrelse	af	medie	samt	gratis/betalt	avis.	

Det	kunne	have	været	 interessant	at	anskue	tv-nyhedernes	dækning	af	kriserne,	men	der	er	 for	stor	

transskriberings	 arbejde	 ved	 at	 benytte	 denne	 data.	 Det	 er	 derfor	 en	 tidskrævende	 disciplin	 vi	 har	

fravalgt,	da	det	ikke	matcher	afhandlingens	rammer.		

	

Vi	er	opmærksomme	på,	at	fravalget	af	medier	har	betydning	for	afhandlingens	generaliserbarhed.	For	

selvom	diskurserne	-	med	mediediskursen	i	fokus	-	er	en	del	af	en	social	praksis,	som	påvirker	journa-

lister,	kilders	sprogbrug	mv.,	så	kan	fravælgelsen	mindske	generalisérbarheden.	Der	tages	hensyn	til	

dette,	da	valget	af	medier,	Politiken	og	Metroxpress	favner	en	bredere	målgruppe.	Argumentet	bunder	

i	 de	 forskelle,	 som	 nyhedsmedierne	 har	 til	 hinanden	 -	 f.eks.	 læsernes	 alder,	 husstandsindkomst	 og	

geografiske	placering,	som	kan	anskues	i	bilag	6.	Grundet	samfundet	udvikling,	og	i	sammenhæng	med	

det	hyperkomplekse	samfund,	der	det	valgt	at	anskue	både	trykte	og	elektroniske	artikler.	

3.1.2.3.1.2.	Artikler	
Det	kan	være	svært	at	danne	et	billede	af	den	samlede	mediedækning,	og	i	og	med,	at	diskursanalysen	

er	et	teoretisk	værktøj	uden	praktisk	anvendelse,	har	vi	lænet	os	op	ad	content-analysen,	som	har	til	

formål	at	analysere	mere	generelle	træk	i	mediebilledet.	Vi	bruger	derfor	de	diskursteoretiske	redska-

ber	til	at	foretage	en	kvalitativ	content	analyse.		
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Artiklerne	i	content	analysen	er	tidsafgrænset	i	perioden	d.	24.	august	2015	for	SKAT,	og	d.	11.	decem-

ber	2000	for	DSB	-	frem	til	skrivende	stund.	Dette	fordi	formålet	er	at	kortlægge	hele	kriseforløbet	for	

hver	 organisation.	 Ydermere	 anvendes	 kun	 danske	 artikler,	 da	 kriserne	 er	 nationale;	 jf.	 afsnit	 1.3.	 -	

Afgrænsning.	

	

Artiklerne	er	indsamlet	gennem	databasen	infomedia.	Søgningen	har	været	forskellige	for	de	to	orga-

nisationer,	men	 startede	med	 søgningen	på	organisationernes	navn.	Disse	 søgeord	blev	 efterfulgt	 af	

krisernes	primære	fokus	samt	et	mere	detaljeret	element	i	krisen	for	at	få	de	mest	relevante	artikler.	

Kombinationen	 af	 søgeordene	 er	 dermed	 som	 flg.:	 SKAT;	 ‘skat’,	 ‘udbytteskat’	 og	 ‘12,3	milliarder’	 og	

DSB:	‘dsb’,	‘ic4’	og	‘forsinkelse(r)’.		
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Figur	3	–	Egenproduktion:	Flowchart	
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Søgningen	 på	 Infomedia	 blev	 foretaget	med	 valget	 om,	 at	 alle	 søgeordene	 skulle	 indgå	 i	 artiklerne.	

Dette	fordi,	at	vi	har	vurderet,	at	ordene	var	det	essentielle	omkring	kriserne,	og	dermed	frasorteres	

de	 artikler,	 som	 ikke	 omhandlede	 de	 respektive	 kriser.	 Søgeordene	 medvirkede	 til	 frasortering	 af	

24.432	artikler,	som	resulterede	i	244	artikler	om	SKAT	og	228	artikler	om	DSB.	Vi	har	endvidere	ind-

skrænket	vores	medie,	ved	kun	at	anskue	artikler	skrevet	af	Politiken	eller	MXs	ansatte.	Derfor	vil	vi	

ikke	belyse	læserbreve,	kronikker	mv.,	da	disse	medietyper	skrives	af	uvildige	skribenter,	som	udtryk-

ker	private	holdninger	om	givne	emner.	Vi	er	interesserede	i	at	undersøge	mediernes	italesættelse	af	

kriserne,	hvormed	ovenstående	fravælges.	Denne	frasortering	betød,	at	60	artikler	udgik	fra	undersø-

gelsen,	hvoraf	der	hhv.	var	224	artikler	om	SKAT	og	188	om	DSB	tilbage.	Efterfølgende	blev	artiklerne	

gennemlæst	 igen,	 for	at	udelukke	artikler,	som	ikke	havde	de	respektive	kriser	 i	 fokus.	Dermed	blev	

den	endelige	empiri	på	58	artikler	om	SKATs	udbytte-krise,	og	133	artikler	om	DSBs	IC4-krise.	

3.1.2.3.2.	Vurdering	af	kvalitativ	metode	

Afhandlingens	kvalitative	metode	vurderes	at	have	reliabilitet,	idet	udvælgelser	og	frasorteringer	har	

faktuelt	grundlag,	såsom	data	og	medietype.	Det	er	dog	væsentlig	at	nævne,	at	påbegyndelsen	af	con-

tent	analysen	indeholder	egne	vurdering	af	relevante	ord	for	SKAT	og	DSBs	kriser,	hvortil	andre	for-

skere	kunne	have	vurderet	anderledes,	og	derved	have	haft	et	andet	resultat.	Dette	kan	sættes	i	relati-

on	til	afhandlingens	videnskabsteoretiske	ståsted,	hvori	forskernes	forforståelser	vil	 influere	resulta-

ter.	Det	overordnede	indtryk	er	dog,	at	det	vil	være	muligt	at	opnå	samme	resultat	ved	en	gentagende	

undersøgelse,	med	brug	af	udvalgte	vurderinger	og	frasorteringer.	

	

Validiteten	 af	 content	 analysen	 vurderes	 høj	 -	med	 afgrænsningerne	 taget	 i	 betragtning.	Med	 dette	

menes,	at	analysen	har	formået	at	reducere	antallet	af	artikler	omhandlende	udbytte-	og	IC4-krisen	-	

fra	 alle	 tilgængelige,	 til	 artikler	 fra	 Politiken	 og	Metroxpress	med	 kriserne	 i	 fokus	 og	 inden	 for	 den	

valgte	tidsramme.	Det	er	dog	væsentligt	at	sætte	dette	op	mod	analysens	afgrænsninger,	som	har	be-

tydet,	at	afhandlingen	ikke	inddrager	alle	mediers	artikler	omkring	SKATs	udbyttekrise	og	DSBs	IC4-

krise,	men	kun	ovenstående.		

	

Generaliserbarheden	 af	 content	 analysen	 er	 relativ	 høj,	 dog	med	 få	 begrænsninger.	 Den	metodiske	

fremgangsmåde	samt	frasorteringer	kan	anvendes	til	analyse	af	artikler	omhandlende	andre	offentlige	

organisationer	-	og	er	umiddelbart	generaliserbar.	Der	kan	dog	ikke	gøres	brug	af	de	udvalgte	ord	til	

analysens	påbegyndelse;	‘SKAT’,	‘udbytteskat’	og	‘svindel’	samt	‘DSB’,	‘IC4’	og	‘forsinkelse(r)’,	da	disse	

er	 i	 direkte	 relevans	 til	 afhandlingens	problemformulering.	Da	afhandlingen	 tager	 afsæt	 i	 socialkon-



Del	2	–	Videnskabsteori	&	Metode	

	

Videnskabsteoretisk	tilgang	 Metodisk	tilgang	 	

	

	 	

29	

struktivismen	 er	 det	 ikke	muligt	 at	 skabe	 generaliserbare	 resultater,	 hvorfor	 formålet	 har	 været	 at	

skabe	indikationer	for	resultaterne,	hvormed	det	vurderes	at	være	opnået.	

	

3.2.	Metodiske	begrænsninger	

Ligeledes	er	der	begrænsninger	i	valget	af	spørgeskemaundersøgelse.	Spørgsmålene	i	spørgeskemaet	

er	både	præget	af	forforståelse,	forventninger	og	hypoteser;	jf.	afsnit	2.2.	–	Hermeneutikken.	Samtidig	

vil	resultatet	være	præget	af	informanterne.	Der	kan	dermed	være	afvigelser	af	resultatet	ved	et	lign.	

spørgeskema	med	andre	informanter	eller	på	et	andet	tidspunkt.	Dertil	er	der	nogle	begrænsninger	ift.	

antallet	af	adspurgte,	da	der	med	den	induktive	metode	drages	konklusion	ud	fra	stikprøver.		

På	 samme	måde	vil	 diskursanalysen	være	præget	 af	 os	 som	 forskere,	 da	der	 vurderes	hvilken	data,	

som	er	relevant	for	problemformuleringen	og	afhandlingens	formål.	
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Del	3	-	TEORETISK	TILGANG	
For	at	systematisere	afhandlingens	teorier,	anskues	disse	ud	fra	tre	perspektiver;	krise,	organisation	

og	samfund.	Afhandlingen	tager	i	første	omgang	udgangspunkt	i	kriseperspektivet,	hvor	flg.	litteratur	

vil	blive	introduceret;	Coombs	SCCT-model	(2015)	og	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	(1985).	Herefter	

belyses	 litteraturen	 for	 organisationsperspektivet,	 hvor	 Richard	 Scotts	 teori	 om	 rationelle	 og	 åbne	

systemer	 (1998)	 samt	Hatch	 og	 Schultzs	VCI-model	 (2008)	 vil	 blive	 præsenteret.	 Sluttelig	 vil	Holm-

ström	 og	Kjærbecks	 teori	 om	 legitimitet	 (2013)	 og	 Lars	Qvortrups	hyperkomplekse	 samfund	 (2003)	

blive	betragtet	i	samfundsperspektivet.	

4.	Kriseperspektivet	

4.1.	Timothy	Coombs	-	Situational	crisis	communication	theory	

Timothy	Coombs	er	forskeren	bag	modellen	Situational	Crisis	Communication	theory	(herefter	SCCT)	-	

en	situationsspecifik	krisekommunikationsteori,	der	er	udarbejdet	til	at	anskue	stakeholderkommuni-

kation.	Modellen	 tager	 direkte	 udgangspunkt	 i	 kontekstualisering	 af	 responsstrategier,	 som	betyder	

forankringen	i	den	organisatoriske,	politiske	og	mediemæssige	forklaringsramme	(Schultz-Jørgensen,	

2014:	204).	

	

For	 at	 kunne	 benytte	 SCCT-modellen	 findes	 det	 nødvendigt	 at	 definere	 begrebet	 ‘stakeholder’	 samt	

‘forbruger’.	 Hvor	 stakeholder:	 “[...]	 is	 a	 person	 or	 a	 group	 that	 is	 affected	 by	 or	 can	affect	 an	 organi-

zation”	 (Coombs,	 2014:	3),	 skal	 dette	 forstås	 som	organisationens	omverden,	 der	påvirker	 eller	 kan	

blive	påvirket	af	organisationen.	I	afhandlingen	vil	stakeholder	oftest	involvere	medier	og	forbrugere.	

Forbruger-begrebet	benyttes,	når	dette	skal	skildres	fra	stakeholder-begrebet	som	en	del	ud	af	en	hel-

hed.	

	

For	at	kunne	benytte	SCCT-modellen	er	det	afgørende	at	belyse	de	kontekstualiseringer,	der	klarlæg-

ger	de	konkrete	situationer,	som	danner	baggrund	for	teorien.		

	

Coombs	har	udarbejdet	fire	kontekstualiseringer:	

• Relationship	management	vedrører	ikke	selve	krisesituationen,	men	anskuer	

relationen	mellem	organisation	og	stakeholder.	
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• Organisatorisk	 legitimitet	omhandler	 magtdynamikken	 mellem	 organisation	 og	 dens	 omver-

den.	Organisationer	betragtes	som	 legitime,	hvis	de	agerer	efter	normative	krav	 i	det	 sociale	

system.		

• Attributionsteori	omfatter	stakeholdernes	opfattelse	af	krisen,	dvs.	det	er	måden	hvorpå	disse	

forklarer	og	forstår	hændelser.	Dette	led	hænger	uløseligt	sammen	med,	hvordan	organisatio-

nen	skal	agere	ift.	valg	af	kriserespons.	

• Kombinationen	af	krisetype,	ansvar	og	respons	er	sidste	 led	 i	kontekstualiseringerne,	hvor	or-

ganisationen	skal	forsøge	at	finde	et	fælles	mønster,	så	denne	kan	udvælge	den	korrekte	krise-

responsstrategi	baseret	på	krisetype	og	stakeholdernes	attribution	(Schultz-Jørgensen,	2014).	

De	fire	kontekstualiseringer	danner	efterfølgende	rammen	for	SCCT-modellens	tre	trin,	som	er	model-

lens	strategiske	indspark.	De	tre	trin	er	strategiske	valg	om	bestemmelsen	af	krisetype	og	krisehisto-

rik,	som	dernæst	leder	ud	i	valg	af	kriseresponsstrategi.	

	

Første	trin		

Krisetyper	opdeles	i	tre	trusler	for	organisationens	omdømme,	der	defineres	således:	

	

Krisetyper	

Lav	trussel	 Naturkatastrofer,	rygter,	vold	på	arbejdspladsen,	sabotage	af	et	produkt.	

I	denne	kategori	optræder	organisationen	oftest	som	et	offer,	hvoraf	disse	

omtales	som	offerkriser.	

Disse	kriser	medfører	en	svag	attribution	fra	stakeholderne.	

Mellem	

trussel	

Udfordringer,	megaskade,	teknisk	nedbrud		

(som	fører	til	uheld	f.eks.	tilbagekaldelse	af	produkt).	

Disse	kriser	svarer	til	ulykker	eller	uheld,	som	ikke	er	forvoldt	af	

organisationen,	hvilke	omtales	som	uheldskriser.	

Attributionen	er	moderat.	

Høj	trussel	 Menneskelig	svigt	og	skandaler,	overskridelse	af	love	og	regler.	

Disse	kriser	kunne	have	været	undgået,	og	derved	tillægges	den	stærk	

attribution	af	stakeholderne.	

	

Figur	4	–	Egenproduktion:	Krisetyper	
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Omdømmet	skal	forstås,	som	det	opsparede	og	langsigtede	i	en	organisation	-	f.eks.	kan	dette	ses	i	ly-

set	af	Coombs	begreb;	‘halo-effekt’.	Halo-effekt	er	en	organisations	kassekredit	af	opsparet	goodwill	-	

og	vil	med	dette	have	et	stærkere	omdømme.	Det	er	organisationens	øjne	på	begrebet	-	hvor	modsæt-

ningen	findes	ved	image,	som	er	forbrugernes	holdning	om	organisationen.		

	

Andet	trin		

Efter	 identificering	af	krisetype	afgøres	det,	om	der	 foreligger	en	krisehistorik	 i	organisationen,	dvs.	

har	organisationen	tidligere	været	involveret	i	en	krisehændelse.	Hvis	dette	er	tilfældet	vil	dette	for-

øge	 risikoen	 for	 skade	 på	 organisationens	 omdømme.	 Coombs	 (2015)	 benytter	 sig	 af	 fænomenerne	

halo-	og	velcro-effekt,	som	et	begreb	til	at	anskue	den	foregående	krisehistorik	samt	tillæggelse	af	at-

tribution.	 Tanken	 bag	 er	 således:	 Organisationer	med	 forhenværende	 kriser,	 vil	 opleve,	 at	 kriserne	

’klistrer’	sig	til	denne,	og	dens	nuværende	situationen,	hvilket	betyder,	at	organisationer	med	velcro-

effekt,	vil	tillægges	højere	attribution	ved	fremtidige	kriser.	Modsat	ses	fænomenet	halo-effekten,	som	

en	glorie	og	opsparing	af	organisationens	gode	omdømme,	der	betyder,	at	stakeholderne	ikke	tillæg-

ges	lige	så	høj	attribution	(Schultz-Jørgensen,	2014:	208).	

	

Endvidere	anvendes	tre	faktorer;	stabilitet,	ekstern	kontrol	og	ekstern/intern	locus,	for	måling	af	kri-

seansvar:	

1. Stabilitet	–	hvor	ofte	er	organisationen	involveret	i	en	begivenhed?	

2. Kontrol	–	Hvor	høj	en	grad	er	en	ekstern	eller	personlig	aktør	årsagen	til	begivenheden?	(Min-

dre	kontrol	fra	ekstern	aktør,	resulterer	i	højere	attribution	fra	stakeholderne)	

3. Ekstern/intern	 locus	–	Er	det	organisationen	 (intern	 locus)	 eller	 situationen	 (ekstern	 locus),	

som	har	forvoldt	begivenheden?	(Johansen	&	Frandsen,	2010:	234-235)	
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Tredje	trin		

Efter	analysering	af	krisetype,	 truslen	mod	omdømmet,	bestemmelse	af	kriseansvar	og	krisehistorik	

opstiller	 Coombs	 et	 sæt	 af	 guidelines	 for	 udvælgelsen	 af	 den	 korrekte	 kriseresponsstrategi.	

	

Kriseresponsstrategier	

Benægtelsesstrategi	 Angreb	mod	anklager	

(=attacking	the	accuser)	

Benægtelse	(=denial)	

Syndebuk	(=scapegoating)	

Benyttes	ved	

rygter	og	udfordringer	

Formindskelsesstrategi	 Bortforklaring	(=excusing)	

Retfærdiggørelse	

(=justification)	

Benyttes	ved	

kriser	med	 lav	attribution	og	med	 tilsv.	krisehistorik	 eller	

kriser	med	lav	attribution	og	med	ingen	krisehistorik.	

Genopbyggelsesstrategi	 Kompensation	

(=compensation)	

Undskyldning	(=apology)	

Bruges	ved	kriser	med	lav	attribution	og	med	tilsv.	krise-

historik.		

Bruges	ved	kriser	med	høj	attribution	og	uden	hensyn	 til	

krisehistorik.	

Forstærkelsesstrategi	 Påmindelse	(=reminding)	

Indsmigring	(=ingratiation)	

Offerramt	(=victimage)	

Bruges	som	supplering	til	de	andre	responsstrategier.	

	

Figur	5	–	Egen	fortolkning:	Sammenfatning	af	Coombs	og	Johansen	&	Frandsens	guidelines.	

	

Figur	5	er	en	sammenfatningen	af	Coombs’	opstillede	guidelines	(Coombs,	2015:	145)	samt	Winni	Jo-

hansen	 og	 Finn	 Frandsens	 (Johansen	&	 Frandsen,	 2010:	 239)	 fortolkning	 af	 selv	 samme	 guidelines.	

Dette	benyttes	fordi,	Winni	Johansen	og	Finn	Frandsens	fortolkning	findes	beskrevet	bedre	i	praksis.	

	

Udover	SCCT-modellen,	belyser	Coombs	endvidere	effekten	ved	et	hurtigt	kriserespons.	Medierne	er	

hurtige	til	at	rapportere	kriser,	hvorved	væsentlige	stakeholdere	vil	 lære	om	kriserne	gennem	medi-

erne	i	stedet	for	organisationerne.	Hvis	organisationen	ikke	responderer	ift.	krisen,	så	opgiver	de	kon-

trollen,	hvorved	medierne	overtager	og	definerer	krisen	(Coombs,	2015:	131).		
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4.1.1.	Kritiske	refleksioner	

På	 trods	 af	 populariteten	 og	 anerkendelsen	 af	 Coombs	 SCCT	 sætter	 vi	 spørgsmålstegn	 ved	 teoriens	

omfavnelse	 af	 krisetyper,	 da	 den	 anses	 som	værende	 begrænset.	Med	dette	menes,	 at	 hver	 krise	 er	

unik,	hvorfor	den	kan	være	svær	at	indsætte	i	Coombs	konkrete	krisetype-definitioner.	Teorien	anses	

alligevel	 for	 relevant,	da	koblingen	 i	 afhandlingens	 teoretiske	 ståsted	 fokuserer	på,	 at	 finde	 faktorer	

der	har	påvirket	kriserne	og	dermed	forsøge	at	kortlægge	deres	uforudsigelighed.		

	

Ydermere	kritiseres	responsstrategien	påmindelse	og	syndebuk,	da	vi	mener,	at	de	er	for	statiske	i	de-

finition.	Derfor	har	vi	valgt	at	anskue	de	to	responsstrategier	med	en	mere	dynamisk	definition,	som	

for	 påmindelse	medtager	 organisationens	 igangværende	 samt	 fremtidige	 plan	 for	 forbedringer.	 For	

syndebuk	anskues	denne	udelukkende	som	en	ekstern	aktør	-	og	ikke	en	intern.	Derfor	har	vi	fundet	

det	nødvendigt	 at	 fortolke	begrebet	 ‘synder’,	 som	en	modsætning	 til	 syndebuk,	 hvori	 der	 tilføjes	 en	

dimension,	som	gør	det	muligt,	at	en	intern	aktør	kan	være	skyld	i,	at	organisationen	kommer	i	krise.	

Begrebet	favner	ligeledes	muligheden	for,	at	en	organisation	kan	pege	på	en	intern	aktør,	som	synder	

for	krisen.		

Synder-strategien	placeres	under	benægtelsesstrategien,	da	det	primære	i	denne	er,	at	skylden	bliver	

pålagt	andre,	og	derved	en	form	for	benægtelse.	Samtidig	har	denne	strategi	elementer	af	offerramt-

strategien,	da	en	organisation	ved	anvendelse	peger	skylden	væk	fra	organisationen,	og	dermed	indi-

rekte	bliver	gjort	til	offer.	Denne	strategi	kan	dog	medføre	et	billede	af	en	splittet	organisation.	

	

SCCT	bliver	endvidere	kritiseret	for	 ikke	at	skelne	mellem	interessenternes	forskellige	holdninger	til	

kriseramte	organisationer.	Coombs	behandler	dermed	interessenterne	som	én	homogen	gruppe.	Kri-

tikken	bliver	bragt	til	 livs	grundet	spørgeskemaet,	der	har	til	 formål	at	belyse	stakeholdernes	syn	på	

organisationerne.	For	på	trods	af	generaliseringer,	udtrukket	af	spørgeskemaet,	så	giver	denne	stadig	

en	indsigt	i	individuelle	besvarelser,	som	kan	danne	belæg	for	SCCT	resultater.	

4.2.	Laclau	&	Mouffe	-	Diskursteori	

I	 afhandlingen	 anvendes	 Ernesto	 Laclau	 og	 Chantal	Mouffes	 (1985)	 diskursteori.	 Ved	 anvendelse	 af	

diskursteori	er	formålet	at	arbejde	med,	hvad	der	er	blevet	sagt	eller	skrevet	for	derved	at	undersøge,	

hvilke	mønstre,	 som	 findes	 i	udsagnene	samt	hvilke	sociale	konsekvenser	virkeligheden	 får	ved	den	

diskursive	fremstilling	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	31).	Diskursteorien	skal	i	afhandlingen	belyse	me-

diernes	 italesættelse	 af	 SKAT	og	DSBs	kriser.	Teorien	 er	 et	 komplekst	 værktøj	 -	 derfor	 vil	 vi	 i	 dette	

afsnit	gennemgå	de	begreber,	der	benyttes	til	besvarelse.	
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Begrebet	diskurs	bruges	oftest	i	flæng,	hvilket	har	gjort	begrebet	svært	at	definere.	Dog	dækker	ordet	

diskurs	oftest	over	ideen	om,	at:	“sproget	er	struktureret	i	forskellige	mønstre,	som	vores	udsagn	følger,	

når	vi	agerer	inden	for	forskellige	sociale	domæner	[...]”	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	9).	Med	andre	ord,	

så	er	diskurs	en	bestemt	måde	at	italesætte	og	forstå	verdenen	-	eller	blot	et	udsnit.	

		

Laclau	og	Mouffes	diskursteori	 tager	udgangspunkt	 i	pointen	om	at	diskurs	konstruerer	og	 sorterer	

den	 sociale	 verden	 i	 betydning	 –	men	 samtidig,	 at	 en	 betydning	 aldrig	 kan	 fastlåses	 af	 sproget	 pga.		

dennes	ustabilitet.	En	diskurs	er	derved	ikke	en	lukket	enhed,	men	en	dynamisk	proces,	som	hele	tiden	

formes	ved	kontakten	med	andre	diskurser	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	15).	

Diskursteorien	 omfatter	 ikke	 kun	 sprog,	 men	 alle	 sociale	 fænomener,	 hvor	 diskurserne	 forsøger	 at	

ordne	tegnene,	så	disse	har	en	fast	og	entydig	betydning	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	44).	Men	ligesom	

sproget	ikke	endeligt	kan	fastlåses,	gælder	det	samme	for	vores	identitet	og	samfund.	Disse	er	flyden-

de	og	foranderlige	størrelser,	der	ikke	kan	fikseres.	Vi	opfører	os	som	om,	at	virkeligheden	har	en	fast	

og	entydig	struktur,	men	dette	er	blot	et	resultat	af,	hvordan	diskurserne	forsøger	at	fiksere	og	skabe	

den	sociale	virkelighed.		

Analysen	af	en	diskursteori	er	derved	ikke	at	undersøge	den	objektive	virkelig,	men	snarere	at	under-

søge,	hvordan	verdenen	bliver	skabt,	så	den	bliver	objektiv.	En	pointe	ved	diskursteorien	er,	at	vi	ska-

ber	objektivitet,	som	er	den	skabelsesproces	analysen	følger.	

4.2.1.	På	vej	mod	diskursteori	

Laclau	og	Mouffes	diskursteori	er	bygget	på	to	teoretiske	tilgange	–	marxisme	og	strukturalisme	(Jør-

gensen	&	Philips,	1999).	Det	sociale	felt	bliver	derved	forstået,	som	et	væv	af	betydningsdannelsespro-

cesser,	hvor	betydning	forsøges	at	fikseres.	Dette	ved,	at	sætte	tegn	i	bestemte	forhold	til	hinanden	og	

andre	tegn.	En	umulig	opgave,	da	enhver	konkret	fastlåsning	af	tegnenes	betydning	er	kontingent	(Jør-

gensen	&	Philips,	1999:	35).	Diskursteoriens	undersøgelse	af	kommunikationsprocesser	 i	 forskellige	

sociale	fænomener	og	sammenhæng	kæder	endvidere	teorien	sammen	med	en	socialkonstruktivistisk	

tankegang,	hvor	alt	er	socialt	konstrueret	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	10).	

		

“Diskursteorien	sigter	mod	en	forståelse	af	det	sociale	som	en	diskursive	konstruktion,	hvor	alle	sociale	

fænomener	i	princippet	kan	analyseres	med	diskursanalytiske	redskaber”	

(Jørgensen	&	Philips,	1999:	34).	
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I	diskursteorien	er	der	en	række	begreber,	som	benyttes	til	at	fastlåse	betydningen	af	tegn.	Disse	be-

greber	 er	 flg.:	 ´artikulation´,	 ´elementer´,	 ´momenter´,	 ´nodalpunkter´,	 ´ækvivalenskæder´,	 ´flydende	be-

tegnere´,	´diskursiv	kamp´,	´hegemoni´	og	´antagonisme´.	

4.2.2.	Artikulation	–	elementer	og	momenter	

”Vi	kalder	enhver	praksis	artikulation,	som	etablerer	en	relation	mellem	elementer	på	en	sådan	måde,	at	

deres	identitet	omdannes	som	resultat	af	den	artikulatoriske	praksis.	[…]	de	differentielle	positioner	arti-

kuleres	inden	for	en	diskurs,	kalder	vi	dem	momenter.	Derimod	kalder	vi	enhver	forskel,	der	ikke	diskur-

sivt	artikuleret	for	element.”	

(Jørgensen	&	Philips,	1999:	36)	

		

Fiksering	af	tegns	betydning	er,	som	nævnt	tidligere,	if.	Laclau	og	Mouffe	(1985),	umulig,	men	gennem	

italesættelse	 og	 artikulation	 kan	 diskurs	 anskues	 som	 betydninger,	 der	 står	 i	 relation	 til	 hinanden.	

Diskurser	bliver	derved	dannet	i	et	resultat	af	artikulation	–	men	for,	at	en	artikulation	kan	finde	sted,	

skal	der	være	noget	at	artikulere.	Derfor	benytter	Laclau	og	Mouffes	(1985)	sig	af	begreberne	momen-

ter	og	elementer.		

Elementer	er	tegn,	som	ikke	er	fikseret.	Med	dette	menes	det,	at	tegns	betydning	er	flertydig,	og	at	der	

i	diskurs	forsøges	at	reducere	elementets	betydning	fra	flertydighed	til	entydighed	(Jørgensen	&	Phi-

lips,	1999:	38).	Denne	reduktion	gør	elementer	til	momenter.	Momenter	er	dermed	tegn,	som	er	sat	i	

relation	til	hinanden.	Omvendt	så	stræber	diskursen	efter	at	reducere	elementer	til	momenter	gennem	

en	 lukning,	men	grundet	sprogets	ustabilitet,	 så	 trues	diskursens	entydighed	af	dette.	Derfor	er	mo-

menter	potentielt	flertydig	–	hvilket	betyder,	at	de	også	er	potentielle	elementer	(Jørgensen	&	Philips,	

1999:	39)	

4.2.3.	Nodalpunkter,	flydende	betegnere	og	ækvivalenskæder	

Diskursen	 etableres	 ved,	 at	 betydningen	 dannes	 omkring	 nodalpunkter	 (Jørgensen	 &	 Philips,	 1999:	

37).	Nodalpunktet	er	et	knudepunkt	for	diskursen,	hvorfra	tegn	får	deres	betydning.	Tegnene	organi-

serer	sig	om	nodalpunktet,	hvor	de	fikserer	diskursen.	Tegn,	der	stadig	er	flertydig,	er	elementer,	men	

i	diskursteorien	findes	der	en	betegnelse	for	elementer,	der	er	så	indholdstomme,	at	diskursen	kæm-

per	om	at	 indholdsudfylde.	Disse	elementer	kaldes	 flydende	betegnere.	Nodalpunkter	er	 flydende	be-

tegnere,	men	begrebet	henviser	i	denne	sammenhæng	til	den	enkelte	diskurs.	Hvis	begrebet	står	alene,	

så	henviser	det	til	den	kamp,	som	foregår	mellem	tegn	i	forskellige	diskurser,	hvor	disse	kæmper	om	

at	få	betydning	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	39).	F.eks.	er	skattelettelser	i	den	politiske	diskurs	en	fly-

dende	betegner,	da	partierne	kæmper	om	at	betydningstilskrive	de	indholdstomme	elementer.	
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Nodalpunktet	 får	dens	betydning	 igennem	en	kæde	af	ord,	der	mere	eller	mindre	eksplicit	definerer	

indholdet	af	denne	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	56).	Kæden	af	ord	kaldes	ækvivalenskæder,	og	det	er	

herigennem,	 at	 afsenderen	 vha.	 artikulation	 forbinder	 tegn,	 der	 knyttes	 til	 nodalpunktet.	 Man	 kan	

m.a.o.	forklarer	nodalpunktet	som	en	betegnelse,	hvor	ækvivalenskædens	ord	er	betegnere	for	beteg-

nelsen.	

4.2.4.	Den	diskursive	kamp	–	hegemoni	og	antagonisme	

Diskursen	formes	gennem	nodalpunktet,	som	dens	centrum,	hvor	hvert	tegn	forsøges	entydigt	fastlåst	

gennem	relationen	til	andre	tegn.	Som	skrevet	før,	er	det	gennem	en	reduktion	af	muligheder,	at	ele-

menter	 bliver	 til	momenter,	 hvilket	 er	 et	 forsøg	på	 at	 stoppe	 tegnenes	 glidninger	 ift.	 hinanden.	Alle	

mulighederne,	som	bliver	udelukket	af	diskursen,	skaber	det	diskursive	felt	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	

37).	Det	diskursive	felt	kan	anses	som	en	omkringliggende	beholder	fyldt	med	betydninger,	som	tegn	

har	haft	eller	har	i	andre	diskurser.	Disse	betydninger	ignoreres	i	den	specifikke	diskurs,	da	diskursen	

stræber	efter	entydighed.	Det	diskursive	felts	beholder	er	dermed	fyldt	med	alt,	som	er	udelukket	af	

diskursen	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	38).	

I	og	med,	at	tegnenes	betydning	aldrig	helt	kan	fastlåses,	giver	dette	også	anledning	til,	at	en	diskurs	

aldrig	er	mere	etableret	end,	at	momenter	i	den	kan	ændre	sig	til	elementer	og	igen	blive	genstand	for	

nye	artikulationer.	Denne	konflikt	mellem	betydninger	opstår	fordi	diskurserne	forhindrer	hinanden	

og	støder	sammen,	hvilket	kaldes	for	antagonisme	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	60).	Der	vil	altid	være	

flere	diskurser	tilstede,	som	kæmper	om	at	´vinde´.	Antagonisme	er	derfor	et	udtryk	for	at	to	diskurser	

ikke	kan	forenes	–	og	som	samtidig	udelukker	hinanden	–	f.eks.	kan	DSB	ikke	både	love	billigere	togtu-

re	 for	dernæst	at	 sætte	priserne	op.	Antagonisme	kan	dog	opløses	vha.	hegemonisk	intervention,	der	

forsøger	at	skabe	stabilitet	på	tværs	af	diskurserne.	Hvis	dette	 lykkes,	vil	 to	modstridende	diskurser	

blive	 til	 én	 herskende	 (Jørgensen	&	 Philips,	 1999:	 15).	 Når	 en	 diskurs	 opnår	 et	 bestemt	 synspunkt	

‘overherredømme´,	er	det	et	billede	af,	at	en	”hegemoniske	intervention	er	[…]	en	proces	i	et	antagoni-

stisk	terræn,	og	´diskursen´	er	resultatet:	den	nye	fastlåsning	af	betydning”	 (Jørgensen	&	Philips,	1999:	

61).		

4.2.5.	Kritisk	refleksion	

I	Laclau	og	Mouffes	diskursteori	belyses	det,	at	alt	er	kontingent.	Med	dette	afsæt	kritiseres	teorien	for	

dens	tilgang	til	subjektivitet	–	og	dermed	vores	rolle,	som	forskere	i	en	diskursanalyse.	Kritikken	går	

på;	 at	 ved	at	 acceptere,	 at	 alt	 er	 socialt	 konstrueret	og,	 at	 alle	 tegn	er	diskursobjekter,	 så	 efterlader	

dette	forskeren	i	en	problematik	vedrørende	subjektivitet	(Jørgensen	&	Philips,	1999:	32).	Teorien	er	
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dog	stadig	relevant,	da	afhandlingen	har	afsæt	i	det	socialkonstruktivistiske	syn	på	virkeligheden,	som	

erkender,	at	man	aldrig	kan	stille	sig	fri	fra	subjektivitet,	og	dermed	opnå	suveræn	objektivitet.		

	

Trods	afhandlingens	ståsted	i	socialkonstruktivisme	og	hermeneutikken,	vurderes	diskursteorien	re-

levant,	 selvom	Laclau	og	Mouffes	marxistiske	og	 strukturalistiske	 tankegang	er	baggrund	 for	denne.	

Dette	ved,	at	marxisme	er	en	ældre	ideologi	omkring	samfundets	indretning,	og	derfor	ikke	tager	højde	

for	samfundets	udvikling	fra	1883	til	i	dag	(Ramsay	et	al	2004).	Endvidere	har	marxisme	sit	ærinde	i	at	

“afdække,	hvorledes	det	moderne	samfund	skabes	og	reproduceres	via	den	menneskelige	praksis”	 (Fugl-

sang	et	al.,	2013:	412),	hvilket	er	et	betydeligt	socialkonstruktivistisk	element.	

	

Ydermere	kan	der	argumenteres	for,	at	teorien	bærer	præg	af	flere	socialkonstruktivistiske	elementer.	

Hertil	kan	eks.	nævnes:	Diskurs	er	skabt	ud	fra	artikulation,	der	er	en	social	proces;	anerkendelsen	ved	

en	fastlåst	diskurs	kan	anses	som	en	del	af	forståelsesrammen	i	socialkonstruktivisme	mv.	Der	sættes	

spørgsmålstegn	ved	strukturalismen,	idet	der	mangler	en	forklaring	på	selve	konstruktionen	af	struk-

turerne,	som	skaber	individet.	Forklaringen	kan	besvares	vha.	socialkonstruktivisme,	da	denne	på	sin	

vis	 vender	 konstruktionen	 og	 tillægger	 en	 dybde	 ved	 at	 argumentere	 for,	 at	 strukturerne	 er	 socialt	

skabt.	Denne	argumentation	understreger	Laclau	og	Mouffes	egen	argumentation	for,	hvordan	sprog	

er	socialt	skabt,	hvilket	modsiger	teoriens	strukturalistiske	ståsted.	
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5.	Organisationsperspektivet	

5.1.	Richard	W.	Scott	-	‘Organizations	-	Rational,	natural,	and	open	systems’	

Richard	W.	 Scotts	 organisationsteori	 (1998)	 benyttes	 i	 afhandlingen	 til	 at	 kortlægge	 SKAT	 og	DSBs	

organisatoriske	 kommunikationsrationale.	 Scotts	 teori	 er	 dannet	 på	 baggrund	 af	 organisationernes	

udvikling	gennem	1900-tallet,	hvor	disses	funktion	og	plads	i	samfundet	ændrede	sig.	Ifølge	Scott	ud-

viklede	organisationerne	sig	fra	at	være	drevet	af	maskuline	værdier,	såsom	salg,	ydelser	og	præcision,	

til	 også	 at	 rumme	 feminine	 værdier,	 såsom	HR,	medarbejdergoder	 og	 -relationer	 (Scott,	 1998:	 25).	

Scotts	organisationsforståelse	skal	ses	ud	fra	tre	systemperspektiver:	det	rationelle,	naturlige	og	åbne.	

Systemperspektiverne	er	alle	repræsenteret	i	en	organisation,	hvor	de	eksisterer	side	om	side,	dog	vil	

nogle	 altid	 vil	 være	mere	 dominerende	 og	 tilstedeværende	 end	 andre	 (Hansen	 &	 Jørgensen,	 2011:	

113).	

Systemerne	danner	samlet	et	overblik	over	organisationens	kommunikationsrationale,	som	betragtes	

ud	fra	to	synsvinkler:	rationel/naturlig	og	åben/lukket.	

5.1.1.	Det	rationelle	systemperspektiv	

I	bogen	‘Rational,	Natural,	and	Open	Systems’	af	Richard	Scott	(1998)	bliver	ordet	‘organizations’	defi-

neret	ud	fra	den	forståelse,	at	det	er	nødvendigt	at	skelne	ordet	fra	sociale	former,	som	derved	define-

rer	den	rationelle	organisation.	 I	bogen	defineres	ordet	som:	“organizations	are	collectivities	oriented	

to	 the	 pursuit	 of	 relatively	 specific	 goals	 and	 exhibiting	 relatively	 highly	 formalized	 social	 structures”	

(Scott,	1998:	26).		

	

Organisationen	skal,	i	det	rationelle	systemperspektiv,	anses	som	en	maskine,	hvis	formål	er	at	opfylde	

bestemte	mål.	Der	 forventes	 fuld	kontrol	over	maskinen,	og	hvis	noget	er	galt,	 så	skiftes	der	blot	en	

reservedel	 for,	 at	maskinen	kører	 igen	 (Hansen	&	 Jørgensen,	 2011).	 I	 denne	metafor	 er	 reservedele	

eks.	organisationens	medarbejdere,	hvilke	blot	er	noget	mekanisk,	der	indgår	i	en	maskine	(Hansen	&	

Jørgensen,	2011:	113).	Medarbejderen	tildeles	ikke	mere	værdi	end,	at	han/hun	kan	udskiftes,	da	ar-

bejdsfunktionen	kan	beskrives	ned	til	mindste	detalje,	hvorfor	stillingen	altid	kan	overtages	af	en	an-

den,	med	samme	fornødne	uddannelse.	Medarbejderne	styres	ud	fra	faste	mål,	der	er	klare	og	talbase-

rede.	Styrken	ved	systemperspektivet	er	stabilitet,	stor	kontrolmulighed	og	effektivitet,	hvor	ulempen	

skal	findes	ved	kontrol	og	umenneskeliggørelse	af	organisationen.	Den	tager	endvidere	ikke	hensyn	til	

indflydelsen	fra	omverdenen,	da	organisationen	eksisterer,	som	en	lukket	enhed	(Hansen	&	Jørgensen,	

2011:	114).	
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5.1.2.	Det	naturlige	systemperspektiv	

Modsat	det	rationelle	systemperspektiv,	står	det	naturlige,	der	nærmest	bygger	på	kontrast	værdier.	

Organisationen	er	i	det	naturlige	systemperspektiv	ikke	længere	en	maskine,	men	en	organisme,	hvor	

fokus	ligger	på	adfærdsprocesser	og	motivation	(Hansen	&	Jørgensen,	2011:	114).	Organisatoriske	mål	

bliver	mere	komplekse,	diffuse	og	differentieret.	Medarbejderne	anses	for	at	blive	motiveret	ved	egen	

interesse,	som	de	søger	at	inkorporere	i	organisationen.	Den	mere	uformelle	og	interpersonelle	struk-

tur	er	et	vigtigt	aspekt	i	dette	systemperspektiv,	da	organisationen	defineres	som	en	gruppe	af	med-

lemmer,	hvor	organisationen	er	en	vigtig	ressource	for,	at	medlemmerne	kan	forfølge	egne	interesser.	

Strukturen	sikre	en	mere	 informativ	og	nøjagtig	guide	 til	organisatorisk	 forståelse	 (Scott,	1998:	26).	

Kontrol	og	umenneskeliggørelse	bliver	i	det	naturlige	systemperspektiv	erstattet	af	motivation	og	en-

gagement.	

5.1.3.	Det	åbne	system	perspektiv	

Hvor	organisationen	i	det	rationelle	systemperspektiv	er	en	maskine,	og	det	naturlige	en	organisme,	så	

er	det	åbne	en	social	mekanisme.	Organisation	anses	ikke	som	et	lukket	system,	da	den	er	afhængig	af	

strømmen	af	mennesker,	ressource	og	information	fra	dens	omverden.	Det	er	omgivelserne,	der	ska-

ber,	hjælper	og	infiltrerer	organisationen	(Scott,	1998:	27).		

	

“Connections	with	“external”	elements	can	be	more	critical	than	those	with	internal	components:	indeed,	

for	many	functions	the	distinction	between	organization	and	environment	may	be	shifting,	ambiguous,	

and	arbitrary”	

(Scott,	1998)	

	

Organisationen	styres	af	omverdenens	krav	og	ændringer,	og	fokuserer	hele	tiden	på	at	tilpasse	sig	de	

muligheder,	 som	de	giver.	Strukturen	er	nærmest	væk,	og	prioriteres	knapt.	Organisationens	mål	er	

styret	 af	 de	 skiftende	 omgivelser,	 og	 dens	 resultater	 skabes	 gennem	 vedligeholdelse	 af	 relationer	

(Hansen	&	Jørgensen,	2011:	117).	Scott	definerer	det	åbne	systemperspektiv	som:		

	

“Organizations	are	systems	of	interdependent	activities	linking	shifting	coalitions	of	participants;	the	

systems	are	embedded	in	-	dependent	on	continuing	exchanges	with	and	constituted	by	-	environments	in	

which	they	operate”		

(Scott,	1998:	28)	
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Kombinationen	af	de	tre	systemperspektiver	giver	fire	arketypiske	perspektiver;	lukket/rationel,	luk-

ket/naturlig,	åben/rationel	og	åben/naturlig.	De	fire	perspektiver	redegøre	for	organisationens	kom-

munikationsrationelle,	ved	at	anskue,	hvor	tilgængelig	informationer	(åben/lukket)	samt	hvilke	forud-

sætninger	organisationen	handler	ud	fra	(rationel/naturlig)	(Schultz-Jørgensen,	2014).	

5.1.4.	Kritiske	refleksioner	

I	afhandlingen	vil	både	Hansen	&	Jørgensens	og	Schultz-Jørgensens	forståelse	af	teorien	benyttes.	Det-

te	fordi,	Scotts	teori	(1998)	bygger	på	en	teoretisk	forståelse,	men	mangler	praktiske	forslag	til	anven-

delse.	 Derfor	 inddrages	 førnævnte	 forståelser,	 da	 de	 opstiller	 teorien,	 som	 et	 værktøj	 til	 at	 belyse	

kommunikationsrationale.		

5.2.	Hatch	og	Schultz	-	Vision-Culture-Image	Alignment		 	

I	 bogen	 ’Taking	brand	 initiative’	 af	Hatch	og	Schultz	 (2008),	der	omhandler	corporate	branding	 står	

Vision-Culture-Image-modellen	 (herefter	 VCI-model),	 som	 bogens	 centrum.	 Modellen	 er	 udledt	 af	

branding-teoretikerne	Mary	Jo	Hatch	&	Majken	Schultz,	der	i	mange	år	har	lavt	fælles	forskningsarbej-

de	omkring	organisationer	og	corporate	branding.		

	

VCI-modellen	er	if.	Hatch	&	Schultz	(2008)	et	vigtigt	redskab,	når	organisationer	skal	forene	´Vision’,	

’Culture’	(herefter	kultur)	og	’Image’.	De	tre	elementer	har	afgørende	betydning	for,	at	en	organisati-

ons	corporate	brand,	eller	omdømme,	fungerer	optimalt.	Dette	sker,	hvis	der	er	sammenhæng	mellem	

de	tre	elementer,	som	dernæst	danner	en	dynamisk	og	konstant	påvirkning	af	en	organisations	identi-

tet.	Med	andre	ord,	så	bør	det	være	i	organisationens	interesse	at	skabe	en	sammensmeltningen	af	VCI,	

da	det	skaber	det	stærkeste	brand	(Hatch	&	Schultz,	2008:	13).		

	

Hatch	&	Schultz	beskriver	vision,	som:		

	

“The	central	idea	behind	the	company”	

(Hatch	&	Schultz,	2008:	231).	

	

Ideen	er	ledelsens	hjælp	til	at	stræbe	efter	at	opnå	organisatoriske	mål.	Kultur	er	karakteriseret	ved	at	

være:	“The	internal	values,	beliefs,	and	basic	assumptions”	(Hatch	&	Schultz,	2008:	231),	som	er	manife-

steret	i	organisationen	og	måden,	hvorpå	medarbejderne	tænker,	agerer	og	føler.	Slutteligt	bliver	ima-

ge	anskuet	som	de	meninger,	der	er	“associated	with	an	organization	by	external	stakeholders”	(Hatch	

&	Schultz,	2008:	231),	og	anskues	som:	“[...]	den	kortsigtede	opfattelse	af	virksomheden	[...]”	(Merkelsen,	
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2010:	161).	I	afhandlingen	referer	‘external	stakeholders’	til	organisationernes	forbrugere.	 	

	 	

	

Figur	6	-	(Hatch	&	Schultz,	2008:	12)	

	

“The	combination	of	vision,	culture,	and	images	represents	in	one	way		

or	another	everything	the	organization	says,	and	does”		

(Hatch	&	Schultz,	2008:	13)	

	

Figur	6	repræsenterer,	hvordan	en	organisations	vision,	image	og	kultur	hænger	sammen,	som	brikker	

i	et	puslespil.	Brikkerne	er	gensidigt	afhængige	og	påvirker	hinanden	-	både	tilsammen	og	hver	for	sig	

-	som	medfører	en	påvirkning	af	brikken	i	centrum,	organisationens	identitet.		

Modellen	kan	endvidere	bruges	som	et	organisatorisk	afdækningsredskab,	hvor	metoden	er	at	anskue,	

om	V,	C	eller	I	 ikke	er	afstemte.	Hvis	dette	er	tilfældet	opstår	der	kløfter	mellem	faktorerne.	Disse	er	

illustreret	 i	 figur	6,	som	eksplosioner,	der	springer	 faktorerne	 fra	hinanden.	Kløfterne	mellem	fakto-

rerne	betyder,	 at	brandet	mister	 styrke,	hvortil	dette	bliver	 tydeligt	 for	organisationen	og	dens	om-

verden.	Således	uddybes	modellens	kløfter:	

	

Vision-Kultur:	Denne	kløft	kan	udspringe	af,	at	organisationens	kultur	ikke	understøtter	dennes	visi-

on	eller	værdier.	Omvendt	kan	det	også	ske	ved,	at	organisationen	formulerer	vision	og	værdier	uden	

hensyntagen	 til	 dennes	 kultur.	Kultur-Vision	 kløften	 kan	portrætteres	 som	organisations	 fremtid	 og	

fortid,	hvor	vision	er	fremtiden	og	kulturen	er	fortiden.	Det	kan	m.a.o.	forklares,	som,	at	kulturen	er	en	
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inkorporeret	del	af,	hvordan	medarbejderne	agerer,	men	ud	fra	organisationens	udformede	vision	og	

mål	for	fremtiden	(Hatch	&	Schultz,	2008).	

	

Kultur-image:	Kløften	opstår,	hvis	organisationens	kultur	 ikke	 lever	op	til	det	 image,	som	stakehol-

derne	har	af	denne.	Dette	gælder	endvidere	for	de	løfter,	som	organisationen	giver	stakeholderne,	hvis	

dette	ikke	overholdes.	Denne	balance	er	særligt	vigtig,	da	kløften	potentielt	kan	medføre	fare	ved;	(1)	

Hvis	image	ikke	inkorporeres	i	organisationens	identitet,	risikerer	denne	at	fremstå	narcissistisk,	(2)	

bliver	image	for	stor	et	lod	på	vægtskålen,	og	organisationen	ikke	tager	højde	for	egen	kultur,	så	er	der	

risiko	for,	at	organisationen	underminerer	muligheden	for	at	opbygge	en	stærk	organisatorisk	identi-

tet	(Hatch	&	Schultz,	2008).	Denne	kløft	kan	også	ses	i	lyset	af	at	være	organisationens	ydre	og	indre	-	

hvor	kulturen	er	organisationens	indre,	og	image	er	dens	ydre.	Det	stakeholderen	ser,	skal	også	være	

grundessensen	af	organisationen	-	og	omvendt.	

	

Vision-Image:	Kløften	mellem	vision-image	er	kendetegnet	ved,	at	organisationens	stakeholdere	ikke	

kan	gennemskue	organisationens	mål	og	værdigrundlag.	Omvendt	bliver	kløften	også	dannet	ved,	at	

organisationen	 ikke	 afstemmer	mål	 efter	 stakeholdernes	 forventninger	 (Hatch	&	Schultz,	 2008:	75).		

Det	anskues,	at	kløften	endvidere	er	et	billede	af	organisationens	´top/buttom´,	hvilket	betyder,	at	but-

tom	er	image,	og	dermed	organisationens	udgangspunkt,	og	top	er	vision,	og	målet.	

5.2.1.	Kritiske	refleksioner	

Hatch	&	Schultzs	VCI-model	bliver	kritiseret	af	Søren	Buhl	ved,	at	den	“bygger	på	en	variant	af	relation-

isme,	som	forstår	størrelserne	kultur,	strategi	og	image	som	størrelser,	hvis	mening	gives	i	deres	interne	

relation”	(Buhl,	S.	2003:	4).	Der	kan	argumenteres	for,	at	modellen	har	en	mangel	ved	ikke	at	begribe	

organisationens	eksterne	relation	som	en	størrelse	der	også	påvirker	vision,	kultur	og	image,	og	med-

tager	omverdenen	som	et	element.	Den	interne	relation	er	derfor	en	fast	størrelse,	der	af	Buhl	beskri-

ves	som	en	black	box,	der	 ikke	står	 i	relation	med	et	generelt	meningsniveau	(Buhl,	S.	2003).	Der	er	

taget	højde	for	denne	kritik,	da	afhandlingen	med	dens	anskuelse	af	samfundet,	som	værende	hyper-

kompleks,	ikke	kan	afskrive	de	eksterne	faktorers	påvirkning.	Dette	fordi,	vores	samfund	har	kommu-

nikation	 i	 fokus,	 og	 ikke	 længere	 kun	 agerer	 ud	 fra	 ét	 centrum;	 jf.	 afsnit	 6.2.	 -	 Det	 hyperkomplekse	

samfund.	
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6.	Samfundsperspektivet	

6.1.	Holmström	og	Kjærbeck	-	Legitimitet	

Følgende	afsnit	vil	 tage	udgangspunkt	 i	Holmström	og	Kjærbecks	bog	 ´Legitimitet	under	 forandring´	

(2013),	som	omhandler	legitimitet	for	organisationer.	Afsnittet	vil	være	et	uddrag	af	vigtige	pointer	og	

elementer	 fra	 bogen,	 som	er	 væsentlige	 at	 belyse	 ift.	 besvarelsen	 af	 afhandlingens	problemformule-

ring.	

	

I	 sammenhæng	med	 afhandlingens	 socialkonstruktivistiske	 ståsted,	 vil	 vi	 undersøge	 SKAT	 og	 DSBs	

legitimitet	og	legitimering.	Ved	legitimitet	undersøges	ikke,	hvad	der	er	rigtig	eller	forkert,	men	der-

imod,	hvad	der	opfattes	som	værende	rigtig	eller	forkert.	Dette	er	et	socialkonstruktivistisk	islæt	fordi	

det	er	subjektet	-	som	opfatter/erkender	-	der	er	med	til	at	skabe	den	sociale	proces.	

	

Legitimitetskriser	 ligger	 konstant	 på	 lur	 grundet	massemediernes	 rolle	 som	 ’tillidstjekker’,	 da	 sam-

fundets	blinde	autoritetstro	til	organisationer	er	fortid,	og	organisationer	nu	skal	gøre	sig	fortjent	til	

denne	tillid	fra	offentligheden	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013).	Dette	anskues	som	elementer	i	tillids-

samfundet,	hvortil	det	er	væsentligt	for	organisationer	at	fremstille	sig	selv,	og	hvad	der	kan	forventes	

korrekt	af	denne	”baseret	på	en	konsistent	og	samtidig	konstant	skiftende	selvforståelse,	som	justeres	og	

testes	i	samspil	med	en	dynamisk	og	fragmenteret	omverden”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	45).		

Legitimitet	er	blevet	et	centralt	begreb	i	organisationers	eksistens,	og	har	dermed	en	stor	indflydelse	

på	de	kommunikative	praksisser.	Hertil	er	det	væsentligt	for	organisationer	at	følge	samfundets	udvik-

ling	-	gør	organisationen	ikke	dette,	kan	det	have	konsekvenser	for	trivsel,	tillid	og	omdømme.		

	

Ifølge	Holmström	og	Kjærbeck	(2013)	er	der	blevet	dannet	et	beslutningssamfund,	som	bl.a.	indebæ-

rer	ansvar	og	transparens.	Med	ansvar	menes,	at	beslutninger	ikke	længere	bliver	“[...]	accepteret	med	

en	næsten	blind	autoritetstro	af	omverdenen”	 (Holmström	&	Kjærbeck,	 2013:	 37).	 Dette	 fordi	 der	 er	

sket	en	udvikling	i	samfundet,	hvormed	normer	ses	som	kontingent	-	“[...]	som	sociale	konstruktioner,	

der	er	produkt	af	valg,	som	kunne	være	truffet	anderledes”	 (Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	37).	Hertil	

anskues	 organisationer	 som	 ‘beslutningsmaskiner’,	 hvorfor	 disse	 tilskrives	 ansvaret	 for	 konsekven-

serne	af	de	beslutninger	de	tager.	Dette	gælder	ikke	kun	beslutninger	inden	for	organisationerne,	men	

også	længere	ud	i	eks.	leverandørkæden.	
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Der	er	endvidere	kommet	et	større	fokus	på	organisationers	samfundsansvarlighed,	hvortil	legitimitet	

ikke	længere	står	alene,	da	temaer	som	tillid	og	transparens	også	er	centrale	faktorer	for	organisatio-

ners	eksistens.	Transparens	er	et	vigtigt	element,	da	det	mindsker	asymmetrien	mellem	samfundets	

beslutningstagere	og	dem,	som	står	uden	indflydelse,	da	de	derved	får	indsigt	i	beslutningerne.	

	

Grundlæggende	handler	det	 for	 organisationer	om	at	 opfylde	deres	primære	 funktion	 i	 samfundet	 -	

også	 kendt	 som	 den	 basale	 legitimitet.	 Dette	 fordi	 organisationers	 samfundsansvar	 er	 underlagt	 to	

former	 for	 domstole;	 ”The	 courts	 of	 law”	 (Holmström	&	 Kjærbeck,	 2013:	 96)	 -	 de	 formelle,	 og	 ”the	

courts	of	public	opinion	 […]”	 (SRSG,	 2008:	 16).	 Organisationer	 skal	 endvidere	 forholde	 sig	 til	 nye	 og	

polykontekstuelle	samreguleringsformer.	Med	sidstnævnte	menes	et	mere	nuanceret	verdensbillede,	

hvori	samfundsmedlemmer	ser	sig	selv	som	én	blandt	mange	forskellige	og	samtidige	forbundne	sam-

fundsmedlemmer.	Dette	anskues	som	en	samregulering	med	fælles	horisont	og	gensidig	afhængighed,	

hvortil	disse	skal	berøre	refleksion,	og	dermed	 ”[...]	løfte	virksomhedens	perspektiv,	så	virksomheden	i	

stedet	 for	at	se	verden	 indefra	med	et	snævert	tunnelsyn	ser	[...]	 [sig]	selv	som	udefra	 i	den	større	sam-

fundsmæssige	kontekst	

	

Det	 polykontekstuelle	 samfundsbillede	 skabes	 af	 refleksion,	 der	 fremmer	 selvforståelsen	 ift.	 omver-

den,	hvilket,	som	tidligere	nævnt,	er	væsentligt	for	organisationer.	Ved	refleksion	er	der:	”[...]	tale	om	

to	læreprocesser	[...]	på	to	fundamentale	samfundsdimensioner,	hvor	begge	manifesterer	sig	i	virksomhe-

der”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	51).	De	to	læreprocesser	er:	(1)	Organisationer	danner	en	reflek-

terende	selviagttagelse,	og	(2)	når	selviagttagelsen	hæves	til	refleksion,	 lærer	organisationer	både	at	

finde	dens	egen	identitet,	agere	uafhængigt	og	lærer	at	se	sig	selv	i	omverden,	hvorefter	den	i	beslut-

ningsprocessen	danner	restriktioner	og	afstemningsmekanismer.	Selvom	refleksion	lyder	som	svaret	

for	enhver	organisation,	er	der	dog	risici	herved:	 (1)	Den	kan	 få	organisationer	 til	at	 tvivle	på	deres	

egen	identitet.	(2)	De	kommunikative	processer	kan	overbelastes,	da	der	sker	en	dobbelt	kommunika-

tion	 idet	 organisationer	 begynder	 at	 kommunikere	 om	 deres	 kommunikation,	 hvilket	 kræver	 flere	

ressourcer.	(3)	Refleksion	kan	resultere	i	hyper	irriterede	organisationer,	da	disse	har	en	øget	omver-

dens-sensitivitet	grundet	den	stigende	mængde	iagttagelser.	Dette	kan	ligesom	ovennævnte	resultere	i	

en	kommunikationsproces.	(4)	En	yderligere	svækkelse	af	beslutningsprocessen	grundet	refleksion	er,	

at	der	kan	opstå	et	paradoks.		
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Dette	sker	idet:	

	

”[...]	iagttagelsen	forsøger	at	anvende	sin	sondring	på	sig	selv.	Man	forsøger	gennem	en	beslutning	at	

beslutte,	om	det	er	rigtig	at	beslutte	noget	eller	ej,	så	forsøger	man	ud	fra	egne	beslutningspræmisser	at	

afgøre,	om	det	er	de	rigtige	beslutningspræmisser	eller	ej”	

(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	55).	

	

SKAT	og	DSB	er	offentlige	organisationer,	hvorfor	de	kan	anskues	som	værende	en	del	af	det	danske	

politiske	system.	Hertil	kan	især	netværksstyring	bruges	som	kilde	til	styrkelse	af	legitimitet.	Der	fin-

des	 tre	 legitimitetsformer	 herunder;	 input-,	 output-	 og	 throughput-legitimitet.	 Med	 input-legitimitet	

menes,	at	 relevante	stakeholdere	har	haft	mulighed	 for	at	påvirke	en	styringsdiskussion,	og	dermed	

udfaldet	af	denne.	Output-legitimitet	omhandler	udkommet	af	beslutninger,	og	om	hvorvidt	relevante	

stakeholdere	er	tilfredse	med	dette	udfald.	Her	anskues	kvaliteten	af	den	offentlige	styring	samt	hvor	

stor	en	grad	målet	opfyldes.	Slutteligt	er	throughtput-legitimitet,	der	fokusere	på	selve	processen	mel-

lem	input	og	output.	Herunder	kigges	der	på	om	organisationer	formår	at	leve	op	til	samfundets	nor-

mative	krav	om	bl.a.	transparens	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	75).	

	

“Offentlig	styring	kan	[...]	siges	at	være	legitim,	hvis	der	er	støtte	og	opbakning	til	dens	form	og	indhold	

blandt	de	relevante	og	berørte	parter	og	blandt	befolkningen	som	helhed”	

(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	74).	

	

Medierne	er	blevet	en	selvstændig	medieoffentlighed,	som	har	særlig	 indvirke	på	den	offentlige	me-

ningsdannelse,	og	kaldes	derfor	ikke	uden	grund	for	den	fjerde	statsmagt	(Arrouas,	2017).	Erhvervs-

journalistik	er	en	væsentlig	faktor	for	organisationer,	da	mediernes	fokus	på	disse	har	været	stigende	

siden	 1970’erne.	 Erhvervsjournalistikken	 ”[...]	 problematiserer	 grænser	 og	 forståelser	 for	 og	 af	 virk-

somheders	legitimitet”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	138)	samt	sætter	 i	stigende	grad	”[...]	åbenhed	

og	synlighed	på	virksomhedernes	dagsorden,	og	hvordan	virksomheders	synlighed	i	medierne	i	dag	kan	

have	 indflydelse	 på	 virksomhedernes	 omdømme,	 image,	 shareholder-	 og	 stakeholder-relationer,	 deres	

markedsmæssige	muligheder,	deres	legitimitet	osv.”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	144).		

	

Det	er	i	organisationens	interesse	at	påvirke	offentlighedens	mening,	for	i	sidste	ende	at	kunne	påvirke	

organisationens	legitimitet.	Det	er	derfor	ikke	medierne	alene,	der	kan	forringe	dennes	legitimitet.	Der	

skal	også	medregnes	størrelsen	på	en	etisk	overtrædelse	samt	organisationens	krisehistorik	omkring	
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disse.	Men	der	er	ingen	tvivl	om,	at	medierne	har	en	stor	indflydelse	på,	hvad	det	vil	sige	at	drive	en	

legitim	organisation	(Holmström	&	Kjærbeck	2013).	

6.1.1.	Kritiske	refleksioner	

I	afsnittet	nævnes	Holmström	og	Kjærbecks	udtryk	-	det	polycentriske	samfund.	Selvom	Holmström	og	

Kjærbeck	(2013)	ikke	beskriver	samfundet	på	samme	vis	som	i	afhandlingen,	anses	dette	ikke	som	en	

udfordring,	men	snarere	en	mulighed,	da	det	giver	et	mere	nuanceret	billede	af,	hvordan	samfundet	er	

konstrueret.	Det	er	muligt	at	sammenfatte	de	to	synspunkter	-	Holmström	og	Kjærbecks	(2013)	med	

Qvortrup	(2003)	-	da	der	er	flere	ligheder	for,	hvordan	samfundet	beskrives.	Holmström	og	Kjærbeck	

(2013)	anskuer	samfundet	som	et	´governance-samfund´,	hvor	organisationer	legitimerer	sig	i	en	både	

større	og	mere	kompleks	omverden,	da;		

	

”[…]	rammerne	for	legitim	praksis	er	til	konstant	forhandling	mellem	samfundets	uddifferentierede	per-

spektiver	med	staten	som	iscenesætter	og	offentligheden	som	supervisor.”	

((Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	42).	

	

Dette	 synspunkt	 kan	 relateres	 til	 Qvortrups	 (2003)	 hyperkomplekse	 samfund,	 hvori	 organisationer	

skal	kunne	manøvre	rundt	i	et	samfund,	som	er	præget	af	øget	kompleksitet.	

	

I	governance	samfundet	er	grundpillen	legitimerende	forestillinger,	som	gøres	til	en	norm	i	organisa-

tionens	samfundshorisont,	der	dernæst	frivilligt	påtages	af	organisationen.	Organisationen	adopterer	

derved	en	offentlig	efterspørgsel,	som	en	del	af	dennes	samfundsansvar,	til	trods	for	at	dette	er	hver-

ken	krævet	ved	lov	eller	organisationens	primære	opgave.	Med	andre	ord,	så	er	det	staten,	der	sætter	

de	 legitime	´regler´,	men	det	er	offentligheden,	som	kreerer	udgangspunktet	 for	disse.	Derved	findes	

en	form	for	samtale	mellem	samfund,	staten	og	organisationer,	der	omhandler	´reglerne´	for	legitimi-

tet.	Synspunktet	omkring	denne	samtale	kan	paralleliseres	med	en	socialkonstruktivistisk	tilgang,	idet	

offentligheden	med	socialkonstruktivistiske	briller	kan	anses	som	værende	subjektet,	der	skaber	sam-

talen.	Derved	kan	processen	af	legitimitet	anses	som	en	social	konstruktion	(Holmström	&	Kjærbeck,	

2013).	
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6.2.	Qvortrup	-	Det	hyperkomplekse	samfund	

Iagttagelsen	af	samfundet	har	udviklet	sig	gennem	årene,	hvor	det	 i	dag	har	kommunikation	 i	 fokus.	

Dette	fordi	vi	lever	i,	hvad	Lars	Qvortrup	(2003)	definerer	som	´Polycentrismen´,	hvormed	samfundet	

er	gået	fra	at	have	ét	centrum	til	flere	centre,	hvori	det	hyperkomplekse	samfund	indtræder.	Derved	kan	

samfundet	ikke	længere	iagttages	ud	fra	et	enkelt	observationspunkt	-	hverken	internt	eller	eksternt	–	

men	ud	fra	flere	observationspunkter	med	hver	sin	iagttagelseskode.	Mange	af	disse	er	iagttagelser	af	

iagttagelser	(Qvortrup,	2003:	30).	 I	 forbindelse	med,	hvordan	samfundet	anskues	i	afhandlingen,	bli-

ver	dette	set	 i	 lyset	af	en	overbevisning	om,	at	samfundet	 -	med	dens	organisationer,	kriser	mv.	 -	er	

socialt	 konstrueret	 gennem	 sproget,	 hvorfor	 Qvortrups	 definition	 af	 det	 hyperkomplekse	 samfund	

benyttes.	 	

6.2.1.	Samfundet,	iagttagelser	og	tillid	

Vi	er	i	´samfund´	med	de,	der	er	kommunikativt	tilgængelige	for	os.	Dette	er	afgørende	ift.	kompleksi-

teten	 i	 samfundet,	 da	 vi	 grundet	 informations-	 og	 kommunikationsteknologier	 har	 mulighed	 for	 at	

være	i	kommunikativ	kontakt	med	langt	flere	end	tidligere.	Denne	kompleksitet	kaldes	for	Kompleksi-

tetsfaktoren,	hvori	vores	kommunikationskapacitet	udsættes	 for	overbelastning.	Vi	har	derved	svært	

ved	at	sortere	i	det	kommunikativt	tilgængelige	(Qvortrup,	2003:	28-29).	Grundet	denne	kompleksitet	

er	det	nødvendigt	med	mange	iagttagelsesoptikker,	hvilket	er	fundamentet	for,	at	samfundet	ændres	

fra	at	være	komplekst	til	at	være	hyperkomplekst:		

	

”Samfundet	har	flere	centre,	dvs.	flere	måder	at	iagttage	og	beskrive	sig	selv	på.	Og	derfor	må	det	gribe	til	

beskrivelser	af	beskrivelser.	Og	dér	hvor	man	beskriver	sine	egne	beskrivelser,	der	går	man	fra	kompleksi-

tet	til	hyperkompleksitet”		

(Qvortrup,	2003:	51).	

6.2.2.	Den	polymorfe	organisation	

Med	det	hyperkomplekse	samfund	er	vi	 if.	Qvortrup	(2003)	på	vej	mod	den	polymorfe	organisation.	

Førhen	var	ledelsen	en	afgørende	faktor	for	en	organisation,	hvorimod	det	i	den	polymorfe	organisati-

on	er	selve	processen,	der	er	altafgørende.	Det	er	informationsstrømme,	der	skaber	identiteten,	hvilke	

forøges,	når	organisationer	bliver	mindre	hierarkiske.	Derfor	er	det	væsentligt,	at	 ledelsen	fokuserer	

på	at	reducere	kompleksiteten	i	processerne,	og	derved	forbedre	informationsstrømmene.	Mislykkes	

dette,	vil	de	forskellige	processer	tage	alt	for	lang	tid.		
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Organisationer	 i	det	hyperkomplekse	samfund	reducerer	kompleksiteten	af	 to	årsager.	 (1)	 Indadtil	 -	

via	de	ovennævnte	fastlagte	spilleregler,	der	omtales	som	tillid,	og	(2)	udadtil	-	da	den	fastsætter	be-

stemte	måder	at	iagttage	omverdenen	på	og	bidrager	til	en	samfundsmæssig	arbejdsdeling	(Qvortrup,	

2003:	253).	Da	samfundet	er	hyperkomplekst,	er	organisationer,	som	nævnt	ovenfor,	nødsaget	til	at	se	

dens	omverden	gennem	mange	iagttagelsesoptikker,	da	det	er	væsentligt	at	være	en	´lærende	organi-

sation´,	der	med	dens	egne	iagttagelser	konstant	genskaber	eller	modificerer	dens	egen	iagttagelses-

konditionering	(Qvortrup,	2003:	258).	Dette	er	også	kendt	som	anden	ordens	læring.	

6.2.3.	Kommunikation	som	forstyrrelser	

”Vi	er	ikke	åbne	systemer,	der	deler	information	med	hinanden		

–	vi	er	lukkede	systemer,	der	iagttager	hinanden.”		

(Qvortrup,	2003:	139)	

	

Med	dette	mener	Qvortrup	(2003),	at	kommunikationselementet	i	det	hyperkomplekse	samfund	skal	

defineres	 som	 forstyrrelser	og	 ikke	 transport	af	mening,	hvortil	Qvortrup	 (2003)	kritiserer	 tidligere	

kommunikationsteorier	 for	 at	 være	 for	 enkle.	Kommunikation	 er	derved	 en	 gensidig	ukontrollerbar	

selektionshandling,	hvori	én	foretager	en	selektion	ved	at	sige	noget,	og	en	anden	foretager	en	selekti-

on	ved	at	forstå	det,	der	bliver	sagt	på	en	bestemt	måde	(Qvortrup,	2003:	142).	Hertil	ser	Qvortrups	

idé	til	en	ny	kommunikationsmodel	således	ud:	

• Hvilken	selektion	af	information	og	meddelelsesform	

• Fremprovokerer	hvilken	forståelse	

• Hvad	er	kommunikationsparternes	personlige	og	institutionelle	kriterier	for	at	foretage	disse	

selektioner?	 	

6.2.4.	Informationsteknologiens	paradoks	

“Informationsteknologi	er	[...]	teknologi,	der	tackler	kompleksitet”	og		

samtidig	“[...]	bidrager	til	at	forøge	kompleksitet.”	

(Qvortrup,	2003:	199).	

	

Informationsteknologiens	rationalitet	er	at	 løse	kompleksitetsdilemmaet,	der	opstår	i	det	hyperkom-

plekse	samfund,	grundet	en	øget	tilgængelighed	til	information.	Det	er	heri	en	nødvendig	risiko,	at	der	

frasorteres	alt	information,	der	ikke	er	relevant.	Kompleksiteten	af	den	samlede	tilgængelige	mængde	

af	 information	 reduceres	 ved	 at	 være	 ‘organiseret’,	 dvs.	 rubricere	 ift.	 emne,	 afsender,	 deadline	 osv.	

(Qvortrup,	2003:	200).		
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6.2.5.	Mediernes	rolle	

Medierne	har	en	større	betydning	i	det	hyperkomplekse	samfund,	da	det	er	deres	opgave	at	skabe	en	

fællesverden,	ved	at	irritere	og	forstyrre,	og	derved	holde	samfundet	vågent	og	i	gang.	Ifølge	Qvortrup	

(2003)	manipulerer	medierne	 ikke	samfundet.	Derimod	ser	han	et	distanceret	 forhold	 til	mediernes	

fællesverden,	da	vi	er	klar	over,	at	denne	tilhører	medierne	-	og	ikke	samfundet.	Samfundets	eksiste-

rende	forudsætning	–	med	hermeneutisk	term;	forforståelse	–	har	ligeså	stor	betydning	for	det	endeli-

ge	billede,	som	eksterne	påvirkninger.	(Qvortrup,	2003:	233-235).	

6.2.6.	Kritiske	refleksioner	

Organisationer	kan	have	svært	ved	at	sortere	i	de	kommunikativt	tilgængelige	informationer,	som	det	

hyperkomplekse	samfund	stiller	 tilgængeligt,	hvorfor	det	er	nødvendigt	 for	organisationer	at	påtage	

flere	iagttagelsesoptikker.	Vi	mener,	der	kan	argumenteres	for,	at	en	organisation	i	krise	skal	håndtere	

mere	 information	 end	normalt.	Dette	 fordi,	 at	 en	 krise,	 i	 de	 fleste	 tilfælde,	 udløser	massiv	 fokus	 fra	

medier	og	andre	stakeholdere	mod	organisationen	og	dens	fremtidige	handlinger	og	gøremål.	Hertil	er	

det	væsentligt	for	organisationen	at	stoppe	op	og	vurdere	dens	situation	og	strategi.	Dette	er	der	dog	

ikke	‘tid’	til	i	det	hyperkomplekse	samfund,	da	der	konstant	forekomme	ny	information,	som	en	orga-

nisation	skal	tage	stilling	til.		

Når	organisationen	endelig	evner	at	iagttage	dens	egen	iagttagelsesform,	er	den	i	mellemtiden	blevet	

en	anden,	grundet	konstante	informationsstrømme.	
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DEL	4	-	CASEBESKRIVELSER	
Afhandlingen	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 en	 komparativ	 analyse	 af	 kriserne	 om	 udbytteskat	 og	 IC4-

togene.	 Sammenligningsgrundlaget	 for	 casene	 er,	 at	 både	 SKAT	og	DSB	 er	 offentlige	 organisationer,	

der	igennem	de	seneste	år	har	løbende	været	ramt	af	kriser.	Forskellen	heraf	er,	at	SKATs	krise	umid-

delbart	er	udløst	af	en	intern	faktor,	hvorimod	DSB	er	af	en	ekstern	faktor.		

Følgende	afsnit	vil	gennemgå	de	udvalgte	cases	fra	SKAT	og	DSB.	Først	en	kort	introduktion	af	organi-

sationerne,	efterfulgt	af	en	krisehistorik,	og	slutteligt	en	dybere	redegørelse	af	de	udvalgte	kriser.		

7.	SKATs	casebeskrivelse	

7.1.	Hvem	er	SKAT?	

Toldvæsenet	har	dens	begyndelse	tilbage	i	1632,	men	har	gennem	årene	gennemgået	en	udvikling,	der	

i	2005	etablerede	det	SKAT	vi	kender	i	dag	(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT).	SKAT	er	én	af	i	alt	tre	styrelser,	som	

er	en	del	af	Skatteministeriets	koncern.	Det	er	SKATs	ansvar	at	styre	og	kontrollere	skatteforvaltnin-

gen	 for	borgere	og	organisationer.	Kerneopgaverne	hos	organisationen	er	opkrævningen	af	person-,	

erhvervs-	 og	 selskabsskat,	 arbejdsmarkedsbidrag,	 ejendomsværdiskatter,	 afgifter,	 moms	 og	 told	 i	

henhold	til	gældende	lovgivning	om	inddrivelse	af	offentlig	gæld	(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT).	

SKAT	er	en	større	offentlig	organisation,	der;	“Ved	indgangen	af	2017	har	[...]	et	driftsbudget	på	5,3	mia.	

kr.	og	et	personaleforbrug	svarende	til	6.200	fuldtidsansatte”	(SKAT,	u.å.:	Fakta	om	SKAT).	På	organisa-

tionens	hjemmeside	beskriver	SKAT	dens	funktion	som	værende;	“	[...]	at	sikre	fundamentet	for	finan-

sieringen	af	det	danske	samfund.	Vi	har	fokus	på,	at	driften	af	skattevæsenet	skal	være	sikker	og	effektiv,	

og	at	alle	betaler	det,	de	skal	-	hverken	mere	eller	mindre”	(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT).		

7.2.	Krisehistorik	

I	2005	kom	partiet	Venstre	til	magten	med	Statsminister	Anders	Fogh	Rasmussen	i	spidsen.	Dette	be-

tød	en	radikal	ændring	af	hele	skattesystemet	i	Danmark,	da	den	nye	regering	fremlagde	en	spareplan,	

der	har	resulteret	i	store	konsekvenser	for	SKAT	på	alle	fronter.	Den	dengang	nye	regering	fremlagde	

en	plan,	hvori	SKAT	skulle	omstruktureres.	Dertil	skulle	IT-systemet	EFI	(En	Fælles	Inddrivelse)	være	

det	bærende	element	ift.	besparelser.	Det	banebrydende	system	skulle	overtage	det	manuelle	arbejde	

med	inddrivelse	af	gæld,	hvorfor	antallet	af	medarbejdere	skulle	reduceres	(Jørgensen,	2016).		

Men	det,	der	 skulle	 forbedre	og	effektivisere	SKAT,	endte	med	at	gøre	 langt	mere	 skade	end	gavn.	 I	

første	omgang	blev	EFI	 i	 flere	omgange	udsat,	mens	nedskæringerne	af	medarbejdere	 fortsatte	 som	
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oprindelig	planlagt.	Den	manglende	arbejdskraft	resulterede	 i,	at	SKAT	begik	 langt	 flere	 fejl	end	 før-

hen:	“Da	jeg	kom	ind	til	SKAT	i	2005	var	vi	40	i	afdelingen,	5	år	efter	var	vi	8	-	til	samme	arbejdsbyrde”	

(DR1	dokumentar,	2016).	

	

SKAT	har	 løbende	haft	 flere	kritiske	enkeltsager,	 såsom;	Thorning-sagen,	 SKATs	ageren	omkring	 Je-

sper	‘Kasi’	Nielsen	samt	brug	af	teleoplysninger	mod	skatteydere.	I	2013	ramte	endnu	en	skandale,	da	

det	kom	frem,	at	SKAT	havde	fejlvurderet	ejendomsværdier.		

	

Den	16.	oktober	2012	overtager	Holger	K.	Nielsen	posten	som	skatteminister,	og	 får	endeligt	 imple-

menteret	EFI-systemet	d.	2.	september	2013	(Folketinget,	2017).	Ydermere	indsættes	Jesper	Rønnow	

Simonsen	som	topleder	i	SKAT	-	en	stilling,	der	ellers	blev	nedlagt	i	2005.	EFI	får	ikke	en	let	start,	da	

det	kommer	frem,	at	systemet	inddriver	gæld	på	ulovlig	vis,	hvilket	bl.a.	medarbejderne	i	SKAT	adva-

rede	ledelsen	om	-	dog	uden	reaktion	(DR1	dokumentar,	2016).	

	

Efter	8	års	venten	i	spænding	samt	2	års	drift,	nedlægges	EFI-systemet	i	2015.	På	de	10	år	har	SKAT	

brugt	over	700	millioner	skattekroner	på	EFI,	samtidig	er	restancen	steget	med	28	milliarder.	Derud-

over	vælger	SKAT	at	afskrive	restancen,	da	(1)	størstedelen	er	forældet	og	dermed	ikke	mulig	at	ind-

drive	grundet	forældelsesloven,	og	(2)	udgifter	ved	at	inddrivelse,	vil	overstige	de	28	milliarder,	og	vil	

derfor	ikke	være	rentabel	(DR1	dokumentar,	2016).	

7.3.	Case:	Skattesvindel	for	12,3	milliarder		

7.3.1.	En	ulykke	kommer	sjældent	alene	

I	 slutningen	 af	 august	 2015	 rammes	 SKAT	 af	 endnu	 en	 krise,	 da	 det	 kommer	 frem,	 at	 der	 er	 blevet	

svindlet	for	milliarder	af	danskernes	skattekroner.	Med	falske	aktiebeviser	har	udenlandske	personer	

svindlet	med	udbytteskatten	for	over	12,3	milliarder,	hvilket	SKAT	ikke	reagerer	på	i	tide.	Intern	revi-

sion	har	siden	2005	advaret	om	selv	samme	mistanke,	men	først	i	2012	reagerer	SKAT	på	advarslen,	

da	den	selv	erfarer,	at	store	refusioner	i	udbytteskatten	forsvinder	til	udlandet	(Sayers,	2016).		

	

De	flg.	år	ser	SKAT	flere	af	disse	refusioner,	men	udtaler,	at	‘alt	er	ok’	med	begrundelsen;	det	er	“flere	

amerikanske	pensionskasser	[...]	[der]	køber	op	i	danske	virksomheder”	(Hansen,	2017).	Der	har	løbende	

været	flere	undrende	faktorer	omkring	den	udbetalte	udbytteskat,	men	først	i	juli	2016	-	efter	tips	fra	

udlandet	 -	 bliver	 SKAT	klar	 over	 sagens	 omfang.	Det	 bliver	 efterfølgende	klarlagt,	 at	 der	 er	 tale	 om	

svindel	 for	12,3	milliarder	kroner,	og	SKAT	anmelder	mistanken	om	økonomisk	kriminalitet	 til	Bag-
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mandspolitiet	d.	25.	august	2016.	Den	mistænkte	bag	svindlen	er	den	britiske	erhvervsmand,	Sanjay	

Shah,	som	selv	er	stået	frem	i	medierne.	Her	har	han	argumenteret	for,	at	der	er	tale	om	et	hul	i	lovgiv-

ningen,	 og	 ikke	 svindel,	 og	 erklærer	 sig	 derfor	 uskyldig	 i	 svindel	 (Frandsen	&	 Bindslev,	 2016).	 Det	

skulle	dog	vise	sig,	at	manglende	kontrol	hos	SKAT	var	årsagen	til	milliardudbetalinger,	trods	medar-

bejdere	i	SKAT	havde	underrettet	ledelsen	om	mistanken	om	ulovlige	udbetalingen.	Der	skulle	dog	gå	

flere	måneder	 før	 denne	mistanke	 blev	 taget	 alvor	 af	 ledelsen.	 Udbetalinger	 af	 udbytteskatten	 blev	

derfor	 mulig	 grundet	 manglende	 intern	 kontrol	 af	 medarbejderne,	 når	 de	 udbetalte	 skatten	 samt	

manglende	ansvar	fra	SKATs	ledelse.	
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8.	DSBs	casebeskrivelse		

8.1.	Hvem	er	DSB?	

I	1885	opstod	DSB	som	en	samordning	af	den	statslige	togdrift	i	den	østlige	og	vestlige	del	af	Danmark.	

På	dette	tidspunkt	var	jernbanenettet	nået	op	på	1.516	km	(DSB,	u.å.:	Historien	om	DSB).	I	dag	har	

DSB	et	jernbanenet	på	3.000	km	med	11.670	daglige	togafgange,	der	transporterer	500.000	rejsende	

rundt	til	298	stationer	fordelt	ud	over	hele	landet	på	daglig	basis	(DSB,	u.å.:	Virksomheden).	

	

DSB	er	én	ud	af	en	række	selskaber	som	“[...]	udfører	en	række	samfundsmæssige	vigtige	opgaver,	sam-

tidig	med	at	selskabernes	virksomhed	i	hovedsagen	udøves	under	de	samme	vilkår	som	i	den	private	sek-

tor”	(Finansministeriet,	u.å.).	Organisationen	opererer	under	transportministeriet	og	er	100	pct.	stats-

ejet,	men	agerer	til	trods	for	dette	som	en	privat	organisation	(Finansministeriet,	u.å.).	I	denne	større	

danske	organisation	er	7.400	ansatte	(DSB,	u.å.:	Virksomheden).		

	

DSB	står	for	driften	af	togene,	hvortil	Banedanmark	ejer	skinnerne	og	står	derfor	for	vedligeholdelsen	

af	disse	(Banedanmark,	u.å.).	Et	fælles	mål	for	DSB	og	Banedanmark	er	en	kundepunktlighed	på	3	mi-

nutter,	som	endvidere	er	en	kontrakt	organisationerne	har	med	staten	(DSB,	u.å.:	Kundepunktlighed).	

8.2.	Krisehistorik	

DSB	har	siden	2000	været	 i	en	del	kriser,	hvor	organisationen	er	blevet	synonym	for	forsinkelser	og	

aflyste	tog.	I	2000	var	det	bestillingen	af	IC4-togene,	som	i	første	instans	førte	til	leverings-	og	drifts-

problemer	 (Hald,	 2014).	 Endvidere	måtte	DSB	 erkende,	 at	 datterselskabet	DSBfirst	 var	 under	hårdt	

pres,	ift.	forsinkelser,	samt	imødekomme	kundepunktlighed,	da	flere	tog	var	under	reparation	-	speci-

elt	på	Kystbanen	(Brøndum,	2013).	Dette	gjorde,	at	passagererne	måtte	stå	som	sild	i	en	tønde	for	at	

kunne	komme	fra	Helsingør	til	København	-	og	tilbage	igen	-	og	nogen	kom	slet	ikke	med	(DR-nyheder,	

2009).	 I	2011	 fik	DSBfirst	dødsstødet,	da	selskabet	 lukkede	efter	 flere	 feberredninger	af	 regeringen.	

Kystbanen	var	på	daværende	tidspunkt	ved	at	blive	udbudt	til	andre	selskaber,	men	forblev	i	DSB	va-

retægt.	Organisationen	overtog	driften	på	samme	vilkår,	som	de	øvrige	aftaler	om	drift,	der	allerede	

var	med	regeringen	(Brøndum,	2013).	
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8.3.	Case:	Forsinkelser	på	IC4-togene		

8.3.1.	Kørt	af	sporet	

Den	11.	december	2000	skrev	DSB	under	på	IC4-kontrakten,	og	havde	dermed	bestilt	84	tog	til	5	milli-

arder	kroner	hos	den	italienske	leverandør,	AnsaldoBreda	(Færch	&	Scheibye,	2017).	 IC4-togene	var	

et	en	del	af	DSBs	plan	omhandlende	’Gode	Tog	til	Alle’,	der	skulle	”[…]	sikre,	at	DSB’s	passagerer	frem-

over	får	bedre	og	mere	komfortable	tog,	[…]	flere	afgange	og	kortere	rejsetid”	(DSB,	2004).	Dengang	blev	

bestillingen	højst	sandsynlig	fejret	med	champagne,	men	fejringen	er	sidenhen	blevet	til	dybe	pande-

rynker	hos	DSB.	Købet	af	IC4-togene	blev	en	langvarig	og	bekostelige	affære,	der	har	kostet	det	danske	

samfund	 i	 omegnen	af	6,2	milliarder	kroner,	 hvor	det	 samtidig	kun	er	32	af	de	84	bestilte	 tog,	 som	

kører	i	dag	(Færch	&	Scheibye,	2017).	De	første	tog	skulle	leveres	i	2002,	og	inden	udgangen	af	2006	

skulle	 alle	 tog	være	 leveret	 og	 i	 drift	 (Ritzau,	 2014,	december).	Det	 starter	dårligt	 for	det	 italienske	

selskab,	da	de	første	tog	ankommer	ét	år	for	sent,	og	tilmed	ikke	er	køreklar.	Dette	resulterer	i,	at	DSB	

får	udbetalt	en	bod	på	250	mio.	kr.	pga.		forsinkelser,	og,	at	leveringen	af	alle	tog	rykkes	til	november	

2008.		

	

Endnu	et	svigt	fra	leverandøren	fører	til,	at	DSB	fremsætter	et	ultimatum	til	AnsaldoBreda	om,	at	det	

første	tog	skal	køre	i	august	2008,	ellers	bliver	kontrakten	ophævet.	Leveringen	overholdes,	men	kort	

tid	efter	indgår	DSB	et	forlig	med	leverandøren	om	en	kompensation	på	2,25	mia.	samt	en	ny	dag	for	

leveringen;	3.	kvartal	2012.	 I	2011	hvor	stadig	mange	 IC4-tog	 ikke	kører	på	skinnerne,	konkluderes	

det	endvidere	i	en	ekstern	undersøgelse,	at	DSB	ikke	kan	bryde	kontrakten.	Senere	samme	år	indstiller	

DSB	al	kørsel,	og	allerede	i	2012	rettes	der	en	skarp	kritik	mod	DSB	for	håndtering	af	sagen	om	IC4-

togene.	September	2013	modtager	DSB	de	sidste	 IC4-tog,	men	på	daværende	tidspunkt	kommer	det	

også	frem,	at	udgifterne	til	IC4-togene	har	overskredet	budgettet	med	1	mia.	kr.	(Ritzau,	2014,	decem-

ber).	I	dag	er	IC4-togene	en	skamplet	på	DSBs	historie,	som	har	bragt	både	økonomiske	problematik-

ker	og	forringelse	af	omdømme	med	sig.		
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9.	Sammenligningsgrundlag	
I	afhandling	er	SKAT	og	DSB	valgt	ud	fra	det	sammenligningsgrundlag,	at	begge	organisationer	er	of-

fentlige,	og	 tilsyneladende	konstant	er	 i	krise.	SKAT	og	DSB	har	begge	en	årelang	krisehistorik,	hvor	

det	umiddelbart	virker	til	at	disse	kriser	ikke	kan	slippe	deres	tag	på	organisationerne.	Både	SKAT	og	

DSB	har	som	offentlige	organisationer	et	stort	ansvar	i	det	danske	samfund,	hvor	de	derfor	begge	bør	

have	 et	 højt	 legitimitetsniveau	 samt	 godt	 omdømme	hos	 danskerne.	 Det	 er	 dog	 tilsyneladende	 ikke	

tilfældet	grundet	flere	års	krisehistorik,	hvortil	SKAT	(Ritzau,	2015,	august	27)	og	DSB	(Ritzau,	2017,	

juli	7)	har	mistet	en	stor	portion	tillid	fra	danskerne.	

Derudover	er	sammenligningsgrundlaget	for	udbytte-	og	IC4-krisen,	at	medierne	havde	stort	fokus	på	

kriserne	og	skabte	en	større	medieomtale	omkring	disse.	Omtalen	foregår	over	flere	år,	og	er	derved	

ikke	 en	 døgnflue	 på	 spisesedlerne.	 Ydermere	 foregår	 begge	 kriser	 nationalt,	 da	 organisationerne	 er	

offentlige.		

For	SKAT	og	DSB	har	der	igennem	årene	endvidere	været	udskift	i	´den	øverste	ledelse´,	da	organisati-

onerne	er	påvirket	af	regeringsskift.	Dette	betyder,	at	organisationerne	potentielt	hvert	fjerde	år	kan	

stå	overfor	nye	regler	og	krav,	implementeret	af	nye	ministre	og	deres	partiers	ideologier.	

De	to	kriser	er	dog	ikke	fuldstændig	sammenlignelige,	idet	der	er	forskel	på	krisernes	udløsende	fakto-

rer.	SKATs	krise	er	 tilsyneladende	udløst	på	baggrund	af	 interne	 fejl,	hvorimod	DSBs	krise	er	udløst	

pga.		en	fejl	fra	en	leverandør,	og	derved	eksternt.		
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DEL	5	-	ANALYSE	OG	DISKUSSION	
10.	Analysedel	I	-	Kriseperspektivet	
Denne	analysedel	tager	udgangspunkt	i	kriseperspektivet,	som	påbegyndes	med	en	definition	på	krise	

og	krisekommunikation	vha.	Coombs	SCCT-model	(2015).	Modellen	skal	belyse	SKAT	og	DSBs	valg	af	

kriseresponsstrategier	for	at	analysere,	hvordan	organisationerne	reagerede	under	kriseforløbet.	Det-

te	gøres	vha.	en	analysering	af	SKAT,	Skatteministeriet	og	DSBs	pressemeddelelser,	der	i	analysen	vil	

benævnes	som	P1	SKAT,	P2	SM	og	P1	DSB,	og	så	fremdeles	-	et	overblik	af	disse	kan	findes	i	hhv.	bilag	

1,	2	og	3.		

	

Efterfølgende	vil	 en	diskursanalyse	 analysere	mediernes	 italesættelse	 af	 organisationerne	 for	 at	 un-

dersøge	om	medierne	har	været	en	medvirkende	faktor	til	krisernes	negative	udvikling.	Slutteligt	ana-

lyseres	stakeholdernes	holdning	gennem	et	spørgeskema,	hvor	både	informanternes	holdning	til	bl.a.	

årsag	for	negativ/positivt	omdømme	og	specifikke	holdninger	om	organisationerne	anskues.	

	

Analysedel	I	forsøger	at	finde	svar	på,	hvordan	SKAT	og	DSB	kommunikerer	under	en	krisesituation	jf.	

underspørgsmål	1	samt	hvilke	faktorer,	som	kan	have	påvirket	kriserne	jf.	underspørgsmål	2.		

10.1.	“When	the	shit	hits	the	fan”	–	definition	af	kriser	og	krisekommunika-
tion	

Kriser	kan	opstå	 i	alle	organisationer	-	store	som	små,	offentlige	som	privat	og	uden	hensyntagen	til	

geografi	og	omdømme.	Udover	indlysende	katastrofer	og	ulykker	er	kriser	relative	-	de	er	afhængige	af	

kultur	 og	 forventninger,	 som	 er	 tillagt	 organisationen	 og	 dens	 omverden	 (Schultz-Jørgensen,	 2014:	

188).		

’Krise’	er	et	vidt	begreb,	som	anvendes	i	forskellige	kontekster,	og	bruges	til	at	beskrive	alt	fra	bagatel-

ler	til	globale	katastrofer.	Begrebets	popularitet	er	grund	for	udfordringen	af	en	entydig	definition,	da	

også	brugen	af	 ‘krise’	 indenfor	 forskellige	akademiske	discipliner	 f.eks.	 	 filosofien,	 ledelsesteorier	og	

kommunikation,	øger	kompleksiteten	i	begrebet.	

	

I	1963	definerer	Charles	F.	Hermanns	den	organisatorisk	krise	som	noget	der:	”(1)	truer	højt	priorite-

rede	værdier	 i	organisationen,	(2)	giver	et	begrænset	tidsrum,	 inden	 for	hvilket	der	kan	svares	 igen,	og	

(3)	er	uventet	eller	ikke	foregrebet	af	organisationen”	(Johansen	&	Frandsen,	2007:	77).	Dette	perspek-

tiv	 kritiseres	 dog	 af	 Kresten	 Schultz-Jørgensen,	 der	mener,	 at	 definitionen	 er	 “[...]	 en	overfladisk	be-
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tragtning	 dækkende	 for	 de	 fleste	 af	 de	 virksomheds-	 og	 personkriser	 vi	 kender	 fra	 nyhedsmedierne”	

(Schultz-Jørgensen,	2014:	190).	Han	mener,	at	der	skal	 inddrages	et	samfunds-	og	organisationsper-

spektiv,	 som	 tillægger	 begrebet	 entydighed.	 En	 anden	 definition	 på	 ‘krise’	 er:		

	

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

gende	antagelser,	dets	subjektive	selvfølelse,	dets	eksistentielle	kerne,”		

(Pauchant	og	Mittroff,	1992).	

	

Det	er	derfor	væsentligt	for	organisationer	at	gøre	brug	af	krisekommunikation,	da	en	kommunikati-

onskrise	kort	 sagt	er:	 truslen	 for	sammenbrud	 i	organisationens	omdømme.	Selvom	en	organisation	

ikke	finder	den	selv	i	krise,	fejes	dette	af	bordet	fordi	“If	Stakeholders	believe	an	organization	is	in	crisis,	

a	 crisis	 does	 exist,”	 (Coombs,	 2015:	 3).	 Selvom	 kan	 kriser	 opleves	 forskelligt	 -	 enten	 organisationen	

eller	dens	stakeholdere	-	kan	den	oftest	opfattes	som	uforståelig.	Dette	ændrer	ikke	på,	at	det	for	orga-

nisationen,	medarbejderne	 og	 ledelsen	 kan	 være	 stressende	 og	 omkostningsfuldt	 fordi	 organisatio-

nens	omdømme	er	under	beskydning.		

10.2.	Responsstrategier	

SKAT	og	DSBs	 responsstrategi	 analyseres	ud	 fra	Coombs	SCCT-model	 (2015),	 som	en	proces	 i	 vores	

forståelse	for	krisernes	forløb.	Heri	vil	vi	analysere	(1)	krisetypologi	og	stakeholdernes	attribution,	(2)	

kriseansvar	og	-historik	(3)	responsstrategierne	og	(4)	informationstomrummet.	Slutteligt	holdes	re-

sponsstrategier	op	imod	Coombs	anvisninger,	hvormed	det	vurderes	om	organisationerne	har	fulgt	de	

teoretiske	anbefalinger.		

Til	at	analysere	organisationernes	responsstrategier	anvendes	pressemeddelelser	fra	SKAT,	Skattemi-

nisteriet	og	DSB.	Der	vil	hertil	gøres	brug	af	forkortelserne	P1	SKAT,	P2	SM,	P1	DSB	og	så	fremdeles.	

Oversigten	over	pressemeddelelserne	findes	i	bilag	1,	2	og	3.		

10.2.1.	SKAT	

10.2.1.1.	Krisetypologi	

Dette	afsnit	vil	omhandle	Coombs	(2015)	krisetypologisering,	som	har	til	formål	at	klarlægge,	hvor	

stor	trussel	mod	omdømmet	krisen	udgør.		

	

SKATs	udbyttekrise	med	svindel	med	udbytteskatten	for	12,3	milliarder	omhandler	menneskelige	fejl	

og	skandaler,	der	overskrider	love	og	regler.	Selvom	udbyttekrisen	viste	sig,	at	have	stået	på	i	fire	år,	
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så	var	dele	af	SKATs	 ledelse,	 som	endvidere	stod	 for	vurdering	og	udbetaling,	opmærksomme	på	de	

ulovlige	udbetalinger,	nogle	måneder	forinden	(Skatteministeriet,	2016:	P11	SM).	De	fortsatte	udbeta-

lingerne	indtil	 ledelsen,	sommeren	2015,	indgav	en	anmeldelse	til	Statsadvokaten	for	Særligt	Økono-

misk	og	International	Kriminalitet	(SØIK)	(bilag	7).	Med	ovenstående	in	mente	analyseres	udbyttekri-

sen	til	at	være	af	krisetype	med	høj	trussel	for	organisationens	omdømme.	Krisen	kunne	muligvis	væ-

ret	 undgået,	 hvis	 ledelsen	 i	 SKAT	havde	 reageret	 på	mistanken	om	bedrag,	 hvorfor	 krisen	 tillægges	

stærk	attribution	af	stakeholderne.		

	

10.2.1.2.	Kriseansvar	og	–historik	

Afsnittet	har	til	formål	at	tydeliggøre	SKATs	krisean-

svar	for	at	kunne	analysere,	hvor	høj	attribution	

stakeholderne	tillægger	organisationen	samt	om	SKAT	

har	en	halo	eller	en	velcro-effekt	ud	fra	dens	krisehi-

storik.	

	

Figur	 7	 belyser	 SKATs	 krisehistorik,	 hvoraf	 det	 kan	

analyseres,	 at	 SKAT	 siden	2005	har	 været	 i	 krise	 syv	

gange	på	10	år.	Denne	perlekæde	af	kriser	har	resulte-

ret	 i	 en	velcro-effekt	 hos	 SKAT,	hvilket	 kan	betyde,	 at	

stakeholderne	har	 lettere	 ved	at	 tillægge	organisatio-

nen	højt	kriseansvar	og	attribution;	 jf.	afsnit	4.1.	–	Ti-

mothy	 Coombs	 -	 Situational	 crisis	 communication	

theory.	 SKATs	 kassekredit	 af	 goodwill	 er	 i	 bund	 pga.		

den	 længere	 krisehistorik,	 som	 influerer	 dets	 krisean-

svar	 og	 attributionen.	 Med	 dette	 kan	 der	 endvidere	

argumenteres	for,	at	SKATs	kriser	er	af	ustabil	karakter,	specielt	fordi	organisationen	i	2015	var	ram-

men	for	tre	kriser	-	foruden	udbyttekrisen	-	og	har	derfor	i	den	seneste	tid	været	i	en	del	kriser.	Under	

udbyttekrisen	har	der	været	høj	personlig	kontrol	over	situationen,	hvilket	tillægger	organisationen	et	

højt	kriseansvar.	Dette	fordi	det	er	SKATs	medarbejdere,	der	i	deres	arbejde	har	skabt	årsagen.	I	 for-

længelse	heraf	er	det	organisationen,	der	ved	manglende	kontrol	udgør	den	udløsende	faktor,	hvorved	

intern	 locus	 er	 gældende.	 Dette	 sammenfatter	 argumentationen	 for,	 at	 SKATs	 kriseansvar	 er	 højt,	

hvorved	stakeholdernes	attribution	ligeledes	er	det	samme.		

	

2015:	IT-fejl	i	EFI	

2015:	Telefonoplysninger	

2015:	Skattely	i	Schweiz	

2014:	Kasi	

2012:	Ejendomsvurdering	

2010:	Thorning-sagen	

2007:	EFI-system	

Figur	7	–	Egenproduktion:	

SKATs	krisehistorik	
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Ud	fra	analysering	af	SKATs	krisetype,	-historik	og	-ansvar	kan	det	analyseres,	hvilken	responsstrategi,	

der	ville	have	gavnet	SKAT	mest	i	krisen	om	udbytteskat.		

Udbyttekrisen	har	en	stærk	attribution	er	krisehistorikken	uden	betydning	ift.	valg	af	responsstrategi.	

Hertil	vil	det	 if.	Coombs	 (2015)	være	 til	mest	gavn	at	gøre	brug	af	en	genopbyggelsesstrategien	und-

skyldning	fordi	SKAT	er	selvforskyldt	i	krisen.	Undskyldning	er	ikke	en	let	responsstrategi,	da	det	kræ-

ver,	at	SKAT	undskylder,	accepterer	ansvaret,	lover	at	lign.	aldrig	vil	ske	igen	samt	angre	for	hændel-

sen	(Coombs,	2015:	148).		

10.2.1.3.	SKATs	responsstrategi	

Til	at	analysere	SKATs	responsstrategi	er	det	valgt	at	anskue	både	SKAT	og	Skatteministeriets	presse-

meddelelser	 fra	25.	 august	2015	 til	 skrivende	 stund	 samt	SKAT	årsrapporter	 fra	2015	og	2016	om-

handlende	udbyttekrisen.	Den	længere	tidsperiode	er	valgt,	da	“Crisis	communication	should	continue	

throughout	the	life	cycle	of	the	crisis”	(Coombs,	2015:	158).	Begge	instanser	er	medtaget	idet	Skattemi-

nisteriet	varetager	styringen	af	SKAT;	jf.	afsnit	7.1.	-	Hvem	er	SKAT?,	hvorfor	det	er	relevant	at	belyse	

SKATs	kommunikation,	såvel	som	Skatteministeriet	under	krisen.		

Endvidere	vil	 vores	 fortolkning	af	 responsstrategien	 ‘påmindelse’	 samt	det	egenproducerede	begreb	

‘synder’	blive	anvendt	i	analysen.	

	

Den	25.	august	2015	udsender	SKAT	pressemeddelelsen	P1	SKAT,	da	organisationen	har	fået	mistanke	

om	økonomisk	kriminalitet.	I	pressemeddelelsen	kan	der	argumenteres	for,	at	SKAT	udpeger	en	syn-

debuk,	da	“Den	formodede	økonomiske	kriminalitet	er	sket	fra	udlandet	og	vedrører	refusion	af	udbytte-

skat”	(SKAT,	2015:	P1	SKAT).	SKAT	forsøger	derved	at	frasige	sig	skylden,	hvortil	de	uddyber,	at	det	er	

“et	 større	 netværk	 af	 selskaber	 i	 udlandet”	 (SKAT,	 2015:	 P1	 SKAT),	 som	 vha.	 forfalskning	 har	 snydt	

SKAT.	Med	dette	benyttes	endnu	en	 responsstrategi,	offerramt,	hvortil	 SKAT	påtager	 sig	 rollen,	 som	

offer,	 da	 “Statskassen	og	samfundet	 [...]	muligvis	 [er]	blevet	 frarøvet	meget	betydelige	værdier”	 (SKAT,	

2015:	P1	SKAT).	Slutteligt	gør	SKAT	opmærksom	på,	gennem	bortforklaring,	at	organisationen	havde	

kontrol	over	situationen,	da	den	 “hen	over	sommeren	[fik]	mistanke	om	sagen	bl.a.	på	baggrund	af	in-

formationer	modtaget	i	juli	og	august	fra	en	udenlandsk	myndighed”	(SKAT,	2015:	P1	SKAT).		

Pressemeddelelsen,	P1	SKAT,	blev	efterfulgt	af	 to	pressemeddelelser	fra	Skatteministeriet	(P2	SM	og	

P3	SM),	som	havde	samme	udgivelsesdato.	P2	SM	har	skatteministeren	Karsten	Lauritzen	som	afsen-

der,	der	orienterer	om:	“[...]	mistanke	om	omfattende	økonomisk	kriminalitet	begået	mod	SKAT	[...]”	(bi-

lag	7).	Der	argumenteres	for	at	ved	brugen	af	ordet	 ‘mod’,	sætter	SKAT	sig	i	en	offerrolle,	hvortil	det	

tillægges,	at	organisationen	ikke	selv	er	skyld	i	sagen,	men	er	blevet	‘angrebet’.		
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P2	SM	er	kort,	men	bliver	fulgt	op	af	P3	SM,	hvor	Skatteudvalget	er	afsender.	Denne	pressemeddelelse	

har	 samme	ordlyd	 som	P1	SKAT,	 og	benytter	 endnu	engang	hhv.	 syndebuk,	 bortforklaring	og	offer-

ramt	-	men	samtidig	også	påmindelse,	da	de	benævner,	at	“SKAT	har	sammen	med	Intern	Revision	[...]	

iværksat	et	arbejde	for	at	se	på	SKATs	procedurer,	og	om	disse	tilgodeser	Intern	Revisions	tidligere	afgiv-

ne	anbefalinger”	(SKAT,	2015:	P1	SKAT).	Skatteministeriet	forsøger	derved	at	forklare	stakeholderne,	

at	det	ikke	er	organisationens	skyld,	da	den	er	offer,	hvormed	det	understreges,	at	SKAT	undersøger	

sagen,	og	derved	gør	en	indsats	for	at	forbedre	situationen.	

Med	udgangspunkt	i	P1	SKAT,	P2	SM	og	P3	SM,	som	udgives	første	dag	af	krisen,	er	der	et	fokus	på	at	

fremstille	SKAT	som	offer	samt	udpege	en	ekstern	syndebuk.	Endvidere	bliver	der	skabt	et	billede	af,	

at	SKAT	har	gjort,	hvad	de	kunne	og,	at	de	samarbejder	med	andre	instanser	for	at	skabe	klaring	i	sa-

gen.		

	

De	næste	tre	pressemeddelelser	(P4	SM,	P5	SKAT	og	P6	SKAT)	udkommer	hhv.	d.	24.	og	25.	september	

2015.	P4	SM	er	en	invitation	til	et	pressemøde,	hvor	Skatteministeren	vil	fremlægge	en	handlingsplan	

for	SKAT.	Dermed	bruges	påmindelse	til	belysningen	af,	at	efterforskningen	i	SKAT	stadig	er	i	gang.	P5	

SKAT	gør	brug	af	påmindelse,	 som	belyser	de:	 “organisatoriske	forandringer	og	de	personalemæssige	

konsekvenser	på	baggrund	af	sagen	om	[...]	svindel	med	udbytteskat”	(Skatteministeriet,	2015:	P5	SM).		

P6	SKAT	omhandler	hjemsendelsen	af	 flere	 ledere	 i	SKAT	samt	et	overblik	over	de	 ledelsesmæssige	

fejl,	som	Intern	Revision	har	konkluderet.	Denne	pressemeddelelse	står	i	stor	kontrast	til	de	fem	før-

ste,	da	der	 i	disse	var	en	sammenhæng	mellem,	hvem	organisationen	pegede	på	som	syndebuk.	 I	P6	

SKAT	vendes	fokus	fra	udlandets	skurke	mod	SKATs	egne	rækker.	

		

I	pressemeddelelsen	P7	SM	 fra	d.	25.	 september	bliver	det	mere	klart,	 at	organisationen	deles	 i	 to	 -	

SKAT	og	Skatteministeriet.	Organisationen	er	gået	fra	at	kommunikere,	som	én	enhed,	og	stå	sammen,	

til	at	fremstå	splittet.	I	P7	SM	bliver	der	direkte	peget	fingre	fra	Skatteministeriet	til	SKAT,	at	fejlen	og	

dermed	synderen,	skal	findes	i	direktørområdet:	“Der	er	sket	nogle	alvorlige	svigt	i	de	direktørområder	

i	SKAT,	som	har	stået	for	udbytter”	(Skatteministeriet	2015:	P7	SM).	Det	er	SKATs	direktør	Jesper	Røn-

now,	der	via	Skatteministeriet	udtaler	dette,	hvortil	det	kan	diskuteres,	hvorvidt	 Jesper	allerede	var	

klar	 over	 sagens	 alvor.	 Forvirringen	 om	hvem,	 som	 tildeles	 skylden	 fortsætter,	 da	 Skatteministeren	

udtaler:	“Derfor	tilfører	vi	350	ekstra	medarbejdere	til	inddrivelsesområdet.	Og	vi	afsætter	50	nye	ekstra	

medarbejdere	til	udbytteområdet”	(Skatteministeriet	2015:	P7	SM).	Denne	udtalelse	er	argumentatio-

nen	bag	responsstrategien	kompensation,	som	Skatteministeriet	tilkender	SKAT.		
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I	P8	SM	ændres	syndebuk	tilbage	til	en	ekstern	aktør,	da	SØIK	har:	“[...]	beslaglagt	muligt	bevismateria-

le	[...]	[fra]	12	selskaber”	 (Skatteministeriet,	2015:	P8	SM).	Men	blot	3	måneder	efter	udgives	P9	SM,	

hvori	Skatteministeriet	igen	skylder	skylden	på	SKAT:	“Rigsrevisionen	har	i	dag	offentliggjort	en	kritisk	

beretning	om	SKATs	administration	og	kontrol	og	Skatteministeriets	tilsyn	med	refusion	af	udbytteskat	i	

perioden	2010	til	medio	2015”	 (Skatteministeriet,	2016:	Skatteminister:	Vi	tager	kritikken	til	efterret-

ning	og	må	lære	af	fejlene).	Udtalelsen	er	et	klart	billede	på,	at	SKAT	ikke	har	haft	kontrol	over	udbyt-

teskatten	lang	tid	før	sagen	blev	anmeldt.	I	begge	pressemeddelelser	er	der	påmindelser	om	igangvæ-

rende	arbejde,	men	forskellen	herved	er,	at	P8	SM	har	en	kompensation:	“Der	er	oprettet	en	særlig	task	

force	med	fokus	på	kontrol	af	udbytteskat,	og	en	tværministeriel	arbejdsgruppe	[...]”	 (Skatteministeriet,	

2015:	P8	SM),	og	P9	SM	er	offerramt,	da:	“[...]	kriminelle	har	snydt	SKAT”	(Skatteministeriet,	2016:	P9	

SM).	Der	har	derved	været	en	ændring	i	om	hvorvidt	der	er	tale	om	syndebuk	eller	synder,	da	der	ar-

gumenteres	for,	at	Skatteministeriet	i	P8	SM,	forholder	sig	til	omfanget	af	krisen,	men	i	P9	udkommer	

en	rapport,	som	stiller	skarpt	ind	på	SKATs	arbejde.	Dette	efterlader	SKAT	med	ansvaret	og	tillægges	

derfor	synder-rollen,	da	det	nu	er	fastslået,	at	fejlene	er	sket	intern	-	og	kunne	have	været	forhindret.		

	

I	SKATs	årsrapport	2015	(SKAT,	2016:	Å1	SKAT)	beskriver	organisationen	hvordan	den	indtil	da	har	

“[...]	igangsat	analyser	på	alle	SKATs	forretningsområder”,	der	skal	være	med	til	“[...]at	styrke	kvaliteten	

af	SKATs	opgavevaretagelse	 [...]”	 (SKAT,	 2016:	 Å1	 SKAT),	 hvorfor	 der	 gøres	 brug	 af	 påmindelse.	 Det	

næste	halve	år	er	der	 ingen	presseudsendelser	omhandlende	udbyttekrisen,	men	d.	23.	august	2016	

kommer	P10	SM.	I	denne	pressemeddelelse	bliver	det	fastlagt,	at	det	er	blevet	stjålet	12,3	milliarder	

kr.,	hvorfor	Skatteministeriet	peger	på	de	eksterne	aktører	som	syndebuk.	En	måned	efter	udsender	

Skatteministeriet	 endnu	 en	 pressemeddelelse,	 hvori	 fokus	 ligger	 på	 at	 placere	 det	 juridiske	 ansvar,	

som	Skatteministeriet	mener	skal	findes	internt	i	SKAT:	“Den	her	forfærdelige	sag	understreger,	at	der	

har	været	al	for	uklar	ledelse	og	svævende	ansvar	i	SKAT.”	(Skatteministeriet,	2016:	P11	SM).	Derfor	er	

synderen	endnu	en	gang	SKAT,	hvorved	organisationen	fremstår	splittet	-	igen.		

	

Fra	d.	16.	december	2016	til	slutningen	af	marts	2017	udsendes	to	pressemeddelelser	om	udbyttekri-

sen	af	Skatteministeriet	(P12	SM	og	P13	SM),	og	SKATs	årsrapport	for	2016	(Å2	SKAT),	hvori	der	ude-

lukkende	gøres	brug	af	påmindelse.	Dette	anskues	eks.	 i	udtalelsen:	“Siden	august	2015	har	det	været	

af	 højeste	 prioritet	 at	 afdække	 omfanget	 af	 svindel	med	 refusion	 af	 udbytteskat	 og	 at	 etablere	 et	 nyt	

stærkt	kontrolmiljø	om	udbetalingsprocesserne.”	(SKAT,	2017:	Å2	SKAT).		

	

Det	er	blevet	analyseret,	at	fra	P1	SKAT	til	P3	SM	bliver	syndebukken	udpeget	til	at	være	en	ekstern	

aktør	fra	udlandet.	Men	i	perioden	fra	P3	til	P5	udføres	flere	tiltag,	hvor	Intern	Revision	arbejder	på	en	
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afklaring,	 Jesper	Rønnow	 iværksætter	 organisationsforandringer	 i	 SKAT	og	Karsten	 Lauritzen	 udar-

bejder	en	handlingsplan.	Der	kan	argumenteres	for,	at	disse	tiltag	var	medvirkende	til	at	flere	parter	i	

Skatteministeriet	og	SKAT	fik	et	større	indblik	i	sagens	omfang,	hvorfor	der	i	P6	ændres	mening	i	ud-

sagn,	og	der	peges	på	SKAT	som	synderen.	I	denne	periode	hjemsendes	flere	ledere	endvidere,	hvilket	

opfattes	som	et	belæg	for	ovenstående	argument.	

		

Der	kan	argumenteres	 for,	 at	 Skatteministeriet	overtager	al	kommunikation,	da	P6	er	 sidste	presse-

meddelelse	 fra	SKAT.	Herefter	kommer	syv	pressemeddelelser	 fra	Skatteministeriet,	hvor	der	konti-

nuerligt	 benyttes	 påmindelse.	 Det	 formodes,	 at	 Skatteministeriet	 på	 SKATs	 vegne	 forsøger	 at	 skabe	

transparens	 i	organisationen	samt	opnå	 forståelse	og	 legitimitet.	 I	analysen	opfattes	det	dog,	som	et	

mislykket	forsøg	på	at	samle	koncernen,	da	der	fortsat	peges	fingre	af	SKAT	som	synderen,	og	skaber	

et	billede	af	en	splittet	koncern.		

10.2.1.4.	Informationstomrum	 	 	 	 	

“Silence	is	a	very	passive	response	and	reflects	uncertainty	and	passivity,		

the	exact	opposite	of	what	an	organization	should	be	attempting	to	create”		

(Coombs,	2015:	131)	 	

	

Coombs	(2015)	giver	i	ovenstående	citat	udtryk	for	vigtigheden	ved,	at	en	organisation	kommunikerer	

med	dens	omverden	for	at	fremstå	i	kontrol	i	en	krisesituation.	I	bilag	8	fremgår	det,	at	i	perioden	fra	

26.	august	til	23.	september	2015	benytter	SKAT	og	Skatteministeriet	sig	ikke	af	quick	response,	hvilket	

resulterer	 i	 én	måned	 i	 stilhed,	 der	 kan	 defineres	 som	non-verbal	 krisekommunikation.	 “The	media	

have	deadlines,	so	they	are	driven	to	fill	the	information	void	quickly”	(Coombs,	2015:	131),	hvorfra	lan-

dets	medier	udgiver	2024	artikler	omkring	udbytteskat	i	samme	periode.	I	denne	periode	kan	der	ar-

gumenteres	for,	at	medierne	alene	står	for	italesættelsen	af	krisen,	hvormed	de	har	kontrollen.	

Efter	P6,	hvor	SKAT	hjemsender	ledere,	kommer	journalisterne	atter	til	tasterne	og	producerer	2025	

artikler	i	perioden	25.	februar	til	22.	august	2016,	og	udfylder	igen	det	tomrum,	som	Skatteministeriet	

og	SKAT	skaber.		

	

På	baggrund	af	analysen	af	SKATs	krisetype,	 -historik	og	 -ansvar	blev	det	analyseret,	at	SKAT	burde	

have	gjort	brug	af	genopbygningsstrategien	undskyldning,	hvis	denne	skulle	have	fulgt	Coombs’	anvis-

ninger.	Dette	var	dog	ikke	tilfældet,	da	det	ved	analysering	af	pressemeddelelserne	fra	Skatteministe-

riet	og	SKAT	blev	slået	fast,	at	de	benyttede	benægtelsesstrategien	syndebuk	-	og	herunder	også	syn-

der	samt	forstærkelsesstrategierne	påmindelse	og	offerramt.	
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Dermed	har	SKAT	ikke	anvendt	den	korrekte	responsstrategi,	hvilke	afkræfter	første	halvdel	af	hypo-

tese	1:	”SKAT	[...]	følger	langt	hen	af	vejen	Coombs’	SCCT-model	[...]”	;	 jf.	afsnit	1.1.2.	–	Problemformule-

ring.	

10.2.2.	DSB	

10.2.2.1.	Krisetypologi	

Dette	afsnit	vil	omhandle	Coombs	(2015)	krisetypologisering,	som	har	til	formål	at	klarlægge,	hvor	

stor	trussel	mod	omdømmet	krisen	udgør.		

	

DSBs	IC4-krise	analyseres	til	at	være	en	krisetype	med	mellem	trussel	for	organisationens	omdømme.	

Dette	fordi	sagen	er	en	krise	forårsaget	af	uheld	omfattende	tekniske	nedbrud	og	forsinkelser	fra	leve-

randøren,	der	ikke	direkte	er	forårsaget	af	organisationen	(Ritzau,	2012).		

Da	 krisen	 er	 af	mellem	 trussel,	 burde	 attributionen	 som	 oftest	 ligeledes	 være	mellem.	 Der	 kan	 dog	

argumenteres	for,	at	attributionen	i	DSBs	IC4-krise	er	høj,	idet	krisen	er	udløst	af	forsinkelser.	Forsin-

kelserne	anses	som	en	afgørende	faktor	og	antages	at	være	et	organisatorisk	problem	for	DSB,	da	det	

er	et	gennemgående	tema	om	DSB	i	medierne	og	folkemunde,	hvilket	vil	blive	uddybet	i	afsnit	10.3.2.	-	

Mediernes	italesættelse	af	DSB	samt	afsnit	10.4.	-	Forbrugernes	holdning	om	DSB.	Ydermere	har	DSB	

været	mindre	transparent	og	ikke	informeret	om	væsentlige	informationer,	såsom	revner	i	de	omtalte	

toges	 akselkasse	 (Ritzau,	 2014,	 april	 11).	 Den	manglende	 transparens	 kan	 resultere	 i,	 at	 danskerne	

ikke	føler,	at	de	kan	stole	på	DSB,	hvorved	det	skabes	mistillid	(Kirby,	2012).	

10.2.2.2.	Kriseansvar	og	–	historik	

Afsnittet	har	til	formål	at	tydeliggøre	DSBs	kriseansvar	for	at	kunne	analysere,	hvor	høj	attribution	

stakeholderne	tillægger	organisationen	samt	om	DSB	har	en	halo	eller	en	velcro-effekt	ud	fra	dens	

krisehistorik.	

	

Siden	1991	har	DSB	været	ramt	af	et	utal	af	kriser,	hvor	størstedelen	har	været	udløst	af	økonomiske	

problemstillinger,	som	medfødte,	at	DSB	i	1997	deles	i	to	-	Banedanmark,	der	fremadrettet	stod	for	

vedligeholdelsen	af	skinnerne,	og	DSB,	som	stod	for	driften	(Den	store	danske,	2010).	Den	længereva-

rende	krisehistorik	har	tilført	en	velcro-effekt	for	organisationen.	I	forlængelse	af	dette	argumenteres	

der	for,	at	DSB	er	en	organisation	af	ustabil	karakter,	da	organisationen	siden	1991,	og	frem	til	skri-

vende	stund,	har	været	ramt	af	mere	end	10	kriser.	Dette	betyder,	at	organisationen	ofte	er	involveret	

i	krise-begivenheder,	og	dermed	tillægges	et	højere	kriseansvar,	når	krisen	indtræffer.	
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IC4-krisen	 er	 udløst	 af	 leverandøren,	 AnsaldoBreda,	

som	 var	 årsag	 til	 IC4-togenes	 forsinkelser	 og	 fejl,	

hvorved	der	har	været	lav	personlig	kontrol	over	situa-

tionen	samt	ekstern	locus.	Denne	analysering	bør	med-

føre	et	 lavt/mellem	kriseansvar,	men	der	argumente-

res	for,	at	organisationen	pålægges	et	højt	kriseansvar,	

grundet	 den	 ovennævnte	 velcro-effekt.	 I	 denne	 sam-

menhæng	 er	 fokus	 i	 mindre	 grad	 på	 leverandørens	

rolle	 i	 krisen,	 og	 i	 højere	 grad	 på	 DSBs	 manglende	

handlingskraft.	

	

Ud	 fra	 analysering	 af	 DSBs	 krisetype,	 -	 historik	 og	 -

ansvar,	 kan	 det	 analyseres,	 hvilken	 responsstrategi,	

der	if.	Coombs	(2015)	ville	have	gavnet	organisationen	

mest	under	IC4-krisen.		

Da	AnsaldoBreda	var	den	udløsende	faktor	for	krisens	

tilstedeværelse,	og	fordi	krisetypen	er	af	mellem	trus-

sel	 for	DSBs	omdømme,	kan	der	argumenteres	 for,	 at	

den	korrekte	responsstrategi	er	formindskelsesstrate-

gi	med	brug	af	bortforklaring	og/eller	retfærdiggørel-

se.	 Dette	 fordi	 formindskelsesstrategien	 forsøger,	 at:	

“[...]	 reduce	 attributions	 of	 organizational	 control	 over	

the	crisis	or	the	negatively	effects	of	the	crisis”	(Coombs,	2015:	147).		

10.2.2.3.	DSBs	responsstrategi	

I	år	2003	modtager	DSB	de	første	IC4-tog	fra	AnsaldoBreda.	Togene	er	langtfra	køreklar,	og	bekymrin-

gerne	omkring	realiteten	af	den	oprindelige	tidsplan	påbegyndes	(Ritzau,	2013).	I	2004	til	2006	fore-

kommer	en	række	forsinkelser	af	IC4-togene,	og	tidsplanen	rykkes	gang	på	gang.	Denne	uheldige	ud-

vikling	kan	anskues	som	årsagen	til	DSBs	gennemgående	brug	af	påmindelse,	idet	den	forsøger	at	be-

rolige	 stakeholderne	ved	bl.a.	 flere	gange	at	 skrive:	 “Det	forventes	fortsat,	at	de	første	IC4-togsæt	kan	

idriftsættes	ved	årsskiftet	2005/2006”	(DSB,	2008:	P22	DSB).		

	

2013:	Waterfront	

2011:	DSB	First	

2010:	Kystbanen	

1998:	Forlig	med	NRI	droppet	

1996:	DSB	deles	i	to	

1995:	DSB	Gods	afskediger	500	

1994:	IR4-krise	

1991:	Lukning	af	Aarhus-Kalundborg	

1991:	Tyhco	Brahe	færgen	kolliderer	

Figur	8	–	Egenproduktion:	DSBs	krisehistorik	
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Ydermere,	gør	organisationen	i	denne	periode	meget	ud	af	at	forklare,	at	den	arbejder	hårdt	på	at	få	

afklaring	på	leveringen	fra	AnsaldoBreda,	og	efterfølgende	vil	varetage	sikkerheden	i	de	problemram-

te	tog.	Til	trods	for	DSBs	hårde	arbejde,	lykkedes	det	ikke	at	modtage	togene,	start	januar	2006,	efter	

den	nye	aftale.	I	P25	DSB	og	P26	DSB	gøres	der	derfor	ikke	kun	brug	af	påmindelse,	men	nu	også	syn-

debuk,	og	derved	tillægger	AnsaldoBreda	ansvaret	for	forsinkelsen:	“Det	er	skuffende,	at	det	på	trods	af	

det	massive	pres	fra	DSB	ikke	er	lykkedes	for	AnsaldoBreda	at	levere	togene	tidligere”	 (DSB,	2010:	P26	

DSB).	I	denne	sammenhæng	udsender	rigsrevisionen	en	beretning	omhandlende	IC4-togene,	hvori	de	

ikke	tillægger	DSB	ansvar	for	IC4-sagen,	hvilket	DSB	refererer	i	P31	DSB,	og	derved	gør	brug	af	retfær-

diggørelse.		

	

I	2007	bliver	de	første	IC4-tog	testkørt,	men	der	forekommer	en	del	kritik	af	IC4-togene,	omhandlende	

lugtgener	og	flere	forsinkelser	i	modtagelsen	af	togene	(Ritzau,	2013).	For	at	imødekomme	dette,	gør	

DSB	brug	af	flere	responsstrategier,	hvilket	bl.a.	omfatter	bortforklaring,	idet	der	i	Å1	DSB	skrives:	“Vi	

køber	dem	[IC4-tog],	og	 forventer,	at	de	bliver	 leveret	 til	den	tid	og	 i	den	kvalitet,	 som	fremgår	af	kon-

trakten	med	leverandøren”	(DSB,	u.å.:	Å1	DSB).	Derudover	gøres	der	brug	af	retfærdiggørelse,	da	DSB	

referer	til	Rigsrevisionen	vurdering	af	AnsaldoBreda	som	det	bedste	valg	af	leverandør	fra	Rigsrevisi-

onens	beretning	om	anskaffelsen	af	IC4-togene	(DSB,	u.å.:	Å1	DSB).	I	denne	beretning	forekommer	der,	

som	 tidligere	nævnt,	 ikke	kritik	 af	DSB,	hvilket	 forstærker	organisationens	 grund	 til	 at	 gøre	brug	af	

syndebuk	og	påmindelse.	Det	er	væsentligt	for	DSB	at	fraskrive	sig	ansvaret	for	kritikken	af	lugtgener	

og	forsinkelser,	og	samtidig	minde	stakeholdere	om	dens	gode	virke.	Dette	anskues	i	årsrapporten	fra	

2006	 i	 fraserne:	 “Forklaringen	 ligger	uden	tvivl	 i	 tekniske	problemer	hos	 leverandøren”	 (DSB,	 u.å.:	 Å1	

DSB),	samt	“DSB	har	siden	kontraktens	indgåelse	taget	hurtige	og	målrettede	tiltag	overfor	AnsaldoBre-

da	med	henblik	på	at	påvirke	AnsaldoBreda	til	at	 levere	rettidigt”	 (DSB,	u.å.:	Å1	DSB).	 I	maj	2008	gør	

DSB	alvor,	af	mange	 forsøg,	og	stiller	et	ultimatum	overfor	AnsaldoBreda	 ift.	 	 levering	af	 IC4-togene,	

som	indebærer:	“[...]	at	AnsaldoBreda	i	maj	2009	skal	have	leveret	14	enkeltstående	togsæt	til	landsdels-

drift	[...]”	(DSB,	2008:	P21	DSB).	

	

År	2009	anses	som	en	ny	periode,	idet	DSB	modtager	kompensation	fra	AnsaldoBreda	imod	at	ændre	

på	dele	af	kontakten	omhandlende	bl.a.	deadline	for	levering	og	DSBs	rolle,	der	bliver	langt	mere	om-

fattende,	 idet:	 “DSB	 har	 overtaget	 ansvaret	 for	 opgradering	 og	 kvalitetsforbedring”	 (DSB,	 2009:	 P25	

DSB).	Heri	gør	DSB	brug	af	påmindelse	fordi	den	påviser	det	større	ansvar	der	nu	tages	i	sagen.	I	den-

ne	sammenhæng	gøres	der	endvidere	brug	af	kompensation,	da	DSB	beskriver	hvordan	den	“i	somme-

ren	2008	[lander]	en	aftale	om	leje	af	45	dobbeltdækkervogne”	(DSB,	u.å.:	Å3	DSB),	for	at	mindske	ven-

tetiden	 for	de	sjællandske	pendlere.	Endvidere	påpeges	AnsaldoBreda	stadigvæk	som	sagens	synde-
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buk,	da	DSB	i	Å3	DSB	og	P23	DSB	henviser	til	dens	ultimatum	og	derved	ansvars-tilskrivning	til	Ansal-

doBreda	fra	året	før.		

	

Perioden	 fra	 2010-2011	 starter	 stille	 fra	 DSBs	 side,	 da	 der	 ikke	 fremlægges	 nye	 aspekter	 af	 sagen,	

hvorfor	 organisationen	 kan	 siges	 at	 udnytte	 situationen	med	 brug	 af	 påmindelse,	 idet	 den	 påpeger	

positive	aspekter	i	dens	handling	af	sagen,	såsom:		

	

“[...]	det	[er]	meget	glædeligt,	at	vi	i	en	krisetid	igen	skaber	flere	arbejdspladser	i	Danmark”	

(DSB,	2010:	P28	DSB)	

og	

“vi	opnår	større	fleksibilitet,	da	vi	får	flere	tog	til	rådighed	til	drift	samt	test-	og	prøvekørsler,	og	at	vi	får	

sat	yderligere	fart	på	udviklingen	af	den	nye	togcomputer	og	forsøg	med	at	koble	tre	og	flere	tog	sam-

men”	

(DSB,	2010:	P28	DSB).	

	

2011	er	dog	mere	kritisk	for	DSB,	da	flere	IC4-tog	efter	godkendt	kørsel,	ikke	stopper	ved	stopsignal,	

hvorefter	kørslen	indstilles	 fra	november	2011	til	 juli	2012.	Samme	år	konkluderes	det	 i	Atkins	rap-

port,	at	kontrakten	med	AnsaldoBreda	ikke	kan	ophæves.	Til	at	imødekomme	denne	situation	gør	DSB	

brug	af	undskyldning,	idet	den	daværende	IC4-direktør,	Frank	Olesen	siger:		

	

	“Jeg	skal	være	den	første	til	at	beklage,	at	DSB	som	følge	af	IC4-forsinkelsen	ikke	har	kunnet	leve	op	til	de	

lovede	materielforbedringer	på	en	række	regionalstrækninger	i	Danmark”	

(DSB,	2011:	P29	DSB).	

	

Endvidere	gøres	der	brug	af	kompensation,	når	der	skrives:	“I	videst	muligt	omfang	indsætter	DSB	an-

dre	togtyper	i	de	afgange,	der	var	planlagt	kørt	med	IC4-tog”	(DSB,	2011:	P30	DSB).	Slutteligt	gøres	der	

endnu	engang	brug	af	påmindelse,	da	 Jesper	Kjær,	DSB's	økonomidirektør	og	konstituerede	admini-

strerende	direktør,	 siger:	 “DSB	bidrager	gerne	til	enhver	afklaring	og	åbenhed	om	IC4,	og	vi	stiller	na-

turligvis	 alt	 det	 materiale,	 Rigsrevisionen	 måtte	 ønske	 til	 brug	 for	 undersøgelsen,	 til	 rådighed”	 (DSB,	

2011:	P31	DSB).	Der	kan	argumenters	for,	at	DSB	føler	et	behov	for	at	gøre	brug	af	påmindelse	i	denne	

periode	fordi	kontrakten	med	AnsaldoBreda	som	nævnt	ikke	kan	ophæves,	hvorfor	organisationen	er	

nødsaget	til	at	få	det	bedst	ud	af	situationen.		
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Statsrevisionen	retter	i	2012	blikket	mod	DSB	og	Transportministeriet,	og	kritiserer	håndteringen	af	

IC4-opgaven,	idet	denne	anses	for	at	være	blevet	undervurderet.	Hertil	har	DSB	gjort	brug	af	respons-

strategierne	kompensation,	 syndebuk	og	påmindelse.	Med	 førstnævnte	gør	organisationen	opmærk-

som	på	 forlængelsen	af	 lejen	på	de	67	dobbeltdækkervogne	og	12	Desiro-tog,	 til	 fordel	 for	pendlere	

(DSB,	2012:	P32	DSB).	AnsaldoBreda	påpeges	 igen	som	syndebuk,	da	 leverandøren	er	skyld	 i	 forsin-

kelserne	(DSB,	2012:	P36	DSB),	hvilket	kan	anskues	som	en	strategi	for	at	mindske	det	negative	fokus	

på	DSB.	Slutteligt	gøres	der	brug	af	påmindelse,	da	organisationen	beskriver,	hvordan	den	fokuserer	

på	sikkerhed,	og	dertil	har	“[...]	bedt	Danmarks	Tekniske	Universitet	(DTU)	om,	som	uvildig	og	uafhængig	

instans,	at	rådgive	om	sikkerhedssystemet	og	andre	tilhørende	sikkerhedsprocesser”	(DSB,	u.å.:	Å6	DSB).		

	

I	2013	leveres	de	sidste	IC4-tog	-	7	år	efter	aftalt	tid	(DSB,	u.å.:	Å7	DSB).	I	årsrapporten	fra	2012	er-

kender	DSB,	at	“Aftalen	ændrer	ikke	ved,	at	IC4	er	et	ulykkeligt	kapitel	i	DSB’s	historie	[...]”	(DSB,	u.å.:	Å7	

DSB).	I	udtalelsen	påtager	DSB	en	offerrolle,	da	IC4-eventyret	er	blevet	en	skamplet	i	organisationshi-

storie,	men	det	er	ikke	organisationens	skyld	-	det	er	tværtimod	blevet	påført	den.	Samme	år	arbejder	

DSB	fortsat	med	at	få	“[...]	togene	idriftsat	[...]	[og]	57	af	de	i	alt	105	enheder	[er]	godkendt	til	passager-

kørsel	og	 indsat	 i	en	køreplan,	der	omfatter	27	 togsæt”	 (DSB,	 2013:	 P40	DSB).	Men	 i	 2014	 bliver	 det	

schweiziske	 konsulentfirma	 Prose	 bedt	 om	 at	 igangsætte	 en	 undersøgelse	 af,	 hvorvidt	 det:	

	

“[…]	vil	være	økonomisk	og	risikomæssigt	forsvarligt	at	fortsætte	hele	eller	dele	af	arbejdet	med	at	bringe	

IC4/IC2	togene	op	på	et	niveau,	hvor	togene	kan	indsættes	i	landsdelstrafikken,	som	det	oprindeligt	var	

planlagt”	(DSB,	2014:	P43	DSB).	

	

Rapporten	fastslår,	at	“DSB	rådes	[...]	til	at	udvikle	togsættene	if.	indsættelsesplanen	for	at	kunne	anven-

de	flåden	i	dens	naturlige	 levetid“	 (PROSE,	 2012).	 I	 denne	periode	benytter	DSB	 sig	 af	 strategien	på-

mindelse,	hvorved	der	argumenteres	for,	at	DSB	forsøger	at	skabe	indsigt	og	transparens	for	stakehol-

derne,	 da	 IC4	 har	 været	 årsag	 for	 mange	 års	 negativ	 opmærksomhed.	 Efter	 udgivelsen	 af	 Prose-

rapporten,	ultimo	december	2014,	påbegynder	DSB	arbejdet	ud	fra	anbefalingerne	på	at	udvikle	IC4-

togsættene.	Pressemeddelelserne	(P45	DSB,	P46	DSB	og	P47	DSB)	bærer	i	perioden	præg	af	påmindel-

se,	da	DSB	 forklarer	omkring	det	 igangværende	arbejde	med	 togene.	 I	2016	offentliggøre	DSB	 i	P48	

DSB,	at	“Det	må	konkluderes,	at	IC4	ikke	bliver	grundstammen	i	den	danske	togtrafik”	(DSB,	2016:	P48	

DSB)	

Der	kan	argumenteres	 for,	at	det	 i	P48	DSB	bliver	 tydeliggjort,	at	DSB	 ikke	 længere	selv	 tror	på	IC4,	

hvorfor	strategien	påmindelse	anvendes	for	DSB	at	kunne	præcisere	det	arbejde,	som	organisationen	

foretager	sig,	trods	de	dårlige	nyheder	omkring	togene.		
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I	DSBs	pressemeddelelser	fremgår	der	mange	gentagelser	bl.a.	ved	anvendelsen	af	responsstrategien	

påmindelse	og	direkte	gentagelser.	Der	kan	argumenteres	for,	at	gentagelserne	giver	et	indtryk	af,	at	

DSB	ikke	har	kunnet	overkomme	sagens	omfang,	da	de	ikke	har	haft	den	nødvendige	erfaring	og	res-

sourcer.	Derfor	har	de	kontinuerligt	brugt	de	samme	argumenter	for	at	skabe	bedre	omtale	i	en	ellers	

svær	tid.	Dette	bliver	også	påpeget	af	Statsrevision	(Statsrevisionen,	2012).	Endvidere	kan	der	argu-

menteres	 for,	at	DSB	i	årene	fra	2013	til	2017	gentagende	gange	anvender	påmindelse	og	offerramt,	

fordi	 IC4-togene	er	ved	at	nå	 til	en	afslutning,	og	organisationen	derved	 forsøger	at	skabe	 forståelse	

hos	 stakeholderne	 ved	 at	 placere	 den	 som	 offerramt,	 og	 samtidig	 informere	 omkring	 de	 tiltag,	 som	

foretages.	Det	bliver	endvidere	gjort	klart	i	2017,	at	IC4-togene	udfases,	når	nye	elektriske	tog	indsæt-

tes	i	2024	(DSB,	2017:	P50	DSB).		

	

På	baggrund	af	ovenstående	analyse,	kan	det	konkluderes,	at	DSB	har	gjort	brug	af	alle	fire	respons-

strategier,	herunder	primært	forstærkelse,	hvilken	enkeltstående	anvendes	efter	2012.		

	

Ud	 fra	analysen	af	DSBs	krisetype,	 -historik	og	 -ansvar	blev	det	 analyseret,	 at	DSB	burde	have	gjort	

brug	af	formindskelsesstrategi	med	brug	af	bortforklaring	og/eller	retfærdiggørelse,	hvis	denne	skulle	

have	fulgt	Coombs’	anvisninger.	Dette	var	dog	ikke	tilfældet,	da	det	ved	analysering	af	pressemedde-

lelserne	fra	DSB	blev	belyst,	at	der	benyttes	alle	fire	strategier	med	en	overvægt	af	forstærkelsesstra-

tegien	påmindelse.	

Dermed	har	DSB	ikke	anvendt	den	korrekte	responsstrategi,	hvilke	afkræfter	første	halvdel	af	hypotese	

1:	”[...]	DSB	følger	langt	hen	af	vejen	Coombs’	SCCT-model	[...]”;	jf.	afsnit	1.1.2.	-	Problemformulering.		

10.2.3.	Delkonklusion	på	SKAT	og	DSBs	responsstrategier	

Formålet	med	analysen	af	SKAT	og	DSBs	responsstrategier	var	at	opnå	indsigt	i,	hvordan	organisatio-

nerne	kommunikerede	under	de	respektive	kriser.		

	

I	 analysen	af	SKAT	og	DSBs	kriser	blev	det	belyst,	 at	SKATs	krise	var	af	krisetypen	 ‘høj	 trussel	mod	

omdømme’,	da	krisen	kunne	muligvis	have	været	undgået,	hvorfor	attributionen	ligeledes	er	høj.		

	

SKATs	krisehistorik	belyste,	at	der	er	en	velcro-effekt	hos	SKAT,	hvorfor	stakeholderne	tillagde	orga-

nisationen	‘høj	kriseansvar’.	Dette	fordi	krisen	var	af	ustabil	karakter	samt	udløst	af	menneskelige	fejl,	

hvilket	resulterede	i,	at	SKAT	burde	have	haft	‘høj	personlig	kontrol’.	I	forlængelse	af	den	manglende	

personlige	kontrol	udgjorde	organisationen	den	udløsende	faktor,	hvorved	intern	locus	er	gældende.		
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DSBs	 IC4-krise	 analyseres	 til	 at	 være	 en	krisetype	med	 ‘mellem	 trussel	 for	 omdømme’,	 da	denne	er	

udløst	af	forsinkelser	vedrørende	IC4-togene.	Ligeledes	er	attriutionene	mellem,	men	der	argumente-

res	 for,	at	den	udløsende	 faktor	er	grundlag	 for,	at	både	krisetype	og	attribution	er	høj.	DSB	tildeles	

velcro-effekt,	idet	organisationens	krisehistorik	er	længerevarende.	Krisen	er	endvidere	af	ustabil	ka-

rakter,	 men	med	 en	 lav	 personlig	 kontrol,	 da	 krisen	 er	 udløst	 er	 af	 forsinkelser	 fra	 AnsaldoBreda,	

hvorved	 ekstern	 locus	 er	 gældende.	 Disse	 faktorer	 er	 medvirkende	 til,	 at	 DSBs	 kriseansvar	 er	

lavt/mellem,	men	organisationen	pålægges	et	højt	krise	ansvar	grundet	den	førnævnte	velcro-effekt.		

Endvidere	påviste	en	analyse	af	SKAT	og	DSBs	responsstrategier	i	krisesituationen,	at	SKAT	benyttede	

benægtelsesstrategien	 syndebuk	 -	og	herunder	 synder	 -	og	 forstærkelsesstrategierne	påmindelse	og	

offerramt,	hvor	DSB	anvendte	alle	fire	strategier.		

	

Det	konkluderes	dermed,	at	begge	organisationer	ikke	har	anvendt	de	strategier,	som	Coombs	(2015)	

anbefaler	 igennem	 SCCT-model.	 I	 SKATs	 tilfælde	 var	 det	 anvendelsen	 af	 genopbyggelsesstrategien	

undskyldning,	som	if.	analyse	var	den	korrekte	at	anvende,	da	dens	krise	var	udløst	af	menneskelige	

fejl.	DSB	skulle	have	benyttet	en	formindskelsesstrategi,	idet	AnsaldoBreda	var	den	udløsende	faktor,	

hvorfor	organisationen	burde	retfærdiggøre	eller	bortforklare	dens	rolle	i	krisen.	

10.3.	Mediernes	italesættelse	

Afsnittet	vil	tage	afsæt	i	to	diskursanalyser,	analyseret	ud	fra	Politiken	og	Metroxpress	artikler,	der	har	

til	formål	at	undersøge	mediernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB	under	de	respektive	kriser.	Hensigten	

er	 at	 undersøge,	 hvorvidt	 mediernes	 italesættelse	 af	 organisationerne	 påvirker	 kriserne	 i	 en	 posi-

tiv/negativ	retning;	jf.	underspørgsmål	2.	

Diskursanalysens	 empiri	 er	 udvalgt	 gennem	 content	 analysen,	 hvori	 søgekriterierne	 har	 været	 hhv.	

‘SKAT’	‘udbytteskat’	og	‘svindel’,	samt	‘DSB’,	‘IC4’	og	‘forsinkelse(r)’.	Efterfølgende	er	der	foretaget	en	

frasortering	 af	 debatindlæg,	 kronikker	 samt	 artikler,	 hvor	 krisen	 ikke	 var	 det	 egentlige	 fokus.	Dette	

har	resulteret	 i	58	artikler	omhandlende	SKATs	udbyttesag,	og	133	artikler	omhandlende	DSBs	 IC4-

tog	(figur	3	–	Egenproduktion:	Flowchart),	hvilke	er	undersøgelsesmaterialet	 i	de	nedenstående	dis-

kursanalyser.		
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10.3.1.	SKAT	

Ovennævnte	 søgekriterier	 skaber	 fundamentet	 for	 diskursanalysens	 undersøgelsesfelt,	 hvori	 nodal-

punktet	i	diskursen	er	SKAT,	da	organisationen	er	det	primære	fokus	for	analysen.		

	

I	perioden	fra.	25.	august	2015	til	2.	november	2017	har	Politiken	og	Metroxpress	samlet	skrevet	244	

artikler,	hvoraf	58	af	dem	havde	udbyttekrisen	som	primært	 fokus	(figur	3	–	Egenproduktion:	Flow-

chart).	Artiklerne	fremstiller	et	billede	af	SKAT,	som	en	organisation,	der	er	blevet	snydt	for	6,2	milli-

arder	kroner	af	udenlandske	aktionærer	af	(Ritzau,	2015,	august	25).	Dette	kunne	lade	sig	gøre	fordi	

SKAT	“var	åben	som	en	ladeport	i	centeret	for	udbytteskat.”	(Politiken,	2015),	og	blev	narret	af	aktionæ-

rerne	til	at	refundere	udbytteskatten	(Flensburg	&	Gjertsen,	2015).	

	

Disse	 er	 blot	 få	 eksempler	 af	mange	 portrætteringer	 som	 Politiken	 og	Metroxpress	 skabte	 af	 SKAT	

gennem	udbyttekrisens	forløb.	Efter	analysering	af	de	58	artikler	tydeliggøres	det,	at	trods	SKAT	var	

blevet	offer	for	bedrageri	var	momenter	som:	svindel,	ingen	kontrol	og	manglende	svar	medvirkende	

til	at	italesættelsen	SKAT	forekom	negativ.	Disse	momenter	optræder	hhv.	182,	83	og	79	gange	(bilag	

8),	og	er	kun	et	uddrag	af	momenter,	som	danner	en	ækvivalenskæde	af	negativt	ladet	ord	om	SKAT.	

Derfor	kan	det	analyseres,	at	SKAT	ikke	 italesættes	som	offer,	men	som	ansvarlig	 i	svindlen	grundet	

manglende	kontrol:	“Skytset	rettes	[...]	mod	Skat	[...],	der	får	skarp	kritik	for	det	mangelfulde	tilsyn”	(Ol-

sen	&	Koch,	2016,	april	20).	
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Figur	9	-	Egenproduktion:	Diskursiv	kontekst	for	SKAT.	

	

I	rækken	af	momenter	er	overtallet	negativt	ladet	-	hertil	nævnes;	udnyttet,	kritik,	alvorlig,	bedrageri	

mv.	Disse	momenter	danner	et	billede	af	en	kriseramt	organisation,	som	blev	synonym	for	manglende	

kontrol	og	storstilet	svindel,	grundet	 italesættelsen	af	eks.:	 “[...]	Skats	gennemhullede	kontrolsystemer	

[...]”	 (Hansen,	 2015,	 september	 26)	 og	 “[...]	 danmarkshistoriens	 største	 svindelnummer	 [...]”	 (Hansen,	

2017).	

	

Figur	9	er	et	billede	af,	hvordan	analysen	belyser,	at	der	 forefindes	antagonistiske	 forhold	 i	artikler.	

Dette	ses	bl.a.	ved	tillæggelse	af	ansvar,	som	bliver	kastet	rundt	i	organisationen:	“Alle	pile	pegede	på	
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skattemyndighedernes	to	topchefer,	da	ansvaret	skulle	placeres”,	men	“hjemsendelserne	[...]	[af]	fem	un-

derordnede	chefer	[blev]	gjort	[til]	hovedansvarlige”.	Dette	til	trods	for	at	flere	eksperter	udtalte:	”[...]	de	

hjemsendte	chefer	sidder	så	langt	nede	i	hierarkiet,	at	de	[...]	næppe	kan	gøres	ansvarlige”	(Olsen	&	Koch,	

2016,	maj	22).	

I	forlængelse	af	dette	bliver	det	også	bevist,	at	der	foregik	endnu	konflikt.	Dette	bliver	italesat	i	medi-

erne	 ved	udtalelsen:	 “Kunne	man	forestille	sig,	at	en	bankdirektør	kunne	slippe	afsted	med	at	tabe	9,1	

milliarder	kroner	til	en	flok	udenlandske	svindlere	og	så	bagefter	sige,	at	det	ikke	var	hans	ansvar?	Næp-

pe!	Det	kan	man	vist	kun	slippe	af	 sted	med	 i	det	offentlige”(Olsen	&	Koch,	 2016,	maj	 22).	Udtalelsen	

anskuer,	at	mangel	på	kontrol	og	ansvarstagende	i	SKAT	har	ført	til,	at	organisationens	omverden	sæt-

ter	spørgsmålstegn	ved	graden	af	legitimering	i	at	beholde	ledelsen.	Et	antagonistisk	forhold,	der	ska-

ber	splid	mellem	interne	beslutninger	og	omverdenens	forventninger.		

	

Ydermere	bliver	Skatteministeren,	Karsten	Lauritzen,	kritiseret	af	Politiken	for	ikke	at	ofre	de	to	øver-

ste	embedsmænd	og	chefer,	Jesper	Rønnow	og	Jens	Brøchner.	Beslutningen	om	ikke	at	afskedige	de	to	

chefer	blev	truffet	af	 flere	ministerier	pga.	 	“[...]	frygten	for	et	ledelsesmæssigt	kaos	i	Skat,	hvis	topche-

ferne	fik	silkesnoren“	(Olsen	&	Koch,	2016,	maj	22).	Selv	samme	artikel	stiller	spørgsmålstegn	ved,	at	

ledelsen	fraskriver	sig	ansvaret	ved	at	kommentere,	at:	“Det,	som	er	meget	mærkværdigt	i	den	her	sag,	

er,	at	der	er	en	ledelse,	der	totalt	fraskriver	sig	ansvaret	og	sparker	nedad	gennem	organisationen”	 (Ol-

sen	&	Koch,	2016,	maj	22).	

	

Ovenstående	tre	eksempler	sammenfattes	i	analysen,	hvorved	ansvaret	endeligt	pålægges	SKAT.	Dette	

fordi	styrken	i	de	negative	momenter	og	antagonistiske	forhold	retter	fokus	på	den	manglende	reakti-

on	ved	mistanke,	der	leder	tilbage	til	SKATs	ansvar	for	krisen.	Mediernes	italesættelse	kan	derved	ana-

lyseres	til	at	skade	organisationens	omdømme	og	bringe	krisen	i	en	negativ	retning.		

10.3.2.	DSB	

I	dette	 afsnit	 er	diskursanalysens	 formål	 at	belyse,	hvordan	DSB	blev	 italesat	under	 IC4-krisen.	 I	 de	

udvalgte	artikler	er	‘IC4’	det	primære	nodalpunkt.	

	

Fra	d.	 11.	 december	2000	 til	 d.	 2.	 november	2017	har	Politiken	og	Metroxpress	 samlet	 skrevet	228	

artikler,	hvoraf	133	af	dem	havde	IC4-sagen	som	primært	fokus;	jf.	figur	3.	På	trods	af	DSBs	intention	

med	togene,	har	forsinkelser	og	problemer	resulteret	i,	at	artiklerne	har	dannet	et	negativt	billede	af	

IC4-sagen.	 Den	 negative	 omtales	 anskues	 i	 beskrivelserne	 af	 togene	 som	 skandaleramte,	 omstridte,	

udskældte	 og	 problemplagede,	 hvilket	 er	 analyseret	 som	 værende	 nogle	 af	 momenterne	 for	 nodal-
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punktet.	Analysen	viser,	at	de	mest	brugte	momenter	er:	forsinkelser,	problemer	og	fejl,	som	optræder	

hhv.t:	197,	134	og	44	gange	(bilag	10).	Momenternes	fastlåsningen	til	nodalpunktet	skaber	den	negati-

ve	 italesættelse,	 som	bliver	 tydeliggjort	 af	 Politiken	 og	Metroxpress,	 da	 de	 ved	 brugen	 af	 indskudte	

sætninger	 fastholder	 læseren	 i	 den	 negative	 sfære:	 “[...]	 som	blev	 leveret	 syv	år	 for	 sent	 [...]”	 (Ritzau,	

2014,	april	8),	når	IC4-togene	omtales.		

	

Endvidere	giver	Politiken	og	Metroxpress	DSB	kritik,	hvilket	 i	særdeleshed	omfatter	organisationens	

håndtering	af	 sagen,	da	der	er	 taget	dårlige	strategiske	beslutninger,	 idet	bl.a.	 “problemerne	med	an-

skaffelse	og	idriftsættelse	af	IC4-tog”	(Ritzau,	2011:	4)	påpeges.		

Derudover	fremhæves	utilfredsheden	med	situationen,	hvilket	bliver	italesat	flere	gange,	da	selv	DSB	

udtaler:	 “Det	er	stærkt	utilfredsstillende,	hvis	 IC4-togene	bliver	yderligere	 forsinket”	 og	 “Vi	går	 ikke	på	

kompromis	med	sikkerheden”	 (Flensburg,	2005),	der	overrumples	af	påpegelser	om,	at	 IC4-togene	er	

en	 torn	 i	 øjet	 på	DSB:	 “DSB	kan	endnu	en	gang	kaste	en	tidsplan	for	 IC4-togene	 i	skraldespanden	[...]”	

(Lund	&	Hansen,	2012:	14).		

	

På	trods	af	Politiken	og	Metroxpress	fokus	på	IC4-togene	som	skandaleramte,	og	DSBs	håndtering	af	

forsinkelserne,	 sætter	 medierne	 spørgsmålstegn	 ved,	 hvorvidt	 ansvaret	 for	 krisen	 egentlig	 skyldes	

DSB,	eller	AnsaldoBreda.	Der	kan	argumenteres	for,	at	AnsaldoBreda	kan	holdes	direkte	ansvarlig	for	

krisens	oprindelse,	og	der	foreligger	ingen	tvivl	om,	at	Politiken	og	Metroxpress	har	delt	denne	hold-

ning,	da	der	i	forløbet	udgives	en	artikel	med	overskriften:	“Det	er	italienernes	skyld”	(Sayers,	2006:	6).	

I	sagens	udvikling	tillægger	medierne	dog	DSB	det	overordnede	ansvar	for	krisen,	da	det	påpeges,	at	

organisationen	ikke	har	været	grundige,	forsvarlige	og	kontrollerede	omkring	samarbejdet.		
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Figur	10	–	Egenproduktion:	Diskursiv	kontekst	af	DSB	

.	

Ved	mediernes	italesættelse	forekommer	der	antagonistiske	forhold,	som	kan	anskues	i	figur	10.	Eks.	

anskues	DSBs	førnævnte	udtalelse	som,	at	organisationen	ikke	er	tilfredse	med	IC4-togenes	forsinkel-

ser,	mens	AnsaldoBreda	mener,	at	togene	har:	“har	været	en	succes	i	Danmark”	(Skjoldager,	2008:	9).	

Endvidere	 formuleres	det	 i	en	rapport	 fra	Atkins,	at	det	kan:	“[...]	være	muligt	at	få	et	sundt	tog	ud	af	

IC4”,	 hvortil	 en	 ekspert	 finder	 denne	 rapport	 tynd	 (Albæk	 &	 Flensburg,	 2011:	 12).	 Grundlæggende	

analyseres	det,	 at	 der	 eksisterer	 en	 yderligere	 konflikt,	 da	Politiken	og	Metroxpress	 i	 krisens	 forløb	

udsender	artikler,	hvori	der	fremgår	tvivl	om	hvorvidt	IC4-togene	kommer	på	skinner	eller	ej:	“IC4-tog	

måske	på	skinner	i	2019”	(Halskov,	2014:	14).	

	

Med	de	ovenstående	anskuelser	kan	det	konkluderes,	at	Politiken	og	Metroxpress	er	medvirkende	til	

at	skabe	en	forvirring	og	konflikt	omkring	IC4-togene.	Modsigende	forhold	som	togenes	fremtid,	skyld	

og	ansvar,	medvirker	 til,	 at	Politiken	og	Metroxpress’	 italesættelse	af	DSBs	håndtering	af	 IC4-togene	

fremstår	negativt.		
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Analysen	påviser	derved	en	tendens	af	negativ	italesættelse	fra	medierne,	hvortil	der	kan	argumente-

res	for,	at	Politiken	og	Metroxpress	er	medvirkende	til	at	påvirke	krisen	i	en	negativ	retning,	der	end-

videre	fører	DSBs	omdømme	under	beskydning.	

10.3.3.	Delkonklusion	på	mediernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB	

Formålet	med	ovenstående	afsnit	var	at	påvise	mediernes	italesættelse	af	SKATs	udbyttekrise	og	DSBs	

IC4-krise,	for	at	opnå	forståelse	om	disse	har	været	en	påvirkende	faktor	på	kriserne.		

	

Analysen	belyste,	 at	Politiken	og	Metroxpress	 italesatte	SKAT	og	DSB	ved	brugen	af	negativt	 ladede	

momenter.	

	

De	58	analyserede	artikler	omhandlende	SKATs	udbyttekrise	fremstiller	en	organisation,	som	er	ble-

vet	 snydt,	 narret	 og	 været	 "[…]	åben	som	en	 ladeport"	 (Politiken,	 2015).	Det	 betydeliggjort,	 at	 trods	

SKAT	var	offer	for	bedrageri,	var	det	momenter	som;	svindel,	ingen	kontrol	og	manglende	ansvar,	der	

dannede	negativ	ækvivalenskæde	om	SKAT.	De	dannede	et	billede	af	en	kriseramt	organisation,	hvor	

de	antagonistiske	forhold	blev	beskrevet	ved;	pålæggelse	af	ansvar	samt	kontrol.		

	

Med	 133	 artikler	 blev	 DSB	 portrætteret	 som	 skandaleramt,	 udskældte	 og	 problemplaget,	 hvoraf	 de	

hyppigst	 brugte	 momenter	 var;	 forsinkelser,	 problemer	 og	 fejl.	 Momenternes	 fastlåsning	 til	 nodal-

punktet	blev	tydeliggjort	ved	anskuelsen	af	indskudte	sætninger,	som	fastholdte	læseren	i	en	negativ	

sfære.	Det	blev	præciseret,	at	der	forekom	et	antagonistisk	forhold	i	forbindelse	med	succesen	af	IC4-

togene.	 Dette	 da	 AnsaldoBreda	 mente,	 togene	 var	 en	 succes,	 men	 DSB	 var	 langt	 fra	 enige.		

	

Resultaterne	 af	 analysen	 bekræfter	 derved	 hypotese	2,	 idet	 det	 anskues,	 at	medierne	 -	 Politiken	 og	

Metroxpress	-	med	deres	kritiske	italesættelse	påvirker	organisationerne	og	kriserne	negativt.		

10.4.	Forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB	

I	dette	afsnit	analyseres	spørgeskemaets	resultater	for	at	kunne	belyse	forbrugernes	holdning	til	SKAT	

og	DSB.	Dette	for	at	anskue	om	medierne,	som	en	ekstern	faktor,	gennem	italesættelse	af	organisatio-

nerne	 influerer	 forbrugernes	holdninger.	Analysen	tager	udgangspunkt	 i	500	besvarelser,	hvoraf	ho-

vedparten	af	informanterne	er	kvinder	mellem	21	og	30	år	og	bosiddende	i	Region	Hovedstaden	(bilag	

11-13).		
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En	oversigt	over	spørgsmål	og	svar	findes	i	bilag	11	–	26.b.	Det	findes	herunder	nødvendigt	at	under-

strege,	at	der	er	gjort	forskel	i	den	behandlede	data,	hvorfor	der	forekommer	bilag	som	11.a.	og	11.b.,	

for	 at	 tydeliggøre	 ubearbejdet	 og	 bearbejdet	 data.	 Det	 vil	 i	 afsnittet	 løbende	 blive	 beskrevet,	 hvilke	

bilag,	der	omhandler,	hvilken	type	data.	

Afsnittet	skal	være	medvirkende	til	at	 indikere	SKAT	og	DSBs	 image	hos	 forbrugerne,	hvilket	senere	

anvendes	til	analysen	af	VCI.		

	

Der	 forekommer	 en	 klar	 sammenhæng	mellem	 det	 informanterne	mener	 påvirker	 en	 organisations	

omdømme	negativt	(spørgsmål	4)	og	positivt	(spørgsmål	5),	hvilket	kan	anskues	 i	hhv.	bilag	14.a	og	

15.a.,	som	er	en	oversigt	over	alle	besvarelserne	samt	bilag	14.b.	og	15.b.,	som	belyser	den	behandlede	

data,	 og	viser	den	procentvise	 fordeling	af	besvarelserne.	Heri	påpeges	 (1)	 ‘kundeservice’,	 (2)	 ‘CSR’,	

(3)	 ‘produkt’	og	(4)	 ‘behandling	af	medarbejdere’	som	de	væsentligste	elementer	i	begge	situationer.	

Kundeservice	 vælges	 som	 den	 primære	 faktor	 for	 både	 negativt	 og	 positivt	 omdømme,	med	 en	 be-

nævnelse	på	hhv.	46,2%	og	53,4%.	Det	samme	gælder	 for	 informanternes	andet-valg,	CSR,	med	hhv.	

33,8%	og	38,4%,	tredjevalg,	produkt,	med	hhv.	23%	og	21,4%,	og	fjerdevalg,	behandling	af	medarbej-

dere,	med	hhv.	13%	og	17,8%	(bilag	14.b.	og	15.b.).		

	

En	analyse	af	spørgsmål	4	beviser	endvidere,	at	medierne	er	en	medvirkende	årsag	til	et	negativt	om-

dømme,	da	12,8%	mener	dette	(bilag	14.b.).	Omvendt	peger	kun	2,8%	af	informanterne	på,	at	medier-

ne	påvirker	et	omdømme	positivt,	og	samme	opfattelse	gælder	med	de	sociale	medier	(bilag	15.b.).	Det	

er	her	væsentligt	at	nævne,	at	informanterne	har	haft	åbne	svarmuligheder	til	disse	spørgsmål,	hvor-

med	svarene	er	dannet	ud	fra	egen	holdning.	

	

I	spørgsmål	6	og	7	(bilag	16	og	17)	stilles	 informanterne	samme	spørgsmål	som	i	spørgsmål	4	og	5,	

dog	med	lukkede	svarmuligheder,	og	influeres	hermed.	Mange	af	besvarelser	fra	ovenstående	spørgs-

mål	går	igen	i	svarmulighederne	for	spørgsmål	6	og	7,	og	der	kan	argumenteres	for,	at	resultaterne	er	

valide,	idet	der	anskues	en	tydelig	sammenhæng	mellem	besvarelserne	i	spørgsmål	4	og	5,	og	6	og	7.		

	

Formålet	med	spørgsmål	4-7	var	at	indstille	informanternes	tankegang	på	årsagerne	til	negativt	eller	

positivt	omdømme,	da	de	i	spørgsmål	8-9	skal	nævne	de	organisationer,	de	mener	har	et	hhv.t	negativt	

og	positivt	omdømme	-	uden	påvirkning	af	svarmuligheder.	Svarmulighederne	hertil	er	åbne,	hvorfor	

der	gøres	brug	af	samme	bilags-struktur,	som	ved	spørgsmål	4	og	5,	hvormed	besvarelserne	brugt	til	

flg.	afsnit	belyses	i	bilag	18.a.	og	18.b.	samt	19.a.	og	19.b.		
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Organisationerne,	 der	 forekom	 hyppigst	 ved	 spørgsmålet	 om	 negativt	 omdømme,	 var;	 DSB	 (11%),	

postnord	(6,4%),	Jensens	Bøfhus	(5%),	SKAT	(4,4%)	og	Danske	Bank	(3,8%)	(bilag	18.b.).	Modsat	blev	

Novo	Nordisk	(19,4%),	LEGO	(15%),	Mærsk	(3,6%),	Irma	(2,8%)	og	COOP	(2,2%)	nævnt,	som	organi-

sationer	med	et	positivt	omdømme	(bilag	19.b.).		

Disse	besvarelser	afspejler	de	lukkede	svarmuligheder	fra	spørgsmål	10	og	11,	idet	DSB	(70%),	SKAT	

(69%)	og	 Jensens	Bøfhus	 (61%)	udvælges	som	de	organisationer	med	det	mest	negative	omdømme	

(bilag	20),	og	LEGO	(82%),	Tivoli	(61%)	og	Coop	(37%)	vælges	som	de	organisationer	med	det	mest	

positive	omdømme	(bilag	21).		

Resultaterne	bekræfter,	at	selvom	informanterne	ikke	influeres,	nævnes	SKAT	og	DSB	som	organisati-

oner	med	et	negativt	omdømme.	Desuden	vælges	organisationerne	flest	gange	til	trods	for,	at	de	ud-

valgte	organisationer	 i	 spørgsmål	10	og	11	kan	argumenteres	 for	at	være	sammenlignelige;	 jf.	afsnit	

3.2.2.2.1.2.	-	Generel	holdning	til	organisationers	omdømme.	

	

Spørgsmål	 4-11	 har	 givet	 et	 billede	 af	 informanternes	 holdning	 omkring	 omdømme	 og	 selekterede	

organisationers	omdømme.	Besvarelse	fra	de	sidste	spørgsmål	-	spørgsmål	12-16	-	danner	et	billede	af	

informanternes	holdning	til	SKAT	og	DSB.	

	

I	spørgeskemaets	tredje	del,	fremgår	det,	at	64%	af	informanterne	mener,	at	SKAT	har	et	(meget)	ne-

gativt	omdømme,	27%	mener,	 at	 organisationen	hverken	har	 et	 godt	 eller	dårligt	 omdømme	og	7%	

synes	SKATs	omdømme	er	(meget)	positivt	(bilag	22).	Tilsvarende	fremgår	det,	at	69%	af	 informan-

terne	mener,	at	DSB	har	et	(meget)	negativt	omdømme,	hvortil	22%	mener,	at	organisationerne	hver-

ken	har	et	godt	eller	dårligt	omdømme	og	8%	synes	godt	om	DSB	(bilag	23).		

	

Da	spørgsmål	14-16	har	åbne	besvarelser,	er	bilag	til	disse	igen	delt	i	to	dele.	Derved	er	bilagene	til	

spørgsmål	14	og	15	fremlagt	som	hhv.	bilag	24.a.	og	25.a.,	som	viser	alle	informanternes	besvarelser	

af,	hvad	de	forbinder	med	hhv.	SKAT	og	DSB,	samt	24.b.	samt	25.b.,	der	påviser	hyppigheden	af	infor-

manternes	forbindelser	med	hhv.	SKAT	og	DSB.	Det	samme	er	gældende	for	besvarelserne	til	spørgs-

mål	16	(bilag	26.a.	og	26.b.),	omhandlende	hvilke	af	SKAT	og	DSBs	kriser	informanterne	kan	nævne.	

Det	anskues	 i	 spørgeskemaundersøgelsen,	at	 informanterne	 forbinder	SKAT	med:	 fejl,	 svindel,	 ingen	

kontrol	 samt	 snyd(bilag	 24.b.)	 ,	 og	 DSB	med:	 forsinkelser,	 fejl,	 skandale	 og	 problemer	 (bilag	 25.b.).	

Begge	anskuelser	stemmer	overens	med	de	momenter,	der	er	 fundet	 i	diskursanalysen	af	mediernes	

italesættelse	 af	 organisationerne	 og	 kriserne.	Det	 kan	derfor	 udledes,	 at	 (1)	 informanterne	 fra	 start	

har	delt	mediernes	negative	holdning	 til	 organisationerne	og/eller	 (2)	 informanterne	 er	 influeret	 af	

mediernes	diskurs.	Dette	kan	derved	bevirke,	at	der	kan	argumenteres	for,	at	informanterne	er	påvir-
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ket	af	mediernes	negative	 italesættelse	af	SKAT	og	DSB.	 Informanternes	 formulering	af	SKATs	krise,	

som:	“12	milliarder	som	blev	væk”,	“Manglende	kontrol	ved	udbetaling	af	udbytte”,	“Svindel	med	udbeta-

linger”	(bilag	26.a.)	 tydeliggjorde	endvidere	de	negative	holdninger,	og	er	medvirkende	 til,	 at	SKATs	

omdømme	analyseres	som	negativt.	I	disse	formuleringer	går	netop	diskursanalysens	momenter	igen,	

hvorfor	ovenstående	argument	forstærkes.	Tilsvarende	er	det	for	DSB,	hvor	IC4-sagen	blev	beskrevet	

som:	 “Mange	 forsinkelser,	 IC4	 tog	 skandalen”,	 “Tog	med	 tekniske	 fejl”	 og	 “problemer	 med	 ic4”	 (bilag	

26.a.).		

	

Hertil	tydeliggøres	det	i	spørgsmål	16,	at	IC4	og	udbyttekrisen	står	stærkest	i	stakeholdernes	hukom-

melse,	da	disse	to	kriser	nævnes	af	hhv.	30,4	%	og	23,4	%	af	informanterne	(bilag	26.b.).	Hvilket	end-

videre	bliver	forstærket	af,	at	informanterne	ikke	fik	fremlagt	svarmuligheder,	hvorved	svarene	er	ud	

fra	egen	hukommelse	og	forforståelse.		

10.4.1.	Delkonklusion	på	forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB	

Formålet	med	 afsnittet	 var	 at	 anskue	 forbrugernes	 holdning	 til	 SKAT	 og	 DSB	 vha.	 et	 spørgeskema.	

Spørgeskemaets	 data	 skulle,	 udover	 dette,	 være	 medvirkende	 til	 at	 belyse,	 hvorvidt	 forbrugernes	

holdning	var	blevet	 influeret	af	medierne.	Dette	ved	at	sammenligne	resultaterne	 fra	spørgeskemaet	

med	diskursanalysen.	

	

Analysen	viser,	at	 forbrugerne	har	en	negativ	holdning	 til	SKAT	og	DSB,	hvilket	bl.a.	anskues	ved,	at	

organisationernes	omdømme	anses	 for	(meget)	negativt	af	hhv.	64%	og	69%	af	 informanterne.	Der-

udover	 er	 informanternes	 anskuelse	 af	 organisationerne	 overvejende	 kritisabel,	 idet	 der	 bruges	 be-

nævnelser	 som:	 svindel,	 skandale	 og	 forsinkelser.	Disse	 ord	 er	magen	 til	 flere	 af	momenterne	 i	 dis-

kursanalysen,	hvilket	kan	bekræfte,	at	informanterne	influeres	af	mediernes	italesættelse.	
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11.	Analysedel	II	-	Organisationsperspektivet	
Analysedel	 II	omhandler	SKAT	og	DSB	ud	 fra	et	organisationsperspektiv,	hvori	det	belyses,	hvordan	

organisationerne	kommunikerer	vha.	en	analyse	af	organisationskulturen	og	VCI.	Organisationskultu-

rene	er	kortlagt	vha.	argumenter	og	antagelser	udledt	af	organisationernes	hjemmesider,	personalepo-

litik	mv.	

		

Gennem	 VCI	 analyseres	 det,	 om	 der	 er	 opstået	 kløfter,	 som	 kan	 forringe	 SKAT	 og	 DSBs	 corporate	

brand,	da	der	derved	er	en	ubalance	mellem	organisationernes	corporate	brand	som	derved	svækkes.	

Heri	 inddrages	resultater	 fra	organisationskulturen	og	 image,	som	forefindes	 i	analysedel	 I.	Foruden	

ovenstående,	er	formålet	med	analysedel	II,	at	teste	hypotese	2:	Der	er	et	brud	mellem	organisationer-

nes	vision,	kultur	og	image.	

11.1.	Definition	af	‘organisation’	

Begrebet	organisationer	defineres	ud	fra	forskellige	forhold,	hvortil	det	i	afhandlingen	er	defineret	ved	

at	være	offentlige,	idet	disse	”[…]	udfører	en	række	samfundsmæssige	vigtige	opgaver,	[…]	[der]	udøves	

under	de	samme	vilkår	som	i	den	private	sektor.”	(Finansministeriet,	u.å.).	

	

Den	fælles	forståelse	 i	organisationen	etableres	ved	de	mål,	der	opstilles	vha.	vision	og	mission,	som	

organisationen	stræber	efter	at	opnå.	Disse	mål	er	medvirkende	til,	at	organisationens	ledelse	og	med-

arbejdere	indgår	i	et	samarbejde,	som	ydermere	definerer	skellet	mellem	organisationen	og	dens	om-

verden.	Med	dette	menes,	at	omverden	er	en	reference	til,	hvordan	omverdenens	input	påvirker	orga-

nisationens	output,	da	dette	 stiller	krav	 til	 organisationens	 struktur,	politik	 (f.eks.	personalepolitik),	

kommunikation	mv.	(Scott,	1998).	

11.2.	Organisationskultur	

Dette	afsnit	har	til	 formål	at	anskueliggøre	SKAT	og	DSBs	kommunikationsrationale,	 for	at	 få	en	 for-

ståelse	 af	 organisationernes	 kommunikation	 under	 krisesituationerne.	 Ud	 fra	 Scotts	 (1998)	 fortolk-

ning	af	en	rationel,	naturlig	og	åben	organisation	belyses,	hvordan	SKAT	og	DSB	agerer	som	organisa-

tion	og	ift.	organisatorisk	kommunikation.	

Foruden	at	skabe	indsigt	i	ovenstående	skal	denne	analyse	være	medvirkende	til	at	belyse	VCIs	faktor	

om	kultur.		

	



Del	5	–	Analyse	og	Diskussion	

	

	Kriseperspektivet		 Organisationsperspektivet		 Samfundsperspektivet	

	

	 	

81	

11.2.1.	SKATs	organisationskultur	

På	SKAT	hjemmeside	er	dens	vision	og	mission	ikke	tydelig	opgjort.	Hjemmesiden	beskriver	organisa-

tionens	 tilstedeværelse	 i	 samfundet	 som	en:	 “[...]	myndighed	[...]	[som]	sikre	fundamentet	for	finansie-

ringen	af	det	danske	samfund”,	 som	antages	 at	 være	 organisationens	 vision	 og	 dernæst	 “fokus	på,	at	

driften	af	skattevæsenet	skal	være	sikker	og	effektiv”,	da	den	“vægter	[...]	retssikkerhed	højt”	(SKAT,	u.å.:	

Om	 SKAT),	 som	 dens	 mission.	 Begge	 antagelser	 anskues	 som	 faktorer,	 der	 omfavner	 de	 rationelle	

principper	 fordi	 citaterne	 beskriver	 SKATs	 rolle	 i	 samfundet,	 i	 relation	 til	 love	 og	 retssikkerhed,	 og	

fjerner	derved	organisationen	fra	sociale	former.	Dette	fordi	SKAT	har	til	 formål	at	opfylde	bestemte	

mål.	Ydermere	understreger	 citaterne	SKATs	ageren	 inden	 for	 love	og	 regler,	 og,	 at	den	ønsker	 fuld	

kontrol	i	hele	organisationsstrukturen.		

	

Vendes	blikket	mod	SKATs	medarbejdere	kan	der	argumenteres	for,	at	organisationens	forventning	til	

medarbejdernes	respekt	og	holdning	til	deres	arbejdsfunktion	er	tydelig	og	kontrolleret.	Dette	fordi,	at	

SKAT	i	dens	adfærdskodeks	formulerer,	hvordan	medarbejderne	skal	forholde	sig	til	ytringer	og	bor-

gerne	samt	deres	adfærd,	når	de	har	fri	(SKAT,	u.å.:	Adfærdskodeks).	Dette	er	et	eksempel	på,	hvordan	

SKAT	forsøger	at	kontrollere	dens	medarbejdere.	Adfærdskodekset	er	et	belæg	for,	at	medarbejderne	

anses	som	en	reservedel	for	SKAT,	der	kan	udskiftes,	hvis	reglerne	ikke	bliver	overholdt.	Kodekset	er	

velformuleret	og	detaljeret	ift.,	hvordan	SKAT	forventer	dens	medarbejdere	agerer	-	både	i	og	udenfor	

organisationen	-	hvilket	sikre	høj	kontrol	over	organisationens	medarbejdere.		

	

I	kodekset	beskrives	det,	hvordan	SKAT	foretager	“registrering	(logning)	af	opslag	i	systemerne”	(SKAT,	

u.å.:	 SKATS	 adfærdskodeks).	 Med	 andre	 ord	 betyder	 det,	 at	 SKAT	 kan	 kontrollere	 medarbejdernes	

søgninger	i	dens	databaser,	for	at	sikre,	at	de	agerer,	som	SKAT	forventer,	der	øger	kontrolmuligheden	

for	organisationen,	ved	at	kunne	dokumentere	medarbejdernes	adfærd.	I	adfærdskodekset	er	det	ude-

lukkende	medarbejdernes	forhold	og	holdning	til	deres	arbejdsstilling	og	funktion,	som	er	nedskrevet,	

hvilket	 skaber	 stabilitet	 i	 arbejdsopgaverne.	Det	 er	 en	nødvendighed,	 da	 SKAT	håndterer	personføl-

somme	oplysninger,	hvortil	 “Der	findes	en	række	generelle	regler	om,	hvordan	offentlige	myndigheder”	

(SKAT,	2017:	SKATs	adfærdskodeks	)	skal	handle.	Afslutningsvis	argumenteres	der	for,	at	SKAT	har	et	

rationalt	kommunikationsrationale	grundet	ovenstående	belæg.		

	

Ydermere	kan	der	 argumenteres	 for,	 at	 SKAT	agerer	 som	en	 social	mekanisme	 fordi	 organisationen	

indleder	dialog	med	dens	omverden,	ved	at	have	fokus	på,	at	kontakten	med	skattevæsenet	skal	være	

nem	og	tryg	(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT)	 	 	 	
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SKAT	 forsøger	at	 rumme	 “[...]	offentligheden	i	bredeste	forstand”	(SKAT,	u.å.:	Pressefunktion	og	pres-

semeddelelser),	da	organisationen	er	bevidst	om	dens	samfundsmæssige	opgave,	og	hvad	der	forven-

tes	af	den	som	organisation.	For	at	skabe	transparens	i	organisationen	har	SKAT	et	åbenhedsbibliotek,	

hvor	 informationer	 om	 organisationens	 arbejde	 løbende	 bliver	 dokumenteret	 i	 form	 af	 “rapporter,	

undersøgelser,	 faktaark	 og	 strategier”	 (SKAT,	 u.å.:	 Pressefunktion	 og	 pressemeddelelser).	 Endvidere	

beskriver	SKAT	i	dens	personalepolitik,	at	organisationen:	“[...]	favner	de	forandringer,	som	sker	i	sam-

fundet	[...]”.	Dette	fordi,	at	organisationen	har	fokus	på:	“[...]	at	sikre,	at	der	er	tillid	til	os	og	vores	orga-

nisation”	(SKAT,	2015:	Personalepolitik	i	SKAT).		

	

Ydermere	beskriver	organisationen,	at	“offentligheden	har	en	berettiget	interesse	i	at	få	oplysninger	om	

SKATs	virksomhed	og	den	måde,	vi	løser	opgaven	med	skatteinddrivelse	på”	(SKAT,	u.å.:	Pressefunktion	

og	pressemeddelelser),	hvilket	understreges	ved,	at	SKAT	også	 imødekommer	den	del	af	befolkning,	

som	benytter	tegnsprog	eller	er	læsehæmmede	(SKAT,	u.å.:	Skat	på	tegnsprog).	Med	dette	argumente-

rer	 SKAT	 selv	 for,	 at	der	 i	 “den	offentlige	sektor	[...]	 [er]	grundlæggende	forvaltningsretlige	principper	

om	åbenhed”	(SKAT,	2017:	Skats	adfærdskodeks).	Disse	faktorer	er	medvirkende	til,	at	organisationen	

forsøger	at	 tilpasse	omverdenens	krav,	og	 fokuserer	på	at	 tilgodese	alle	(Hansen	&	 Jørgensen,	2011:	

117).	Slutteligt	er	SKAT	synlig	på	et	utal	af	sociale	medier	som;	Facebook,	Twitter,	Instagram,	Linked-

In	og	Pinterest,	hvor	organisationen	endvidere	opfordrer	dens	stakeholder	til	at	følge	organisationen,	

så	de	kan	få	aktuel	information	om	alt	lige	fra	ændrede	skatteregler		til	svar	på	spørgsmål	om	generelle	

skatteforhold	(SKAT,	2015:	SKAT	på	sociale	medier).	Der	kan	dermed	argumenteres	for,	at	SKAT	har	et	
åbent	kommunikationsrationale,	fordi	den	løbende	samarbejder	med	dens	stakeholdere	for	at	sparre	
og	udvikle	organisationen	(Schultz-Jørgensen,	2014:	119).	

	

I	en	sammenfatning	af	ovenstående	afsnit,	argumenteres	der	for,	at	SKATs	typologisering	af	organisa-

tionskultur	er	rational/åben.	Organisationskulturen	er	rationel	grundet	adfærdskodekset,	og	er	åben	

fordi	SKAT	forsøger	at	være	åbne	ved	bl.a.	at	have	sociale	medie	platforme,	hvorpå	organisationen	kan	

agere	med	danskerne.		

11.2.2.	DSBs	organisationskultur	

For	 at	 definere	DSBs	 organisationskultur	 anskues	 også	 her	 organisationens	 hjemmeside	 til	 bestem-

melse	 for	denne	 samt	DSBs	 kommunikationsrationale.	Hertil	 anskues	 først	 organisationens	mission,	

hvilket	i	høj	grad	omhandler	punktlighed.	Det	belyses,	at	organisationens	fokus	på	dette,	i	2015,	resul-

terede	i,	at:		
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“Kundepunktligheden	blev	indført	[...]	og	rykkede	fokus	fra	punktlige	tog	til	punktlige	kunder,	samtidig	

blev	ambitionsniveauet	øget	markant	ved	at	sænke	grænsen	for	punktlighed	fra	6	til	3	minutter.”		

(DSB,	u.å.:	Kundepunktlighed)	

	

Denne	udtalelse	understreger	den	målbarhed,	der	endvidere	er	et	belæg	for,	at	organisationen	opere-

rer	med	et	rationalt	kommunikationsrationale.	DSB	udtrykker	endvidere	kundepunktligheden	som	et	

mål,	da	det	er	“til	glæde	for	flest	mulige	kunder	i	trafiksystemet”(DSB,	u.å.:	Kundepunktlighed).	DSB	kan	

dermed	føre	kontrol	over	dens	forsinkelser,	da	målet	om	kundepunktlighed	skaber	en	betingelse	for	

organisationen,	 som	bliver	målbart.	Denne	anskuelse	kan	også	anses	som	værende	en	observations-

mulighed,	 da	 DSB	med	 kundepunktligheden	 kan	måle,	 hvilke	 togchauffører,	 som	 kan	 imødekomme	

organisationens	mål.	En	antagelse	som	endvidere	understreger	organisationens	rationelle	ageren.		

	

DSBs	vision	er,	at	“vinde	tillid	til	DSB	ved	at	tilbyde	pålidelig	togdrift	og	sikre	sammenhæng	i	den	kollek-

tive	 transport”	 (DSB,	 u.å.:	 God	 selskabsledelse),	 hvortil	 det	 fastslås,	 at	 omverdenen	 er	 en	 væsentlig	

faktor	for,	at	DSB	kan	imødekomme	dens	mission	og	vision.	For	at	kunne	imødegå	dens	vision	er	det	

essentielt	for	DSB	at	tilpasse	de	omverdensfaktorer,	som	gør	sig	gældende.	Her	benævner	DSB	miljø	og	

transparens,	 da	 de	 i	 indførelsen	 af	 en	 ny	 erhvervsportal	 gør	 det	 lettere	 for	 “medarbejdere	 at	 rejse	

grønnere”	(DSB,	u.å.:	Halvér	klimabelastningen	ved	at	vælge	toget	på	tværs	af	landet)	og	dens	kommu-

nikationspolitik,	 der	 skal	 “bidrage	til	at	 løfte	DSB's	omdømme	gennem	åben	og	ærlig	kommunikation”	

(DSB,	 u.å.:	 God	 selskabsledelse).	 I	 relation	 til	 sidstnævnte	 er	 elementer	 såsom	 ‘pålidelighed,	 ‘åben’,	

‘ærlig’	og	‘tillid’	væsentlige	begreber	for	DSB	ift.	dens	relation	til	omverdenen,	hvorfor	organisationen	

har	flere	organisationelle	informationer	tilgængelige	på	dens	hjemmeside	eks.;	regnskaber,	fremtidige	

planer	og	diverse	rapporter.		

	

Derudover	 har	 DSB	 en	 kundeambassadør,	 der	 har	 til	 formål	 at	 sikre	 den	 bedste	 kundeservice,	 som	

kunderne	 forventer	og	 	er	berettiget	 til	 (DSB,	u.å.:	DSB	Kundeambassadør).	Fokusset	på	åbenhed	og	

kundeservice	forstærkes	bl.a.	ved	at	kommunikationsmedarbejderne	kan	“træffes	døgnet	rundt”(DSB,	

u.å.:	Presse),	samt	organisationens	tilgængelighed	på	flere	sociale	medier.		

Alle	ovenstående	faktorer	er	medvirkende	til	argumentet	om,	at	DSB	er	en	organisation	med	et	åbent	

kommunikationsrationale.		

	

DSB	har	også	elementer	af	at	være	et	naturligt	system,	hvilket	stemmer	overens	med	teorien,	der	be-

skriver	organisationer	som	organismer	med	fokus	på	adfærd	og	motivation	(jf.	Afsnit	5.1.2.	–	Det	na-

turlige	systemperspektiv),	hvilket	kan	betragtes	ud	fra	dens	personalepolitik.	Heri	er	fokus	på	både,	at	
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give	“[...]	muligheder	-	for	dem,	der	kan	og	vil	være	en	forskel”	(DSB,	u.å.:	DSB	som	arbejdsplads)	og	ud-

vise	omtanke	og	behjælpelighed	til	medarbejdere,	 idet	organisationen	hellere	vil	hjælpe	sine	medar-

bejdere	end	at	fyre	dem	(DSB,	2014:	Den	store	sammenhæng).	På	trods	af	dette,	anskues	det,	at	DSB	

har	 en	 rationel/åben	 organisationskultur,	 idet	 organisationen	 har	 klare	 retningslinjer	 og	 mål	 samt	

tilpasser	sig	omverdensfaktorer	ved	at	være	åben.	

11.2.3.	Delkonklusion	

Formålet	med	analysen	var	at	belyse	SKAT	og	DSBs	kommunikationsrationale,	hvor	det	endeligt	kon-

kluderes,	at	begge	organisationers	typologisering	af	organisationskultur	er	rationel/åben.	

	

I	 SKATs	 tilfælde	bliver	dette	 begrundet	ud	 fra	 organisationens	 adfærdskodeks,	 som	er	 en	detaljeret	

forklaring	om,	hvorledes	 SKAT	 forventer,	 at	medarbejderne	agerer	 i	 og	udenfor	organisationen.	Ad-

færdskodekset	medvirker	 til,	 at	 SKAT	 kan	 kontrollere	medarbejderne,	 hvilket	 skaber	 stabilitet	 i	 ar-

bejdsrutinerne.	Ydermere	præciseres	SKAT	som	værende	åben,	da	de	erkender	den	offentlige	interes-

se	ved	dens	ageren	i	samfundet.	Dette	tydeliggøres	vha.	transparens	samt	organisationens	tilstedevæ-

relse	på	de	sociale	medier,	som	SKAT	opfordrer	dens	stakeholdere	til	at	følge,	for	at	få	indblik	i	organi-

sationen	samt	at	kunne	stille	spørgsmål.		

	

DSBs	rationel/åben	organisationskultur	analyseres	ud	fra	organisationens	fokus	på	kundepunktlighed,	

som	er	medvirkende	til,	at	DSB	kan	måle	dens	resultater.	Organisationen	ændrede	dens	mål	fra	tog-	til	

kundepunktlighed,	hvortil	der	argumenteres	for,	at	det	er	muligt	for	DSB	at	kontrollere	togchauffører,	

da	det	giver	 indsigt	 i	arbejdsgangen.	Ydermere	analyseres	DSBs	kommunikation	 til	at	være	åben,	da	

organisationen	forsøger	at	tilpasse	sig	omverdensfaktorer	og	åbner	op	for	muligheder	for	dialog	med	

stakeholdere,	da	dens	mål	er	at	fremstå	som	pålidelig,	tillidsfuld	og	ærlig.	

11.3.	Vision,	kultur	og	image	

I	dette	afsnit	analyseres	SKAT	og	DSBs	VCI	for	at	kortlægge,	om	der	er	interne	eller	eksterne	faktorer,	

som	 påvirker	 kriserne.	 Til	 at	 belyses	 dette	 benyttes	 resultater	 fra	 afhandlingens	 tidligere	 analyser.	

Vision	og	kultur	blev	analyseret	 i	afsnit	11.2.1.	 -	 ‘SKATs	organisationskultur’	og	afsnit	11.2.2.	 -	 ‘DSBs	

organisationskultur’,	hvor	image	blev	belyst	i	afsnit	10.4.	-	‘Forbrugernes	holdning’.	VCI	har	til	formål	

at	undersøge,	om	der	er	kløfter	mellem,	hvad	organisationerne	ønsker	at	opnå,	hvem	organisationerne	

er	samt	forbrugernes	image;	jf.	afsnit	5.2.	–	Hatch	og	Schultz	–	Vision-Culture-Image	Alignment	

11.3.1	SKATs	VCI	
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SKATs	vision	er,	som	beskrevet	tidligere,	ikke	tydeligt	markeret	på	organisationens	hjemmeside,	men	

er	udledt	af	den	information,	som	fremgår.	Det	er	derfor	antaget,	at	SKATs	vision	at	“sikre	fundamentet	

for	finansieringen	af	det	danske	samfund”	(SKAT,	u.å.:	Om	Skat).	

Organisationskulturen	 i	 SKAT	er	 rationel/åben.	Dette	 analyseres	 i	 afsnit	 11.2.1.	 -	 ‘SKATs	organisati-

onskultur’,	hvori	det	belyses,	at	organisationen	er	rationel	grundet	dens	adfærdskodeks	for	medarbej-

derne,	hvor	kontrol	bærer	en	stor	del	samt	SKATs	ageren	indenfor	love	og	regler.	Ydermere	er	SKAT	

åben,	da	den	indbyder	til	dialog	med	stakeholderne,	hvilket	er	et	billede	på	organisationens	transpa-

rens	og	omstilling	til	dens	omverden.	

	

Slutteligt	anskues	image	gennem	afsnit	10.4.	-	Forbrugernes	holdninger’.	I	dette	afsnit	blev	det	tydelig-

gjort,	at	64	%	af	informanterne	havde	en	meget	negativ	eller	negativ	holdning	til	SKAT,	som	endvidere	

tydeliggøres	ved	informanternes	beskrivelse	af	SKAT	som;	´fejl´,	´svindel´,	´kontrol´	og	´snyd´.	

11.3.1.1.Analysering	af	kløfter	mellem	SKATs	V,	C	og	I	

Følgende	afsnit	vil	skabe	indsigt	i	de	problemstillinger,	som	SKAT	står	overfor	ift.	dens	vision,	kultur	

og	image.	Dette	ved	at	belyse	om	der	opstår	kløfter	mellem	elementerne,	som	svækker	SKATs	corpora-

te	brand.		

	

Vision/Kultur	

Der	dannes	kløft	mellem	V	og	C	(kultur),	hvis	organisationens	kultur	ikke	understøtter	dens	vision	–	

eller	omvendt.	Der	er	opstået	en	kløft	mellem	vision	og	kultur,	da	SKATs	kultur	ikke	understøtter	dens	

vision.	Dette	fordi	SKATs	vision	bl.a.	bygger	på	at	sikre	fundamentet	for	finansiering	af	det	danske	

samfund	og	dens	organisationskultur	på	en	rationel	tilgang	til	kontrol	af	medarbejdernes	arbejdsop-

gaver,	hvilket	bliver	gjort	muligt	pga.		overvågning	af	organisationens	systemer.	For	at	disse	brikker,	

skal	kunne	passe	sammen	i	puslespillet,	skal	der	være	en	sammenhæng	mellem	sikkerheden	ved	fi-

nansiering	af	det	danske	samfund	og	kontrol	af	arbejdsprocesserne	i	SKAT.	Udbyttekrisen	blev	udløst	

fordi	SKAT	ikke	førte	kontrol	med	udbytteskat	til	udenlandske	aktier,	hvorved	det	argumenteres	for,	

at	der	bliver	skabt	en	kløft	mellem	vision	og	kultur.		

	

Vision/Image		

Kløften	mellem	vision	og	image	dannes,	når	organisationens	vision	ikke	er	afstemt	med	stakeholder-

nes	forventninger.	Denne	kløft	bliver	hos	SKAT	belyst	ved,	at	organisationens	vision	om	at	sikre	finan-

siering	af	det	danske	samfund	ikke	stemmer	overens	med	de	forventninger,	som	stakeholderne	har	af	

SKAT.	Frobrugerne	mener	ikke,	at	SKAT	opfylder	dens	primære	arbejdsopgave	og	flere	ytre,	at	“[SKAT]	
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Evner	ikke	[at]	udføre	deres	primære	opgave,	nemlig	at	inddrive	skat”	samt,	at	“[SKATs]	[...]	horrible	sy-

stem,	der	skulle	kræve	skat	ind,	men	fejlede”		(bilag	25.a.).	Dermed	argumenteres	der	for,	at	en	kløft	mel-

lem	vision/image	er	eksisterende.	

	

Kultur/Image		

Kløften	mellem	kultur/image	opstår,	når	en	organisation	ikke	lever	op	til	dens	image.	Det	kan	analyse-

res,	at	kløften	dannes,	da	SKATs	indre	og	ydre	ikke	stemmer	overens	grundet	den	manglende	kontrol	

af	udbytteskatten.	SKATs	rationelle	organisationskultur	er	mangelfuld	og	påvirker	dens	 image	nega-

tivt.	Dette	bevirker,	at	SKATs	identitet	fremstår	svag,	hvilket	danner	grobund	for	kløften.		

11.3.2.	DSB’s	VCI	

I	analysen	af	DSBs	organisationskultur,	fremgår	det,	at	DSBs	vision	er,	at	“vinde	tillid	til	DSB	ved	at	til-

byde	pålidelig	togdrift	og	sikre	sammenhæng	i	den	kollektive	transport”.	Endvidere	fokusere	organisati-

onen	i	høj	grad	på	kundepunktlighed.	

	

Det	påvises	i	ovenstående	analyse,	at	DSBs	organisationskultur	er	rational/åben.	Det	rationelle	aspekt	

afspejles	i	organisationens	fokus	på	punktlighed,	da	dette	kan	anskues	som	en	måde,	hvorpå	DSB	kan	

forelægge	kontrol	af	dens	togchauffører.	Det	åbne	aspekt	ligger	i	DSBs	forsøg	på	at	tilpasse	sig	omgi-

velserne	mht.	CSR-tiltag	og	kundeservice.		

Med	 udgangspunkt	 i	 spørgeskemaundersøgelsen,	 anskues	 det	 slutteligt,	 at	 DSB	 har	 et	 negativt	 om-

dømme.	Hertil	kan	det	belyses,	at	spørgsmålet;	‘nævn	3	ting	som	du	forbinder	med	virksomheden	DSB’	

besvarede	flere	informanter:	‘forsinkelser’,	‘fejl’,	‘skandale’	og	‘problemer’.	

11.3.2.1.	Analysering	af	kløfter	mellem	DSBs	V,	C	og	I	

Følgende	afsnit	vil	skabe	indsigt	i	de	problemstillinger,	som	DSB	står	overfor	ift.	dens	vision,	kultur	og	

image.	Dette	ved	at	belyse	om	der	opstår	kløfter	mellem	elementerne,	som	svækker	DSBs	corporate	

brand.		

	

Vision/kultur		

DSB	ønsker	at	“sikre	sammenhæng	i	den	kollektive	transport”,	hvorfor	organisationen	valgte	at	indkøbe	

de	omtalte	IC4-tog.	Dette	kan	anskues	som	et	forsøg	på	at	imødekomme	pendlernes	større	behov	om	

at	komme	hurtigere	fra	A	til	B.	Dette	lykkedes	dog	ikke	til	fulde,	idet	IC4-togenes	indsættelse	har	været	

én	 lang	 historik	 af	 forsinkelser	 og	 aflysninger.	 DSBs	mål	 om	 kundepunktlighed	 opnås	 derved	 ikke,	

hvormed	der	opstår	en	kløft	med	organisationens	vision	og	kultur.	
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Vision/image	

	I	ovenstående	fremgår	det,	at	DSB	ønsker	at	fremstå	som	en	punktlig	og	pålidelig	organisation,	med	

fokus	på	at	yde	den	bedst	mulige	service	til	dens	kunder.	Samtidig	har	stakeholderne	dog	en	negativt	

holdning	til	organisation,	idet	den	fremstår	som	synonym	for	bl.a.	fejl	og	forsinkelser.	Der	forekommer	

derved	en	kløft	mellem	DSBs	vision	og	image.		

	

Kultur/image	

Et	sidste	kløft	betragtes	mellem	DSBs	kultur	og	image.	Denne	betragtning	tydeliggøres	i	en	rapport	fra	

Rigsrevisionen,	 som	 fastslår,	 at	 DSBs	målsætning	 om	 kundepunktlighed	 ikke	 overholdes	 (DSB,	 u.å.:	

Kundepunktlighed).	Med	dette	in	mente,	anskues	image	af	DSB.	Image	blev	 	afsnit	10.4.	-	 ‘Forbruger-

nes	holdning’,	analyseret	som	værende	negativt,	hvilket	påvirker	kløften	mellem	kultur/image.	Udover	

forsinkelser	på	DSBs	kundepunktlighed	kommer	IC4-togenes	 forsinkelser,	som	tiltrækker	mediernes	

opmærksomhed.	Hvorved	kan	der	argumenteres	for,	at	der	hviler	en	mørk	sky	af	dårlig	opmærksom-

hed	over	DSB,	som	organisationen	har	svært	ved	at	ryste	af	sig	bl.a.	pga.		dens	velcro-effekt.		

	

DSB	blev	endvidere	analyseret	 til	at	have	en	åben	organisationskultur,	da	de	 forsøger	at	 tilpasse	sig	

omverdensfaktorer.	Der	kan	argumenteres	for,	at	intentionen	med	eks.	DSBs	køb	af	IC4-togene	var	at	

imødekommende	stakeholdernes	forventninger,	men	da	togenes	forsinkelser	resulterede	i	forringelse	

af	organisationens	image	hos	stakeholderne.	

11.3.3.	Delkonklusion	af	SKAT	og	DSBs	VCI	

Formålet	med	analysering	af	VCI	var	at	kortlægge	om	der	forefindes	kløfter	mellem	SKAT	og	DSBs	V	-	

C	og	I,	som	kunne	være	medvirkende	til	at	besvare,	hvilke	faktorer,	som	påvirker	SKAT	og	DSBs	om-

dømme	positivt	eller	negativt.	

	

Efter	analysering	af	SKAT	og	DSBs	VCI	er	det	blevet	bevist,	at	begge	organisationer	har	kløfter	mellem	

vision/kultur,	vision/image	og	kultur/image.	Da	en	organisations	vision,	image	og	kultur	er	gensidigt	

afhængige	 for	 dens	 identitet	 og	 brand,	 har	 de	 ovennævnte	 kløfter	 store	 konsekvenser	 for	 SKAT	 og	

DSBs	omdømme;	jf.	afsnit	5.2.	–	Hatch	og	Schultz	-	Vision-Culture-Image	Alignment.	De	generelle	ud-

fordringer	for	organisationerne	er,	at	de	ikke	formår	at	kommunikere	deres	vision	-	eller	operere	efter	

den.	 I	 så	 fald	 stemmer	 denne	 ikke	 overens	med	 stakeholdernes	 forventning	 til	 organisationerne;	 jf.	

afsnit	10.4.	–	Forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB.	Det	er	ydermere	en	udfordring	at	få	brikkerne	

vision	og	kultur	til	at	passe	sammen.	Hverken	SKAT	eller	DSB	formår	at	agere	ud	fra	deres	vision,	idet	

SKATs	udbyttekrise	blev	en	realitet	grundet	svækket	kontrol,	og	DSB,	med	dens	åbne	organisations-
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kultur,	forsøgte	at	imødekomme	stakeholderne	ved	indsættelsen	af	IC4-togene,	hvilket	ikke	er	lykke-

des,	og	som	har	forværret	organisationens	situation.	Derved	bekræftes	hypotese	2,	da	“Der	er	et	brud	

mellem	organisationernes	vision,	kultur	og	image”.	

	

For	både	SKAT	og	DSB	har	alle	kløfter	betydet,	at	deres	omdømme	mister	styrker,	og	som	en	direkte	

konsekvens	af	dette,	bliver	kløfterne	tydelige	for	organisationen	og	dens	omverdenen.	
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12.	Analysedel	III	-	Samfundsperspektivet	
Efter	at	have	analyseret	krise-	og	organisationsperspektivet	rettes	 fokus	mod	samfundet.	Heri	vil	de	

bredere	 og	 samfundsrelaterede	 faktorer,	 der	 kan	 have	 påvirket	 organisationerne	 og	 kriserne,	 blive	

analyseret.	I	afsnittet	vil	dette	blive	analyseret	gennem	legitimitet	og	det	hyperkomplekse	samfund.		

Analysedelen	vil	teste	hypotese	3:	“Organisationerne	formår	ikke	at	legitimere	sig,	grundet	den	årelange	

krisehistorik,	som	har	haft	en	afgørende	betydning	for	organisationernes	negative	image,	der	udmærker	

sig	 i	 manglende	 tillid	 fra	 forbrugere	 og	 medier.”;	 jf.	 afsnit	 1.1.2.	 -	 Problemformulering.	

Da	SKAT	og	DSB	opererer	i	samme	samfund,	vil	de	to	analyser	i	analysedel	III	være	én	sammensat	ana-

lyse	af	organisationerne,	og	ikke	en	opdelt,	som	i	de	foregående	analyser.		

12.1.	Legitimitet	

Legitimitet	anskues	af	flere	som	en	elementær	faktor	for	en	organisations	succes	i	nutidens	samfund	

(Holmström	og	Kjærbeck,	2013).	Det	findes	derfor	både	interessant	og	relevant	at	undersøge	SKAT	og	

DSBs	 legitimitet	 -	 eller	 mangel	 på	 samme	 -	 som	 en	 mulig	 grund	 til	 organisationers	 krisehistorik.		

Følgende	afsnit	omhandler	en	analyse	af	SKAT	og	DSBs	legitimitet	med	udgangspunkt	i	bogen	‘Legiti-

mitet	under	forandring’	af	Holmström	og	Kjærbeck	(2013).	Analysen	vil	tage	afsæt	i	udvalgte	elemen-

ter	af	legitimitet,	der	findes	relevante	til	at	forklare	dele	af,	hvorfor	SKAT	og	DSB	foreligger	i	en	kon-

stant	krise,	og	er	baseret	på	afhandlingens	foregående	analyser.	

Først	vil	det	blive	anskuet,	hvorvidt	SKAT	og	DSB	opfylder	den	basale	legitimitet.	Herefter	vil	organisa-

tionerne	sættes	op	mod	Holmström	og	Kjærbecks	anskuelse	om	beslutnings-	og	 tillidssamfund	samt	

netværksstyring.	

12.1.1.	Den	basale	legitimitet	

”[…]	den	helt	basale	legitimitet	for	en	virksomhed	[ligger]	i	at	opfylde	sin	primære	funktion	i	samfundet”	

(Holmstrøm	&	Kjærbeck,	2013:	32)	

SKAT	beskriver	på	dens	hjemmeside,	at	den	”som	myndighed	vægter	[…]	retsikkerhed	højt”,	og,	at	dens	

primære	funktion	er	at	”[…]	sikre	fundamentet	for	finansieringen	af	det	danske	samfund”,	samt	at	sørge	

for,	”[…]	at	driften	af	skattevæsenet	skal	være	sikker	og	effektiv”	(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT).		

Denne	beskrivelse	stemmer	dog	ikke	overens	med	forbrugernes	holdning,	da	det	i	afsnit	10.4.	-	 ‘For-

brugernes	holdning’	blev	analyseret,	at	holdningen	til	begge	organisationerne	var	overvejende	negativ.		
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Udbyttekrisen	er	som	tidligere	beskrevet	forekommet,	idet	svindlere	har	franarret	SKAT	for	12,3	mil-

liarder	danske	skattekroner.	Dertil	er	det	tidligere	i	afhandlingen	blevet	klargjort,	at	medierne	og	in-

formanterne	tillagde	SKAT	ansvaret	for	udbyttekrise,	hvilket	også	begrunder,	hvorfor	kløften	mellem	

SKATs	 vision	 og	 image	 kunne	 opstå.	Dette	 understreger	 endvidere	 argumentet	 for,	 at	 SKATs	 basale	

legitimitet	ikke	er	opretholdt.	

Der	kan	slutteligt	argumenteres	for,	at	SKAT	ikke	opfylder	dens	primære	funktion,	da	organisationen	

ikke	har	haft	kontrol	over	egen	ageren,	og	derfor	er	selvforskyldt	i	krisen.	

På	DSBs	hjemmeside	 fremgår	det,	at	organisationen	ser	dens	primære	 funktion	at	 få	 folk	 fra	A	 til	B,	

hvilket	den	beskriver	som	kundepunktlighed	(DSB,	u.å.:	Kundepunktlighed).	Det	er	tidligere	i	afhand-

lingen	 blevet	 vurderet,	 at	medierne	 og	 informanterne	 forbinder	 DSB	med	 forsinkelser,	 hvilket	 ikke	

formindskes	med	 IC4-krisen,	 hvis	 brændpunkt	 var	 forsinkelser.	 Ydermere	 betyder	 en	 kløft	 mellem	

organisationens	vision	og	image,	at	forbrugernes	italesættelse	af	DSB	i	særdeleshed	omhandler	ordet	

‘forsinkelse’.	Dette	strider	dermed	mod	DSBs	primære	 funktion,	og	der	kan	argumenteres	 for,	at	det	

ikke	opfyldes,	hvilket	betyder,	at	organisationens	basale	legitimitet	ikke	opretholdes.	

Med	to	ovenstående	vurderinger	 in	mente	kan	der	argumenteres	for,	at	hverken	SKAT	eller	DSB	har	

opfyldt	dens	primære	funktion.	Dette	anskues,	idet	SKAT	ikke	har	formået	at	sikre	det	finansielle	fun-

dament,	og	DSB	ikke	har	evnet	at	opretholde	dens	mål	omkring	punktlighed.	Med	denne	betragtning	

har	hverken	SKAT	eller	DSB	den	basale	 legitimitet,	der	er	nødvendig	hos	 forbrugerne	 i	dagens	sam-

funds.	

12.1.2.	Beslutningssamfundet	

Holmström	og	Kjærbeck	(2013)	beskriver,	hvordan	samfundets	udvikling	har	dannet	et	’beslutnings-

samfund’,	hvori	der	er	et	større	fokus	på	organisationers	ansvar	for	konsekvenserne	af	deres	beslut-

ninger.	Dette	fordi	den	tidligere,	nærmest	blinde,	autoritetstro	ikke	længere	er	en	realitet	for	nutidens	

sammenspil	mellem	organisationer	og	samfund.	Beslutninger	er	resultater	af	valg,	hvorfor	organisati-

oner	i	dag	skal	kunne	”[…]	belyse,	begrunde	og	berettige	[…]”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	37)	deres	

valg	over	for	stakeholdere.		

Af	diskursanalysen	og	spørgeskemaundersøgelsen	fremgår	det,	at	forbrugerne	tillægger	SKAT	ansva-

ret	for	udbyttekrisen.	Der	kan	argumenteres	for,	at	aktørerne,	som	har	fået	udbetalt	pengene,	er	syn-

derne	i	krisen,	da	det	i	sidste	ende	er	disse	personer,	som	har	snydt	SKAT.	Til	at	forklare,	hvorfor	SKAT	

bliver	tillagt	rollen	som	syndebuk	benyttes	netop	beslutningssamfundet.	Heri	var	det	ikke	af	væsentlig	

betydning	for	forbrugerne,	at	eksterne	faktorer	var	den	igangsættende	faktor	for	krisen.	Fokus	ligger	
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derimod	på	SKATs	og	dennes	valg	og	fravalg	ift.	den	interne	struktur,	hvori	bl.a.	manglende	overblik	og	

kontrol	blev	italesat	af	både	medier	og	informanter.	

Ligesom	SKAT,	tillægges	DSB	i	højere	grad	ansvaret	for	IC4-togenes	forsinkelser	på	trods	af,	at	det	var	

leverandøren,	 AnsaldoBreda,	 der	 ikke	 havde	 overholdt	 dens	 del	 af	 kontrakten.	 Fokusset	 i	 krisen	

stemmer	 derved	 overens	med	 beslutningssamfundet,	 der	 fokuserer	 på,	 at	 DSB	 har	 taget	 en	 forkert	

beslutning	fra	starten	ved	både	at	vælge	AnsaldoBreda,	som	leverandør,	samt	tog,	som	endnu	ikke	var	

blevet	testet.	

En	yderligere	faktor	i	beslutningssamfundet	er,	som	tidligere	beskrevet,	at	der	er	et	krav	om	transpa-

rens	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	38).	Det	fremkommer	i	bl.a.	diskursanalysen	af	mediernes	itale-

sættelse,	at	SKAT	har	været	sparsom	med	udtalelser	omkring	udbyttekrisen,	hvilket	kan	vurderes	som	

mangelfuld	 transparens.	 Ligeledes	 er	 DSB	 blevet	 kritiseret	 for	manglende	 informationerne	 omkring	

både	status	på	og	informationer	omkring	IC4-togene.	

Transparens	er	væsentligt,	når	der	forekommer	asymmetri	”[…]	mellem	den,	der	tager	beslutningerne	i	

samfundet,	og	dem,	der	berøres	af	beslutningen	[…	]”	(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	38).	Med	dette	kan	

der	argumenteres	for,	at	den	manglende	transparens	kan	ramme	SKAT	og	DSB	hårdere	end	andre	or-

ganisationer,	 idet	 disse	 er	 offentlige	 organisationer,	 hvorfor	 deres	 beslutninger	 kan	 påvirke	 forbru-

gerne	–	her	er	især	fokus	på	den	generelle	dansker	–	mere	end	beslutninger	hos	private	organisatio-

ner.		

Hertil	kan	en	faktor	for	SKATs	krise	være,	at	danskerne	føler	sig	truet	af	en	afmagt,	idet	SKATs	beslut-

ninger	kan	påvirke	både	velfærd,	danskernes	og	Danmarks	økonomi.	Det	kan	have	store	konsekvenser	

for	danskerne,	hvis	der	ikke	er	styr	på	skattekronerne,	da	det	i	værste	tilfælde	vil	kunne	ødelægge	dele	

af	den	danske	velfærd.	Derfor	kan	der	argumenteres	for,	at	det	er	vigtigt	for	SKAT	at	være	transparent,	

da	mange	danskere	kan	have	et	behov	for	at	vide,	hvad	der	foregår	i	organisationen.	Hertil	har	udbyt-

tekrisen	haft	store	konsekvenser	for	SKAT,	idet	den	har	sat	spørgsmålstegn	ved	organisationens	kom-

petencer	og	ikke	mindst	har	haft	eftervirkninger	for	den	danske	velfærd,	som	mistede	12,3	milliarder	

kroner.	

Med	transparens	for	øje,	kan	der	argumenteres	for,	at	forbrugerne	forventer,	at	DSB	kommunikerer	ud	

omkring	 forsinkelser,	 aflysningerne	mv.,	da	dens	primære	 funktion	er	at	 få	 folk	 fra	A	 til	B	 inden	 for	

rette	 tid	 –	 døgnet	 rundt.	Denne	 transparens	 imødekommer	DSB	 ved	 bl.a.	 at	 sætte	målsætninger	 for	

organisationen	igennem	kundepunktlighed.	IC4-krisen	blev	en	hæmsko	for	DSB,	hvorved	der	kan	ar-

gumenteres	for,	at	organisationen	har	haft	udfordringer	ved	at	fremstå	transparent,	hvilket	tydeliggø-

res,	da	DSB	blev	tilkendt	skylden	for	forsinkelser	fra	AnsaldoBreda.	



Del	5	–	Analyse	og	Diskussion	

	

	Organisationsperspektivet		 Samfundsperspektivet		 Fra	enden	til	anden	

	

	 	

92	

Det	er	i	SKAT	og	DSBs	interesse	at	påvirke	offentlighedens	mening	for	at	øge	legitimiteten.	Med	orga-

nisationernes	brug	af	responsstrategien	påmindelse,	kan	det	analyseres,	at	SKAT	og	DSBs	forsøger	at	

opnå	legitimitet	trods	kriserne.	Udfordringen	antages	at	have	været	manglende	taletid	for	organisati-

onerne	grundet	mediernes	 irritation	og	 forstyrrelser;	 jf.	afsnit	6.2	–	Qvortrup	–	Det	hyperkomplekse	

samfund.	Hertil	skal	det	nævnes,	at	det	ikke	udelukkende	er	medierne,	som	kan	forringe	legitimerin-

gen	hos	organisationerne.	For	SKAT	skal	krisens	etiske	overtrædelse	medregnes,	da	denne	udgør	en	

stor	del	af	forringelsen.	

Kombinationen	af	SKAT	og	DSBs	større	 indvirke	på	den	almene	dansker	og	den	manglende	transpa-

rens,	kan	resultere	i,	at	organisationer	ikke	har	den	fornødne	legitimitet,	som	er	påkrævet	i	nutidens	

samfund.	Dette	kan	derved	være	en	medvirkende	faktor	til	forklaring	af	SKAT	og	DSBs	konstante	kri-

ser.	

12.1.3.	Tillidssamfundet	

Endnu	et	’samfund’,	som	beskrives	i	af	Holmström	og	Kjærbeck	(2013),	er	’tillidssamfundet’,	hvori	det	

bl.a.	 gælder	 for	 en	 organisation,	 at	 den	 ”[…]	 løbende	må	 ændre	 sig	 for	 at	 fremstå	 som	 den	 samme”	

(Holmström	&	Kjærbeck,	2013:	45).	

Hertil	kan	der	ræsonneres	om,	hvorvidt	SKAT	og	DSB	har	formået	at	gøre	dette	til	fulde.	Det	kan	anta-

ges,	at	SKAT	og	DSB	forsøger	at	tilpasse	sig	samfundet,	hvilket	anskues	i	deres	fremstilling	af	åbenhed	

med	bl.a.	sociale	medier	og	kundeambassadører.	Men	i	og	med,	at	organisationerne	er	offentlige	anta-

ges	det,	at	de	er	underlagt	flere	traditioner,	autoritære-aspekter	og	ikke	mindst	et	demokrati.	Det	kan	

dermed	være	en	udfordring	for	organisationerne	at	tilpasse	samfundets	dynamiske	udvikling.		

På	 baggrund	 af	 dette	 aspekt,	 kan	 det,	 at	 SKAT	 ikke	 formår	 at	 korrigere	 dens	 egen	 fremstilling	med	

samfundets	udvikling,	ses	som	endnu	en	faktor	for	SKATs	kriseramte	historik.	

12.1.4.	Netværksstyring	

I	teoriafsnittet	belyses	det,	hvordan	netværksstyring	kan	anskues	som	en	kilde	til	legitimitet,	og	hvor-

dan	der	 skelnes	mellem	 input-,	output-	og	 throughput-legitimitet.	 Følgende	 afsnit	 vil	 forsøge	 at	 klar-

lægge	SKAT	og	DSBs	ageren	inde	for	disse	aspekter	af	legitimitet.	

Input-legitimitet	–	som	fokuserer	på	at	 inddrage	forbrugerne	i	beslutninger	-	kan	være	et	komplekst	

aspekt	 ift.	SKAT	og	DSB,	 idet	disse	er	offentlige	organisationer.	Danskerne	har	 indflydelse	på	beslut-
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ninger	 i	organisationerne,	men	dette	sker	gennem	politiske	beslutninger	grundet	demokratiet,	og	er	

derfor	ikke	en	direkte	form	for	input.		

Når	en	organisation	som	SKAT	skal	træffe	beslutninger,	er	det	en	længere	proces.	Skattepolitik	og	til-

tag	er	et	ømtåleligt	emne,	hvor	større	beslutninger	træffes	af	Folketinget	(Skatteministeriet,	u.å.:	De-

partementet).	Fordi	SKAT	er	underlagt	begrænsninger,	kan	graden	af	input	fra	stakeholdere	være	mi-

nimeret,	idet	end	ikke	organisationen	har	fuld	kontrol	over	dens	beslutninger.	

	DSB	er	ikke	på	samme	måde	underlagt	Folketinget	fordi	den	agere	som	en	privat	organisation	(DSB,	

u.å.:	Virksomheden).	Derfor	kan	det	siges,	at	det	-	i	modsætning	til	SKAT	-	i	højere	grad	er	muligt	for	

DSB	at	opnå	en	vis	form	for	input-legitimitet,	da	den	har	større	kontrol	over	egne	beslutninger.	Dette	

anskues	i	det	omfang,	at	DSB	antageligvis	lytter	til	forbrugernes	ønsker	og	behov,	og	på	bedste	vis	in-

korporerer	 disse	 i	 fremtidige	 beslutninger,	 hvilket	 ses	 i	 organisationens	 tidligere	 nævnte	 kundeam-

bassadør.	Der	kan	argumenteres	for,	at	DSB	ikke	evner	at	nå	i	mål	med	dens	input-legitimitet,	da	det	i	

udarbejdelsen	af	diskursanalysen	fremgik,	at	flere	forbrugere	ikke	var	tilfredse	med	DSBs	valg	af	især	

tog;	jf.	afsnit	10.4	–	Forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB.	

Når	en	offentlig	organisation	har	 taget	de	 rette	beslutninger	 ift.	befolkningens	holdning,	kan	det	an-

skues	som	et	vellykket	brug	af	output-legitimitet.	På	baggrund	af	 foregående	analyser	og	anskuelser	

kan	der	dog	ikke	slås	nogen	tvivl	om,	at	dette	ikke	er	tilfældet	for	SKAT,	da	både	medier	og	informan-

ter	 tillægger	 organisationen	 ansvaret	 for	 udbyttekrisen,	 grundet	 dens	 manglende	 interne	 kontrol.		

Samme	 optik	 gælder	 for	 DSBs	 output-legitimitet,	 idet	 organisationen	 har	 modtaget	 en	 del	 kritik	 af	

dens	valg	og	ageren	under	IC4-krisen,	da	resultatet	af	IC4-togene	var	negativt	og	dermed	ikke	forbru-

gerne	ønskværdigt.	Derfor	er	output-legitimiteten	ikke	høj	hos	DSB.	

Selve	processen	i	mellem	input	og	output	omhandler	throughput-legitimitet,	hvori	bl.a.	gennemsigtig-

hed	er	elementært.	I	tidligere	analyse	af	mediernes	italesættelse;	jf.	afsnit	10.3.	og	forbrugernes	hold-

ning	 til	 SKAT	og	DSB;	 jf.	 afsnit	10.4.,	 er	der	blevet	argumenteret	 for	en	manglende	gennemsigtighed	

hos	både	SKAT	og	DSB.	Den	massive	brug	af	påmindelse	som	responsstrategi	kan	tilmed	anses	som	et	

forsøg	på	at	skabe	legitimitet	for	SKAT	og	DSB.	Dette	ved	at	kommunikere	om	tiltag	og	andre	informa-

tioner,	der	kan	legitimere	organisationernes	eksistens	i	krisetid.	Trods	denne	indsats	blev	det	dog	ana-

lyseret,	at	det	ikke	virker	efter	hensigten,	hvorved	det	kan	anskues,	at	organisationerne	ikke	formår	at	

omfavne	denne	form	for	basal	legitimitet.	

I	ovenstående	analyse	af	SKAT	og	DSBs	input-,	output-	og	throughput-legitimitet	anskueliggøres	det,	at	

organisationerne	ikke	formår	at	tilvejebringe	disse	tre	legitimitetsformer.	Som	beskrevet	i	teoriafsnit-
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tet,	er	 legitimitetsformerne	dog	essentielle	 for	en	offentlig	 instans	 legitimitet	 if.	Holmström	og	Kjær-

beck	(2013),	da	disse	former	betegner	befolkningens	støtte	og	opbakning,	hvilke	er	essentielle	for	legi-

timitet	 i	dagens	samfund.	Da	 legitimitetsformerne	er	væsentlige	 for	 legitimitet,	kan	manglen	af	disse	

anskues	at	være	én	faktor	for	SKAT	og	DSBs	krisehistorik.	

12.1.5.	Delkonklusion	

Formålet	med	 analysering	 af	 legitimitet	 var	 at	 belyse,	 om	denne	kunne	 være	 en	 faktor	 for	 SKAT	og	

DSBs	kriser.	

	

Ovenstående	analyse	af	SKAT	og	DSBs	legitimitet	påviser,	at	organisationerne	ikke	formår	at	omfavne	

nutidens	 samfundsudvikling	 inden	 for	 legitimitet.	 Dette	 indbefatter	 bl.a.,	 at	 de	 helt	 grundlæggende	

ikke	magter	at	opfylde	deres	primære	 funktion,	hvilket	betyder,	at	den	basale	 legitimitet	 ikke	bliver	

opfyldt.	I	forlængelse	af	dette	konkluderes	der	yderligere	på,	hvordan	SKAT	og	DSB	har	berørt	legiti-

mitet	ift.	beslutningsprocesser.	Her	evner	organisationerne,	hverken	at	involvere	stakeholderne	i	be-

slutningsprocesser	eller	leve	op	til	disses	forventninger.	

På	baggrund	af	dette	konkluderes	det,	at	SKAT	og	DSB	ikke	har	en	høj	legitimitet,	hvilket	kan	være	en	

grundlæggende	faktor	for	organisationernes	kriseforløb		

12.2.	Det	hyperkomplekse	samfund	

Dette	afsnit	vil	analysere	det	hyperkomplekse	samfund	som	samfundsdiagnose	for	afhandlingen.	Der	

vil	tages	afsæt	i,	hvordan	samfundet	kan	have	påvirket	kriserne	og	deres	udfald,	hvilket	vil	foregå	gen-

nem	Qvortrups	(2003)	anskuelser	af	bl.a.	informationsoverload	og	den	polymorfe	organisation.	Hertil	

vil	der	gøres	brug	af	afhandlingens	forestående	resultater,	som	vil	inddrages	for	at	skabe	klaring	i	mu-

lige	årsager	for	krisernes	forløb.		

12.2.1.	Informationsoverload		

Det	hyperkomplekse	samfund	bliver	karakteriseret	ved,	at	 information	spiller	en	dominerende	rolle,	

hvori	den	teknologiske	udvikling	har	resulteret	i	en	øget	kommunikation	og	information.	Teknologien	

er	anskuet	i	det	omfang,	at	det	har	været	medvirkende	til	at	gøre	SKAT	og	DSB	mere	kommunikativt	

tilgængelige	for	deres	stakeholdere.	Det	betyder,	at	SKAT	og	DSB	har	mulighed	for	at	kommunikere	på	

tværs	 af	 de	 platforme,	 f.eks.	 sociale	 medier,	 hjemmesider	 mv.,	 som	 den	 teknologiske	 udvikling	 har	

medfødt.	Dette	er	medvirkende	til	at	flytte	de	kommunikative	grænser	og	øger	tilmed	kompleksiteten.	

Teknologien	har	endvidere	resulteret	i,	at	informationsmængden	er	øget,	da	medierne	ubesværet	kan	
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indfange	informationer	omkring	organisationerne	og	deres	kriser.	Det	kan	derfor	være	svært	for	for-

brugerne	 at	 navigere	 i	 denne	 informationsoverload	 som	medierne	 yder	 til,	 hvorfor	 de,	 if.	 Qvortrup	

(2003),	er	nødt	til	at	frasortere	information	for	at	mindske	kompleksiteten.	Der	kan	hertil	argumente-

res	for,	at	forbrugerne	vælger	at	registrere	den	information,	der	er	lettest	tilgængelig	for	dem.	Hertil	

gøres	der	brug	af	nyhedsmedierne,	da	de	allerede	har	sorteret	i	informationen,	hvilket	gør,	at	forbru-

gerne	uden	større	indsats	kan	få	overblik	over	den	konstante	informationsstrøm	på	mediernes	kom-

munikationskanaler	såsom	TV,	apps	og	nyhedssites	(Nordblom	&	Klausen,	2017).		

	

Samfundet	 stiller	 indirekte	 et	 krav	 til	 forbrugerne	om	at	 være	mere	opsøgende	og	 refleksiv	 overfor	

den	tilgængelig	information,	da	kompleksiteten	kan	skabe	forstyrrelser;	jf.	afsnit	6.2.	-	Det	hyperkom-

plekse	 samfund.	 Informationen	 burde	 blive	 selekteres	 fra	 SKAT	 og	 DSBs	 kommunikation,	 hvorved	

informationssøgning,	med	ovenstående	in	mente,	anskues	som	et	argument	for,	at	forbrugerne	fravæl-

ger	dette,	og	stiller	sig	tilfreds	med	mediernes	informationsdeling.	Dette	fordi	samfundet	er	præget	af	

stor	udskiftning,	hvorfor	der	ikke	er	tid	til	fordybelse.	Samfundet	er	mærket	af	tidspres	og	-mangel,	og	

den	daglige	hverdag	er	speeded	op,	hvori	alle	processer	er	eskaleret.		

Den	 teknologiske	 udvikling	 har	 gjort	 individet	 afhængig	 af	 kommunikationsplatforme,	 hvor	 det	 har	

mulighed	for	at	være	tilgængelig	for	dens	omverden	-	heriblandt	informationsstrømmene;	jf.	afsnit	6.2.	

-	Det	hyperkomplekse	samfund.	

	

Da	mediernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB	samt	de	respektive	kriser	er	analyseret	som	værende	nega-

tiv,	kan	ovenstående	anskuelse	og	argumentation	være	en	afgørende	 faktor	 til	at	 forklare	 tendensen	

mellem	mediernes	italesættelse	og	forbrugernes	holdning.	Dette	fordi	det	anskues,	at	individet	stiller	

sig	tilfreds	med	mediernes	frasortering	og	derved	deres	udlægning	og	italesættelse	af	information.	Det	

hyperkomplekse	samfunds	informationsoverload	kan	derfor	anslås	som	værende	endnu	en	faktor	for		

SKAT	og	DSBs	kriser.	

12.2.2.	Den	polymorfe	organisation	

En	anden	karakterisering	af	det	hyperkomplekse	 samfund	anskues	ved	den	polymorfe	organisation,	

hvori	bl.a.	processen	sættes	over	ledelsen;	jf.	afsnit	6.2.2.	–	Den	polymorfe	organisation.		

I	denne	sammenhæng	er	det	 relevant	at	betragte	SKATs	organisatoriske	struktur	som	en	mulig	hin-

dring	for	organisationens	udfordringer.	Det	antages,	at	den	organisatoriske	struktur	er	lang,	da	infor-

mationsvejen	strækker	sig	gennem	mange	afdelinger,	ledere	og	medarbejdere.	Dette	fordi	der	anskues	

udfordringer	 i	 den	 interne	 kommunikation,	 som	vurderes	 på	 baggrund	 af	 afsnit	 10.3.1.	 -	Mediernes	

italesættelse,	hvori	det	fremgår,	at	der	forekommer	en	mangel	af	kontrol	i	organisationen.	Konsekven-
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sen	af	dette	er,	at	det	kan	tage	lang	tid	for	informationen	at	nå	ud	i	organisationen,	hvor	det	samtidig	

bliver	en	hæmsko	i	selve	selektionen	af	denne.	Dette	fordi	ny	information	bliver	tilgængelig	inden	sid-

ste	information	når	i	mål.	Med	andre	ord	antages	det,	at	SKATs	medarbejdere	altid	er	bagud	ift.	infor-

mationer,	 hvorfor	 SKAT	 ikke	 formår	 at	 operere	 i	 det	 hyperkomplekse	 samfund.	 Herudfra	 betragtes	

det,	at	organisationen	ikke	har	formået	at	imødekomme	samfundets	ændringer.	Dette	anskues	eks.	ved	

det	faktum,	at	SKATs	medarbejdere	“[...]	advarede	[...]	deres	chefer	om,	at	der	var	kæmpe	problemer	med	

kontrollen”	(Politiken,	2015),	hvilket	SKATs	ledelse	i	årevis	ikke	reagerede	på.	Dette	bekræfter	endvi-

dere	argumentet	om	den	lange	informationsvej	i	organisationsstrukturen	-	både	op-	og	nedadgående.		

	

I	modsætning	 til	 SKAT,	 formår	DSB	 til	 en	 vis	 grad	 at	 imødegå	 de	 komplekse	 informationsstrømme.	

Argumentet	 falder	på,	 at	DSB	agerer	 som	en	privat	organisation	 (DSB,	u.å.:	Departementet),	hvorfor	

DSB	 har	 en	 større	 form	 for	 frihed	 til	 trods	 for,	 at	 organisationerne	 grundlæggende	 opererer	 ud	 fra	

samme	værdigrundlag,	såsom	budgetter.	

	

Hyperkompleksiteten	bevirker	endvidere,	at	SKAT	og	DSB	er	nødsaget	til	at	se	deres	omverden	gen-

nem	 flere	 iagttagelsesoptikker,	 hvortil	 det	 er	 centralt	 at	 være	 en	 ‘lærende	 organisation’,	 og	 derved	

konstant	modificere	 egne	 iagttagelses-konditioneringer	 (Qvortrup,	 2003:	 258).	 Ifølge	 Qvortrup,	 bør	

SKAT	og	DSB	derfor	evne	at	iagttage	sig	selv	ud	fra	forbrugernes	synsvinkel,	og	reducere	kompleksite-

ten	ved	at	handle	ud	fra	dette.	Dette	vil	ydermere	kræve,	at	organisationerne	lære	af	deres	læring.	Ud	

fra	 organisationernes	 krisehistorik	 kan	 der	 argumenteres	 for,	 at	 SKAT	og	DSB	 ikke	 formår	 at	 agere	

som	lærende	organisationer	i	det	hyperkomplekse	samfund.	Derved	overstiger	kompleksiteten	orga-

nisationerne,	hvorfor	de	får	svært	ved	at	kommunikere	og	selviagttage	deres	positioner	i	samfundet.		

Dette	kan	sættes	i	relation	med	Qvortrups	kommunikationsmodel,	hvori	han	beskriver,	at	kommuni-

kation	 er	 en	ukontrollerbar	 selektionshandling,	 og	 en	 antagelse	 om,	 at	 SKAT	og	DSB	 ikke	 formår	 at	

mestre	de	komplekse	spilleregler.	Dette	fordi	organisationerne	ikke	evner	at	legitimere	deres	selviagt-

tagelse	hos	stakeholderne,	hvilket	kan	skyldes	begge	organisationers	længere	krisehistorik,	der	influe-

rer	den	forståelse,	som	stakeholderne	har	af	organisationer.	I	samme	instans	kan	både	SKAT	og	DSBs	

tidligere	beskrevne	velcro-effekt	samt	beslutningssamfundets	indvirke	have	betydning	for	de	kriterier	

som	stakeholderne	foretager	ved	selektion	af	forståelse.	Dette	fordi	velcro-effekten	sætter	sig	som	en	

parasit	på	organisationerne	samt,	at	organisationerne	ikke	formår	at	fremstå	transparente.	

	

Der	argumenteres	for,	at	SKAT	og	DSBs	kommunikation	ikke	formår	at	opnå	den	forståelse	hos	stake-

holderne,	som	var	ønsket,	hvilket	er	en	udfordring	for	organisationerne	og	endnu	en	årsagsforklaring	

for	 kriserne.	Denne	 antagelse	 er	 én	 forklaring	 på,	 hvorfor	 stakeholderne	 ikke	 har	 samme	 forståelse	
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som	SKAT	og	DSB,	når	organisationerne	udtaler,	at	de	selv	er	ofre	i	hhv.	udbytte-	og	IC4-krisen.	Stake-

holdernes	kriterier	for	forståelsen	af	organisationernes	kommunikation	er	derved,	at	de	opfatter	dem	

som	organisationer	med	bl.a.	fejl	og	dårlig	ledelse,	hvorfor	de	selv	er	skyld	i	kriserne	og	dermed	ikke	

ofre.	

12.2.3.	Delkonklusion	

Formålet	med	afsnittet	var	at	anskue,	hvordan	SKAT	og	DSB	har	ageret	som	offentlige	organisationer	i	

et	hyperkomplekst	samfund,	for	dermed	at	kunne	besvare	om	samfundet	har	været	en	årsag	for	kri-

sernes	forløb	samt	hvordan	SKAT	og	DSB	agerer	som	organisationer	i	dette.	

		

Det	konkluderes,	at	kriserne	er	påvirket	af	samfundet,	da	SKAT	og	DSB	ikke	formår	at	influere	de	in-

formationsstrømme,	 som	 indgår	 i	 det	 hyperkomplekse	 samfund.	 Dette	 belyses	 ved,	 at	 forbrugerne	

stiller	sig	tilfreds	ved	mediernes	frasortering	af	information,	som	er	tilgængelig	via	kommunikations-

kanaler	såsom	TV,	apps	og	nyhedssites.	Dette	 til	 trods	 for,	at	samfundet	 indirekte	stiller	krav	til	 for-

brugerne	om	at	være	mere	opsøgende	og	refleksive.	Den	øgede	kompleksitet	 i	 informationer	er	dog	

argumentet	for,	at	forbrugerne	fravælger	at	søge	informationer	fra	SKAT	og	DSBs	hjemmesider.	Dette	

belyses	ud	fra	argumentet	om,	at	samfundet	er	mærket	af	tidspres	og	-mangel	samt	at	individet	er	af-

hængig	af	de	kommunikationsplatforme,	hvor	informationsstrømmene	flyder.		

	

Der	ses	en	tendens	mellem	mediernes	 italesættelse	og	 forbrugernes	holdning,	da	 individet	stiller	sig	

tilfreds	med	mediernes	 frasortering,	 og	 derved	 anslås	 det	 hyperkomplekse	 samfunds	 informations-

overload	som	en	faktor	for	årsagen	til	SKAT	og	DSBs	kriser.	Ydermere	anskues	SKATs	organisatoriske	

struktur	som	en	hæmsko,	da	denne	er	lang	og	informationsvejen	strækker	sig	gennem	mange	af	orga-

nisationens	afdelinger.	Dette	betyder,	at	SKATs	medarbejdere	er	bagud	ift.	ny	og	tilgængelig	informa-

tion,	hvorfor	organisationen	ikke	formår	at	operere	i	det	hyperkomplekse	samfund.	I	modsætning	til	

dette	 formår	 DSB	 at	 imødekomme	 kompleksiteten,	 da	 den	 agerer	 som	 en	 privat	 organisation	 med	

større	frihed.		

	

Det	konkluderes	endvidere,	 at	organisationerne	 ikke	magter	at	 iagttage	 sig	 selv	ud	 fra	 forbrugernes	

synsvinkel	 samt	 reducere	 kompleksiteten.	 Dette	 fordi	 organisationerne	 ikke	 evner	 at	 lære	 af	 deres	

læring,	hvorfor	kompleksiteten	overstiger	organisationerne,	og	de	derved	har	svært	ved	at	kommuni-

kerer	og	selviagttage	deres	positioner	i	samfundet.	I	forlængelse	af	dette	er	organisationernes	længere	

krisehistorik	 influerende	samt	har	organisationernes	velcro-effekt	betydning	 for	de	kriterier	ved	se-

lektion	og	forståelse.		
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12.3.	Sammenfatning	af	legitimitet	og	det	hyperkomplekse	samfund	

Afsnittet	er	en	sammenfatning	af	analysen	af	SKAT	og	DSBs	legitimitet	og	ageren	i	det	hyperkomplekse	

samfund.	Det	skal	være	medvirkende	til	at	be-	eller	afkræfte	hypotese	3.		

	

Analysen	 af	 legitimitet	 og	 det	 hyperkomplekse	 samfund	har	 påvist,	 at	hypotese	3:	 “Organisationerne	

formår	 ikke	at	 legitimere	sig,	grundet	den	årelange	krisehistorik,	 som	har	haft	en	afgørende	betydning	

for	organisationernes	negative	omdømme,	der	udmærker	sig	i	manglende	tillid	fra	forbrugere	og	medier”	

bliver	delvist	bekræftet.		

Ud	fra	krisehistorikken	kan	flg.	tilskrives	at	være	af	negativ	effekt	heraf:	

SKAT	og	DSB	formår	ikke	at	opfylde	deres	primære	funktion,	og	derved	har	de	ikke	deres	basal	legiti-

mitet,	der	er	nødvendig	for	at	agere	legitimt	i	nutidens	samfund.		

Derudover	er	der	elementer	fra	beslutningssamfundet,	som	resulterer	i,	at	SKAT	og	DSB	pålægges	an-

svaret	for	kriserne	-	på	trods	af,	at	eksterne	aktører	har	været	årsagsvirkende.	Derudover	er	transpa-

rens	et	afgørende	element	for	legitimitet,	hvilket	hverken	SKAT	eller	DSB	evner	at	opfylde	til	fulde.	Der	

forefindes	dokumentation,	som	bekræfter,	at	organisationerne	har	tilbageholdt	information	-	SKAT	ift.	

mistanken	om	udbyttesvindlen,	og	DSB	med	revnerne	i	IC4-tog.		

	

Endvidere	formår	organisationerne	ikke	at	gøre	brug	af	refleksion	i	deres	selvfremstilling,	hvilket	til-

lidssamfundet	fastslår,	da	det	analyseres,	at	SKAT	og	DSB	ikke	formår	at	tilpasse	samfundet.	Dette	

betyder,	at	organisationerne	ved	ikke	at	tilpasse	sig	mindskes	mulighed	for	at	kunne	opnå	legitimitet.	

Dette	indebærer,	at	de	ikke	lykkedes	med	at	agere	som	en	lærende	organisation,	og	derved	ikke	lærer	

af	tidligere	fejl.	De	evner	derfor	ikke	at	træde	ud	af	det	kriseramte	fokus.	

 

Hypotese	3	bliver	delvist	afkræftes,	da	der	ikke	kun	er	tillid,	som	er	årsag	til	organisationernes	negati-

ve	omdømme.	Hertil	følger	flere	faktorer,	som	er	medvirkende	til	at	forringe	SKAT	og	DSBs	omdømme.	

Dette	 omfatter	 f.eks.;	 responsstrategierne,	 mediernes	 italesættelse,	 forbrugernes	 påvirkning	 heraf,	

brud	mellem	vision	og	ageren	mv.		
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13.	Fra	enden	til	anden	
Dette	afsnit	vil	belyse	og	sammenfatte	de	resultater,	som	er	blevet	analyseret	i	krise-,	organisations-	

og	samfundsperspektivet.	For	at	skabe	sammenhæng	findes	det	nødvendigt,	at	fremvise	resultaterne	i	

én	kontekst,	da	disse	skal	benyttes	i	diskussionen,	hvorfor	SKAT	og	udbyttekrisen	anskues	som	det	

første,	og	efterfølgende	DSB	og	IC4-krisen.		

13.1.	Udbyttekrisen	

I	analysen	af	SKATs	udbyttekrise	er	det	blevet	analyseret,	at	krisen	var	af	høj	trussel	for	organisatio-

nens	omdømme,	idet	den	udløsende	faktor	var	menneskelige	fejl;	jf.	afsnit	10.2.1.1.	–	Krisetypologi.	

Selvom	SKAT	var	blevet	gjort	opmærksom	på	mistanken	om	kriminalitet,	tog	det	organisationen	læn-

gere	tid	at	reagere	på	mistanken.		

	

Ydermere	har	SKATs	krisehistorik	belyst,	hvordan	organisationen	siden	2005	har	været	i	krise	af	for-

skellig	art.	Dette	har	resulteret	i,	at	SKAT	har	tendens	til	velcro-effekt,	hvorfor	organisationen,	under	

udbyttekrisen,	blev	tillagt	et	højt	kriseansvar	samt	stakeholder	attribution.	Endvidere	har	SKATs	kri-

ser	været	af	ustabil	karakter,	da	organisationen	ofte	er	i	krise.	Dette	ses	bl.a.	ved	antallet	af	kriser	for	

2015,	som	talte	tre	-	udover	udbyttekrisen.	I	forlængelse	tildeles	udbyttekrisen	høj	personlig	kontrol,	

som	også	er	årsag	til	det	høje	kriseansvar,	da	SKATs	medarbejdere	var	den	udløsende	faktor.	Dette	

fordi	manglende	kontrol	gjorde	det	muligt	for	eksterne	aktører	at	lænse	statskassen,	hvorfor	intern	

locus	er	gældende.		

	

Analysen	af	krisetype,	-historik	og	-ansvar	medførte	analysen	af	den	responsstrategi,	som	ville	gavne	

SKAT	 i	 krisen.	Det	 vurderes,	 at	 SKAT	 skulle	 have	 gjort	 brug	 af	 genopbyggelsesstrategien,	 undskyld-

ning,	da	krisen	var	selvforskyldt.	Med	dette	var	det	påkrævet,	at	SKAT	undskyldte,	angrede	og	accepte-

rede	det	ansvar,	som	var	den	blevet	pålagt.	Det	blev	senere	hen	analyseret	ikke	at	være	tilfældet.		

SKAT	benyttede	sig	i	stedet	af	responsstrategierne:	benægtelsesstrategien	syndebuk	og	forstærkelses-

strategierne	påmindelse	og	offerramt.	En	gennemgående	faktor	i	SKATs	respons	blev	et	billede	af	en	

organisation	i	splittelse,	da	skylden	hyppigere	blev	tildelt	organisationens	interne	kredse	end	eksterne	

aktører.	Denne	analysering	blev	endvidere	afkræftelsen	på	hypotese	1,	da	SKAT	ikke	anvendte	Coombs	

(2015)	anbefalinger.		
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Ydermere	blev	det	analyseret,	at	SKAT	ikke	formåede	at	kommunikere	med	dens	omverden	rettidigt.	

Dette	betød,	 at	medierne	udnyttede	 informationstomrummet,	hvor	de	 informerede	om	deres	 iagtta-

gelser	af	krisen.	Billedet	af	krisen	blev	derved	mediernes	iagttagelse	af	SKAT	og	dens	håndtering,	der	i	

analysen	af	mediernes	 italesættelse	viste	sig	at	være	negativ.	Dette	 fordi	diskursanalysen	beviste,	at	

SKAT	blev	italesat	vha.	momenter	som:	svindel,	ingen	kontrol	og	manglende	ansvar,	som	dannede	en	

negativ	ækvivalenskæde	af	negativt	ladet	ord	om	SKAT.	Ydermere	blev	SKAT	ikke	italesat	som	´et	offer	

for	 tyveri´,	 hvilket	 stemmer	 overens	med	 analysen	 af	 kriseansvar,	 som	 SCCT-modellen	 påviste.	 Dis-

kursanalysen	belyste	endvidere	to	antagonistiske	forhold,	der	skabte	konflikter	ift.	mangel	på	kontrol	

og	ansvarstagende.		

	

Efterfølgende	blev	forbrugernes	holdninger	analyseret,	hvor	det	blev	anskuet,	at	disse	også	var	af	ne-

gativ	 karakter.	 Tydeligst	 blev	 det,	 da	 informanterne	 nævnte	 SKAT	 i	 4,4%	 af	 de	 500	 besvarelser.	 Til	

trods	for	en	lavere	statistisk	usikkerhed,	skal	resultatet	ses	i	lyset	af,	at	informanterne	ikke	var	påvir-

ket	 af	 svar	 fra	 spørgeskemaet,	 hvilket	 øger	 resultatets	 reliabilitet.	 Ydermere	 beskrev	 informanterne	

SKAT,	som	værende	uklart,	have	dårlig	 ledelse	og	yde	dårlig	service	(bilag	23.a.).	Desuden	var	 infor-

manternes	generelle	holdning	til	SKAT	(meget)	negativ,	da	64%	besvarede	dette.	Analysen	af	forbru-

gernes	holdninger	ledte	til	analysering	om,	at	informanterne	har	været	enige	i	mediernes	italesættelse	

eller	er	blevet	influeret	af	den.		

	

Ved	analysering	af	SKATs	organisationskultur	blev	det	tydeliggjort,	at	den	opererer	som	en	rationel	og	

åben	 enhed.	 Dette	 forklares	 ved	 analysering	 af	 SKATs	 primære	 formål,	 og	 hvordan	 organisationen	

forsøger	at	kontrollere	dens	medarbejder	vha.	et	adfærdskodeks,	som	også	beskriver	forventningen	til	

medarbejdernes	opførsel	i	deres	fritid.	SKAT	træffes	endvidere	på	flere	sociale	medier	samt	forsøger	

at	 involvere	 forbrugerne	 i	 organisationen.	 Ud	 fra	 disse	 observationer	 karakteriseres	 SKAT	 som	 en	

åben	organisation.		

	

Resultaterne	fra	forbrugernes	holdning	samt	organisationskultur	benyttes	til	at	anskue	SKAT	i	en	VCI-

model.	Heri	analyseres	det,	at	SKAT	har	kløfter	mellem	alle	faktorerne,	hvor	de	grundlæggende	udfor-

dringer	 findes	 ved,	 at	 SKAT	 ikke	 agerer	med	 hensyntagende	 til	 vision;	 adfærdskodeks	 skulle	 skabe	

kontrol	 stabilitet,	men	medarbejderne	 har	 været	 den	 udløsende	 faktor;	 der	 er	 forskel	mellem	 hvad	

stakeholderne	forventer	og	SKATs	vision	samt,	hvordan	de	agerer.	Dermed	bekræftes	hypotese	2:	Der	

er	et	brud	mellem	organisationernes	vision,	kultur	og	image.	
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Slutteligt	analyseres	SKAT	i	en	samfundsmæssig	kontekst,	hvor	legitimitet	og	samfundsdiagnosen	bli-

ver	anskuet.	Organisationens	legitimitet	er	en	mangel,	da	SKAT	i	basal	 legitimitet	 ikke	formår	at	ret-

færdiggøre	dens	plads	i	samfundet	-	og	dermed	heller	ikke	dens	primære	funktion.	Dette	ses	i	lyset	af,	

at	SKAT	har	kløfter	mellem	V,	C	og	I.	Brand	styrken	er	derved	i	bund,	og	organisationen	har	svært	ved	

at	legitimere	dens	handlinger.	Derudover	mangler	SKATs	transparens	i	organisationen,	til	trods	for,	at	

organisationskulturen	er	åben.	SKAT	formår	ikke	at	legitimere	dens	selvfremstilling	i	samfundet,	som	

hænger	uløseligt	 sammen	med,	 at	 kunne	 legitimere	de	 tre	 legitimitetsformer;	 jf.	 afsnit	12.1.4.	 -	Net-

værksstyring.		

	

Som	sidste	led	i	analysen	bliver	SKATs	ageren	i	samfundet	analyseret	ud	fra	samfundsdiagnosen;	hy-

perkomplekst	 samfund.	 Ud	 fra	 flere	 aspekter,	 som	 informationsoverload	 og	 polymorf	 organisation,	

bliver	det	belyst,	at	SKAT	har	fejlet	i	at	være	en	organisation	i	et	hyperkomplekst	samfund.	Udviklin-

gen	 i	samfundet	har	 ført	 til,	at	organisationen	skal	kunne	håndtere	mere	kompleksitet,	hvilket	SKAT	

ikke	opnår.	Dette	fordi	SKATs	informationsvej	i	dens	organisationsstruktur	er	lang.	Denne	vej	kan	an-

skues	som	en	faktor	for,	at	SKAT	ikke	er	har	en	lærende	læring.	Dette	betyder,	at	organisationen	med	

dens	længere	krisehistorik	ikke	har	lært	af	den	forrige	læring	-	eller	fejl	-	fra	forrige	krise.	Hypotese	3	

kan	hverken	be-	eller	afkræftes,	da	dele	af	denne	er	sande.	Der	er	tale	om	andet	end	manglende	tillid	

fra	forbrugere	og	medier,	som	er	medvirkende	til	SKATs	manglende	tillid.	Ydermere	kan	der	ikke	fra-

siges	en	tendens	mellem	SKATs	krisehistorik	og	organisationens	udfordring	ved	at	skabe	legitimitet.		

13.2.	IC4-krisen	

I	afhandlingen	fremgår	det,	at	DSBs	IC4-krise	er	af	mellem	trussel	 for	organisationens	omdømme	(jf.	

afsnit	 10.2.2.1.	 –	 Krisetypologi).	 Dette	 anskues	 idet	 de	 udløsende	 faktorer	 er	 uheld,	 såsom	 teknisk	

nedbrud	og	forsinkelser	fra	leverandørens	side,	og	derved	ikke	er	direkte	forbundet	til	DSB.		

I	analysen	argumenteres	der	for,	at	attributionen	hos	DSB	er	høj,	og	derved	ikke	stemmer	overens	med	

krisetypen,	fordi	der	er	skabt	mistillid	til	organisationen.	En	årsag	for	dette	er	DSBs	krisehistorik,	der	

påviser,	at	organisationen	løbende	har	været	ramt	af	kriser	siden	1991,	hvorfor	der	eksisterer	en	vel-

cro-effekt	omkring	organisationen.	DSB	pålægges	derfor	i	højere	grad	ansvaret	i	kriser	på	trods	af,	at	

organisationen	ikke	nødvendigvis	er	den	udløsende	faktor.		

	

Efter	at	have	analyseret	IC4-krisens	type,	følges	disse	resultater	med	en	analysering	af	DSBs	respons-

strategier,	hvortil	det	opvejes,	om	denne	er	passende	til	krisetypen.	Analysen	af	DSBs	responsstrategi	i	

IC4-krisen	påviste,	at	organisationen	gjorde	brug	af	alle	fire	strategiformer.	Her	er	det	især	påmindel-

se,	som	er	en	gennemgående	strategi	for	organisationen,	der	bruges	til	at	forsikre	stakeholderne	om,	
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at	DSB	gør	en	indsats	for	at	forbedre	krisens	omfang.	Endvidere	gøres	der	brug	af	syndebuk	igennem	

de	første	5	år	af	krisen,	hvorved	AnsaldoBreda	tillægges	ansvaret.	Organisationen	vælger	dog	i	2011	at	

udsende	en	undskyldning	 for	 IC4-	 togene	 ikke	har	 levet	op	 til	de	 lovede	 forbedringer	der	ville	 følge	

med	disse.	I	perioden	2008	til	2012	anvender	DSB	kompensationen,	og	påpeger	bl.a.,	at	der	med	pend-

lerne	i	tankerne,	indsættes	flere	tog.	Fra	2013	og	frem	sætter	organisationen	sig	i	en	offerrolle,	og	be-

skriver,	hvordan	IC4-togene	har	været	et	mørkt	kapitel	i	DSBs	historie.		

Derudover	 blev	 det	 ift.	 DSBs	 brug	 af	 responsstrategier	 påvist,	 at	 organisationen	 ikke	 gør	 brug	 af	

Coombs	anbefalinger	(2015),	da	den	i	dette	tilfælde	skulle	have	anvendt	formindskelsesstrategi	med	

brug	af	bortforklaring	og/eller	retfærdiggørelse.	

	

Det	blev	herefter	fundet	anvendeligt	at	lave	en	analyse	af	mediernes	italesættelse,	da	disse	bl.a.	bruger	

DSBs	pressemeddelelser	til	at	fremstille	informationer	til	forbrugerne.	Analysen	påviste,	at	medierne	

generelt	har	italesat	DSB	negativt	ift.	IC4-krisen,	hvilket	bl.a.	anskues	den	store	brug	af	momenter	så-

som	fejl,	forsinkelse	og	skandale,	hvorfor	der	skabes	en	negativ	ækvivalenskæde.	Medierne	fokuserer	i	

særdeleshed	på	DSBs	håndtering	af	krisen	samt	dens	dårlige	beslutninger.	Det	belyses	dog,	at	der	har	

været	 tvivl	 om	hvor	 ansvaret	 for	 IC4-krisen	 ligger,	 da	 denne	 kastes	 frem	og	 tilbage	mellem	DSB	 og	

AnsaldoBreda.		

	

Til	at	anskue	forbrugernes	holdning	anvendes	spørgeskemaet	med	500	besvarelser.	Af	besvarelserne	

fremgår	det,	at	69%	af	 informanterne	har	en	(meget)	negativ	holdning	 til	DSB	(bilag	22).	Endvidere	

anføres	det,	at	informanterne	forbinder	DSB	med	forsinkelser,	fejl,	skandaler	og	problemer	samt	IC4-

togene	(bilag	24.a.).	Da	disse	forbindelser	stemmer	overens	med	mediernes	valg	af	momenter,	anvises	

der	en	sammenhæng	mellem	mediernes	italesættelse	og	forbrugernes	holdning,	hvorved	ovenstående	

anskuelse	bekræftes.		

	

Til	 at	 analysere	 afhandlingens	 organisatoriske	 perspektiv	 analyseres	 organisationskulturen.	 Heri	

fremvises	DSBs	vision	som	at	“vinde	tillid	til	DSB	ved	at	tilbyde	pålidelig	togdrift	og	sikre	sammenhæng	i	

den	kollektive	transport”	(DSB,	u.å.:	God	selskabsledelse).	Det	belyses	endvidere,	at	organisationen	har	

en	rationel/åben	organisationskultur.	Dette	antages	på	baggrund	af	DSBs	udtryk	for	klare	mål	og	ret-

ningslinjer	samt	dens	bestræbelser	på	at	være	en	imødekommende	og	tilpasningsparat	organisations.	

Sidstnævnte	anskues	bl.a.	i	brugen	af	de	lettilgængelige	sociale	medier	samt	indførelsen	af	en	kunde-

ambassadør.		

Resultaterne	 fra	 analysen	 af	 DSBs	 organisationskulturen	 og	 forbrugernes	 holdning	 sammenkobles	 i	

analysen	af	DSBs	vision,	kultur	og	image	(VCI),	hvormed	det	anskues	om	hvorvidt	der	er	kløfter	i	mel-
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lem	elementerne.	Heri	blev	det	belyst,	at	DSB,	ligesom	SKAT,	oplever	kløfter	ved	både	vision	og	kultur,	

vision	og	 image	samt	kultur	og	 image	-	og	derved	mellem	alle	 tre	elementer.	Dette	anskues	eks.	 i,	at	

organisationen	ønsker	at	agere	punktlig	og	pålidelig	(vision),	men	forbindes	med	forsinkelser	og	 fejl	

(image).	Kløfterne	 resulterer	 if.	 teorien	 i,	 at	DSBs	omdømme	svækkes,	hvorfor	dette	aspekt	anskues	

som	en	faktor	i	organisationens	krise.	Dermed	bekræftes	hypotese	2,	da	der	forekommer	kløfter	mel-

lem	alle	faktorerne	i	VCI.	

	

Analyseringen	af	DSBs	legitimitet	belyste,	at	DSB	ikke	i	forbrugernes	mindset	formår	at	opfylde	dens	

primære	funktion,	idet	den	ikke	evner	at	overholde	dens	tidsplaner.	Derved	omfavner	organisationen	

ikke	den	basale	legitimitet.	En	anden	relevant	faktor	for	DSBs	krise	er	beslutningssamfundet,	idet	det-

te	anskues	som	en	af	grundene	til,	at	ansvaret	tillægges	DSB	og	ikke	AnsaldoBreda,	til	trods	for	sidst-

nævntes	afgørende	rolle	i	krisen.	Endnu	et	element	i	beslutningssamfundet	er	behovet	for	transparens,	

hvilket	i	diskursanalysen	påvises	som	mangelfuld	hos	DSB	under	IC4-krisen.	Der	argumenteres	for,	at	

det	i	denne	sammenhæng	ikke	er	en	mindskende	faktor,	at	organisationen	er	offentlig,	idet	forbruger-

ne	 derved	 føler	 både	 et	 større	 behov	 og	medejerskab	 i	 dennes	 beslutninger.	 Endvidere	 formår	DSB	

ikke	at	legitimere	dens	selvfremstilling	i	samfundet;	jf.	afsnit	12.1.4.	-	Netværksstyring.	

	

Som	afslutning	analyseres	DSB	ud	fra	det	hyperkomplekse	samfund.	Af	analysen	fremgår	det,	at	DSB	i	

højere	grad	end	SKAT	formår	at	agere	som	en	polymorf	organisation,	idet	DSB	opererer	som	en	privat	

organisation,	og	derved	har	større	 frihed.	DSB	kan	sammenlignes	med	SKAT	pga.	 	organisationernes	

længere	krisehistorik,	hvor	det	anskues	at	dette	er	et	resultat	af,	at	organisationen	ikke	formår	at	være	

en	lærende	organisation,	og	derved	lære	af	tidligere	fejl.	I	forlængelse	af	dette	anskues	hypotese	3,	da	

denne	hverken	be-	eller	afkræftes.	Som	i	tilfældet	med	SKAT,	kan	DSBs	manglende	tillid	hos	forbruge-

re	og	medier	ikke	være	den	udelukkende	faktor	for	krisen.	Der	er	flere	faktorer,	som	er	afgørende	for	

krisens	negative	udfald	og	forløb,	men	det	kan	ikke	frasiges,	at	årsagen	til	udfordringen	ved	legitime-

ring	 kan	 findes	 ved	 DSBs	 længerevarende	 krisehistorik,	 hvilket	 bekræfter	 denne	 del	 af	 hypotese	 3:	

Organisationerne	formår	ikke	at	legitimere	sig,	grundet	den	årelange	krisehistorik.	
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14.	Diskussion	
Dette	afsnit	har	til	formål	at	diskutere	afhandlingens	forskellige	dele.	Heri	vil	vi		diskutere	metodiske	

og	 teoretiske	 valg,	 og	hvordan	disse	har	påvirket	 resultaterne.	 Efterfølgende	opdeles	diskussionen	 i	

fire	dele:	‘ligheder	og	forskelle	i	kriserne’,	‘SKAT	og	DSBs	kommunikation’,	‘mediernes	italesættelse	vs.	

forbrugernes	holdning’	og	slutteligt	‘når	omdømmet	er	svækket’.	Diskussion	har	til	formål	at	belyse	de	

faktorer,	som	har	haft	en	afgørende	betydning	for	krisernes	forløb,	ved	at	diskutere	resultaternes	på-

visning	og	faktorernes	betydning.		

14.1.	Metodisk	diskussion	

Der	 er	 i	 afhandlingen	 taget	 et	 fravalg	 af	 kvalitative	 fokusinterviews,	 og	det	 kan	diskuteres,	 hvorvidt	

dette	har	influeret	validiteten	af	afhandlingen.	Ved	ikke	at	inkludere	fokusinterviews	kan	det	diskute-

res,	 om	der	mangler	 indsigt	 i	 informanternes	 besvarelser,	 da	 der	 eks.	 ikke	 besvares	 spørgsmål	 om-

kring,	hvorfor	informanterne	har	den	konkrete	holdning	til	SKAT	og	DSB.	Hvorom	alting	er,	modargu-

menteres	dette	ved	det	socialkonstruktivistiske	ståsted,	som	karakteriseres	ved,	at	der	ikke	kan	opnås	

en	endegyldig	sandhed.	Det	betyder,	at	de	kvalitative	interviews	ikke	nødvendigvis	ville	afkaste	yder-

ligere	indsigt	end	det	analysen	indikerer.	

	

Ved	udvælgelsen	 af	 nyhedsmedierne,	 Politiken	og	Metroxpress	 -	 og	derved	 en	 frasortering	 af	 andre	

øvrige	medier	-	kan	der	sættes	spørgsmålstegn	ved	om	disse	er	belæg	nok	for	at	kunne	drage	konklu-

sioner	 om	 alle	mediers	 generelle	 italesættelse.	 Argumentet	 udmønter	 sig	 ved,	 at	 der	 kunne	mangle	

informationer	 og	 indsigt	 til	 at	 belyse	 dette,	 da	 to	 nyhedsmedier	 repræsenterer	 et	 utal	 af	medier.	 Et	

andet	 aspekt	 kunne	 findes	 ift.	 nyhedsmediernes	måde	 at	 kommunikere	 på.	Hertil	 ville	 der	muligvis	

kunne	udledes	 andre	momenter	 i	 diskursanalyse,	 som	ville	 belyse	 analysen	med	andre	påstande	og	

belæg.	Modargumentet	hertil,	anskues	ved	de	kriterier,	hvoraf	Politiken	og	Metroxpress	er	udvalgt;	jf.	

afsnit	3.1.2.3.1.1.	-	Medier.		

	

Et	 yderligere	 diskussions-element	 er	 valget	 om	 at	 medtage	 Skatteministeriets	 pressemeddelelser	 i	

analysen	 har	 været	 hensigtsmæssig	 ift.	 analysens	 formål,	 idet	 Skatteministeriet	 og	 SKAT	 reelt	 er	 to	

organisationer.	Hvorom	alting	er	argumenteres	der	for,	at	SKAT	er	en	afdeling	under	Skatteministeri-

et,	 som	kommunikerer	 på	 vegne	 af	 SKAT.	Omvendt	 er	 Transportministeriets	 pressemeddelelser	 om	

IC4-tog	 ikke	medtaget,	da	DSB,	 til	 forskel	 fra	SKAT,	opererer	som	en	privat	organisation	til	 trods	 for	

det	offentlige	ejerskab.	Der	kan	dermed	argumenteres	for	relevansen	ved	at	inddrage	Transportmini-

steriets	pressemeddelelser	-	ydermere	om	dette	havde	bevirket	en	forskel	for	analysens	resultater.		
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Udvælgelsen	af	empiri	 igennem	content	analysen	er	 foretaget	på	baggrund	af	 fravalg,	som	har	været	

medvirkende	til	udledning	af	artikler,	for	at	analysere	mediernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB	under	

deres	respektive	kriser.	Denne	udvælgelse	er	skabt	ud	fra	søgeordene;	SKAT,	udbytteskat	og	svindel	

samt	DSB,	IC4	og	forsinkelse(r).	Der	kan	derfor	argumenteres	for	at	vi,	som	forskere,	har	influeret	søg-

ning	med	vores	forforståelse,	og	dermed	har	påvirket	udvalget	af	empiri.	Der	er	derfor	en	sandsynlig-

hed	for,	at	der	kan	forefindes	manglende	indsigt	i	positive	italesættelser	af	organisationerne,	da	søge-

ordene	er	svindel	og	forsinkelser	er	negativt	ladet.	Modargumentet	hertil	findes	ved,	at	søgeordene	er	

udvalgt,	da	de	omfavner	det	essentielle	i	hver	krise.	For	SKAT	omhandlede	udbyttekrisen	svindel	med	

dokumentation	for	at	 få	udbytteudbetalinger	-	 for	DSB	var	IC4-togenes	forsinkelser	hovedårsagen	til	

krisen.	Derfor	argumenteres	der	for,	at	vores	influering	ikke	har	medført	betydninger	for	resultaterne,	

da	disse	kun	understreger	krisernes	essens.	

Ydermere	 bliver	 det	 påvist,	 i	 resultaterne	 af	 spørgeskemaundersøgelsen,	 at	momenterne	 svindel	 og	

forsinkelse(r)	stemmer	overens	med,	hvad	informanterne	forbinder	med	hhv.	SKAT	og	DSB.	

	

I	 afsnit	10.2	 -	Responsstrategier,	 analyseres,	hvordan	SKAT	og	DSB	kommunikerede	under	kriserne.	

Denne	analyse	kan	kritiseres	for	ikke	at	analysere	SKAT	og	DSBs	intention	med	kommunikationen	idet	

der	ikke	er	lavet	en	analyse	af	intern	kommunikation.	Der	kan	stilles	spørgsmålstegn	ved	validiteten,	

da	analysens	konklusioner	er	konstrueret	af	os	som	forskere.	Med	dette	in	mente	opstilles	modargu-

mentet	om,	at	trods	intentionen	om	kommunikationen,	er	det	primære	ikke	dette,	men	hvordan	bud-

skabet	forstås.	Dermed	er	analysen	af	mediernes	italesættelse	og	forbrugernes	holdning	relevant	ift.	at	

anskue	resultatet	af	det	kommunikerede.	Intentionen	er	derfor	uafhængigt	af	kommunikations	formål,	

hvis	budskabet	er	misforstået.	

	

I	spørgeskemaundersøgelsen	spørgsmål	blev	det	valg	at	anvende	ordet	‘virksomhed’	og	ikke	‘organisa-

tion’,	da	det	vurderes	som	værende	et	mere	bredt	forståeligt	term.	Termet	blev	bl.a.	brugt	i	spørgsmål	

4	omhandlende,	hvilke	danske	virksomheder	 informanterne	mener	har	et	negativt	omdømme.	Hertil	

blev	SKAT	nævnt	af	4,4%,	hvorimod	DSB	nævnes	af	11%.	Af	 resultaterne	 fra	spørgsmål	10,	 fremgår	

det,	at	64%	mener,	at	SKAT	har	en	negativt	omdømme,	og	69%	mener	det	samme	om	DSB.	Den	pro-

centmæssige	forskel	er	på	hhv.	6,6	og	5	procentpoint,	hvormed	der	er	en	mindre	forskel.	Spørgsmåle-

ne	har	hhv.	åbne	og	lukkede	svarmuligheder,	hvilket	kan	vurderes	som	en	afgørende	faktor	for	forskel-

len.	Det	kan	hertil	diskuteres	hvorvidt	informanterne	har	anskuet	SKAT	som	en	virksomhed	i	spørgs-

mål	4,	hvilket	kan	besvare	forundringen	om	det	 lave	antal	benævnelser	af	organisationen.	Når	infor-
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manterne	 læser	 ‘virksomhed’,	 kan	det	antages,	 at	de	 først	 tænker	 i	den	private	 sektor,	 idet	de	 i	den	

offentlig	sektor	oftest	betegnes	som	‘instanser’	i	bl.a.	medierne.	

14.2.	Teoretisk	diskussion	

Ved	anvendelsen	af	Coombs	SCCT	(2015)	er	det	blevet	fundet	nødvendigt	både	at	fortolke	og	udarbej-

de	yderligere	aspekter	ift.	strategierne	‘påmindelse’	og	‘syndebuk’.	Dette	fordi	begreberne	vurderes	til	

at	mangle	dimensioner,	 hvori	 påmindelse	også	 inkluderer	organisationers	nuværende	og	 fremtidige	

tiltag	-	og	ikke	kun	de	tidligere	gode	handlinger.	Ift.	syndebuk,	som	karakteriseres	ved	en	ekstern	ak-

tør,	medtages	 vores	 egen	 fortolkning	 af	 synder,	 som	 en	 intern	 aktør.	 Valget	 af	 begrebet	 ‘synder’	 er	

dannet	på	baggrund	af	synspunktet	om,	at	synderens	handling	er	selvforskyldt,	og	denne	skal	derved	

bede	om	syndsforladelse	for	at	kunne	komme	i	himlen.	På	samme	måde	skal	en	organisation	undskyl-

de,	angre	og	accepterer	de	vilkår,	som	forbrugerne	tillægger	for,	at	organisationen	kan	opnå	tilgivelse,	

hvis	denne	er	synder	for	egen	fejl.	

	

Det	er	en	selvfølge,	at	valget	af	nye	aspekter	på	kendte	teoretiske	begreber	har	betydet,	at	analysen	af	

SKAT	og	DSBs	responsstrategier	ikke	følger	Coombs	teori	(2015)	til	fulde.	Der	argumenteres	dog	for,	

at	denne	modificering	gavner	afhandlingens	undersøgelser,	 idet	der	ellers	ville	have	manglet	dele	af	

det	fulde	billede	af	især	SKATs	responsstrategier.		

	

Denne	argumentation	er	også	grunden	til,	at	anskuelsen	af	Scotts	teori	(1998)	bærer	præg	af	fortolk-

ninger	fra	Hansen	&	Jørgensen	samt	Schultz-Jørgensen.	Dette	fordi	det	blev	fundet	nødvendigt	da	teo-

rien	mangler	praktiske	anvendelse,	hvormed	ovenstående	teoretikere	blev	betragtet.	

14.3.	Krisernes	ligheder	og	forskelle	

Krisernes	 typologisering	samt	 tillæggelse	af	ansvar	bliver	 i	SCCT-modellens	analysering	 tydeliggjort.	

Kriserne	har	flere	sammenligningspunkter	end	først	antaget,	da	analysen	påviste,	at	begge	organisati-

oners	kriser	var	af	høj	trussel	med	et	højt	kriseansvar	grundet	velcro-effekten	dannet	af	organisatio-

nernes	 krisehistorik.;	 jf.	 afsnit	 10	 –	 Analysedel	 I	 -	 Kriseperspektivet.	 Begge	 kriser	 var	 endvidere	 af	

ustabil	karakter,	idet	SKAT	i	2015	var	udsat	for	tre	kriser,	og	DSB	de	seneste	10	år	har	været	i	et	utal	af	

kriser	samt	en	stærk	attribution	fra	stakeholderne.	Forskellen	i	kriserne	blev	tydeliggjort	ved,	hvordan	

kriserne	var	blevet	udløst.	SKAT	stod	overfor	en	krise,	som	var	opstået	internt	i	organisationen	med	en	

høj	 personlig	 kontrol.	 Omvendt	 var	DSBs	 krise	 forvoldt	 af	 ekstern	 locus,	 som	medvirkede	 til	 en	 lav	

personlig	kontrol.	Trods	disse	forskelle,	blev	analysen	en	øjenåbner	for,	at	uanset,	hvilken	locus	krisen	

er	udløst	af,	så	er	de	omkringliggende	faktorer	medvirkende	til	at	forstærke	krisens	tag	i	organisatio-
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nen.	Det	kan	derved	diskuteres,	hvilke	faktorer,	som	har	haft	en	markant	indflydelse	på	krisernes	for-

løb,	og	hvordan	disse	har	gjort	det	vanskeligere	for	organisationerne	at	opnå	legitimitet	og	redde	de-

res	omdømme.		

	

I	analyserne	af	mediernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB	og	deres	respektive	kriser	fremgår	det,	at	der	

ved	begge	har	været	tvivl	om,	hvorvidt	ansvaret	for	kriserne	ligger	eksternt	eller	internt.	Ansvaret	blev	

for	 begges	 vedkommende	 placeret	 hos	 organisationerne.	 Dette	 er	 blot	 ét	 af	 flere	 sammenlignings-

grundlag,	som	analysen	har	præciseret.	Men	på	 trods	af	disse	sammenligningsgrundlag,	anskues	der	

også	forskelle	-	bl.a.	 ift.	den	udløsende	faktor	for	kriserne.	Hertil	belyses	det	i	SKATs	udbyttekrise,	at	

den	udløsende	 faktor	 ligger	 internt	 i	organisationen,	 idet	krisen	skyldtes	mangel	på	 intern	kontrol.	 I	

DSBs	 IC4-krise	var	denne	 faktor	ekstern,	 leverandøren,	AnsaldoBreda,	var	grunden	til,	at	 IC4-togene	

blev	flere	år	forsinkede,	da	denne	ikke	overholdte	sin	del	af	kontrakten.		

	

Endnu	en	forskel	i	udbytte-	og	IC4-krisen	fremgår	i	anvendelsen	af	responsstrategier.	Dette	fordi	SKAT	

hovedsageligt	har	gjort	brug	af	benægtelsesstrategien	syndebuk	-	og	herunder	også	synder,	samt	for-

stærkelsesstrategierne	 påmindelse	 og	 offerramt.	 I	modsætning	 hertil	 har	DSB	 anvendte	 alle	 fire	 re-

sponsstrategier.	Det	kan	diskuteres,	hvorvidt	DSB	blev	gjort	til	synder	efter	de	påtog	dele	af	skylden	

for	IC4-togene,	da	der	kan	argumenteres	for,	at	de	udfordringer,	som	mødte	DSB,	var	tilsv.	med	SKATs.	

Dette	 ‘beslutningssamfundet’,	 stiller	organisationerne	 til	 ansvar	 for	konsekvenserne	af	deres	beslut-

ninger	-	DSB	indgik	samarbejde	med	AnsaldoBreda,	og	SKAT	er	ansvarlig	for	kontrol	af	dens	medar-

bejderne.	Dette	efterlader	også	en	 refleksion	om,	hvorvidt	Coombs	 (2015)	SCCT	mangler	elementer.	

Foruden	fortolkningen	af	påmindelse	og	vores	eget	begreb	‘synder’	kan	det	diskuteres,	at	der	mangler	

elementer,	som	opfatter	organisationen	som	skyldig	for	egen	krise	samt	hvordan	denne	skal	håndtere	

sådanne	kriser.	 I	 fortolkningen	 af	 dette	 er	det	 både,	 hvis	 organisationen	 erkender	 fejlen	 som	 intern	

samt,	hvis	omverdenen	mener,	det	er	organisationens	skyld.	Hertil	kan	det	med	Coombs	udtalelse:	“if	

Stakeholders	believe	an	organization	is	in	crisis,	a	crisis	does	exist,”	(Coombs,	2015:	3)	diskuteres,	hvor-

vidt	det	kan	tolkes	at	indebære	både	‘om	en	organisation	er	i	krise’	samt	‘hvem	stakeholderne	mener	

er	årsag	for	krisen’.	

	

Det	 essentielle	 for	DSBs	 krise	 kan	 forkortes	 til	 at	 omhandle	 forsinkelser.	 Det	 antages	 at	 være	DSBs	

store	udfordring	-	ikke	blot	ved	IC4-krisen	-	men	som	en	generel	antagelse	af	de	udfordringer,	der	er	

mellem	 forbruger	 og	 DSB.	 I	 folkemunde	 høres	 det	 tit,	 at	 ‘toget	 kører	 som	 vinden	 blæser’	 (Strøyer,	

2009),	hvorved	der	kan	argumenteres	for,	at	krisen	om	IC4-krisen	passer	som	hånd	i	handske	for	den	

forestilling	forbrugerne	har	af	DSB.	IC4-krisen	er	dermed	en	gentagelse	af,	hvad	forbrugerne	i	forvejen	
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mener,	 er	 en	udfordring	 for	DSB.	Det	 viser	 et	DSB	uden	 fremgang	eller	 organisatorisk	ændring	 -	 og	

fremstår	derved	som	en	ikke-lærende	organisation.	 I	 forlængelse	af	dette	kan	det	antages,	at	 forbru-

gerne	ikke	er	blevet	overraskede	over	IC4-togenes	historie	-	det	var	nærmere	forventet.	Ydermere	kan	

der	argumenteres	for,	at	antagelsen	om	gentagelse	i	kriser	kan	medvirke	til,	at	en	krise	omhandlende	

eks.	 interne	konflikter,	 ikke	ville	have	 ligeså	 stor	effekt	på	organisationens	omdømme,	 som	en	krise	

omhandlede	en	gentagende	konflikt.	Dermed	kan	disse	gentagelses-kriser	være	en	større	trussel	mod	

omdømme,	da	det	forventes	at	organisationer	handler	i	retrospekt	og	lære	af	deres	viden.	

	

SKATs	udbyttekrise,	og	de	mistede	12,3	milliarder	kroner,	har	på	blot	to	år	efter	krisens	begyndelse	

medvirket	i	en	række	af	satireshows.	Hertil	kan	nævnes	DR	og	Berlingske	Tidende,	som	med	et	humo-

ristisk	 islæt	 har	 udgivet	 artikler,	 hvori	 det	 beregnes	 ‘det	 kunne	 vi	 have	 fået	 for	 12,3	 milliarder’	

(Munksgaard	&	Frich,	2016).	Det	antages,	at	satiren	er	en	nødvendighed	pga.		omfanget	af	svindlen	og	

pengesummen.	Satiren	er	med	til	at	anskueliggøre	sagen	over	for	forbrugere,	men	har	skabt	en	skam-

plet	på	SKAT,	som	langt	fra	har	gavnet	omdømmet,	da	satiren	latterliggøre	organisationen.	Den	danske	

humor	 er	 det	 tunge	 lod	 på	 vægtskålen,	 og	 bliver	 en	 huskeseddel	 for	 SKAT	 og	 dens	 forbrugere	med	

medierne	som	afsender,	om	at	interne	fejl	ikke	bliver	glemt	i	vore	tids	hyperkomplekse	samfund.		

14.4.	SKAT	og	DSBs	kommunikation	

DSB	 har	 udsendt	 52	 pressemeddelelser	 omkring	 IC4-krisen,	 som	 er	 udsendt	 kontinuerligt	 gennem	

kriseforløbet.	I	modsætning	hertil	har	SKAT	og	Skatteministeriet	udsendt	hhv.	tre	og	ti.	Det	er	dermed	

tydeligt,	at	DSB	har	kommunikeret	mere	end	SKAT.	Der	anskues	dog	en	yderligere	forskel	i	organisati-

onernes	brug	af	det	informationstomrum,	som	kan	opstå	i	en	krise.	Hvor	DSB	har	kommunikeret	mere	

end	SKAT,	kan	der	argumenteres	for,	at	der	for	DSBs	tilfælde	ikke	er	opstået	et	informationstomrum.	

Helt	anderledes	var	det	hos	SKAT,	som	ventede	en	måned	med	at	kommunikere	omkring	udbyttekri-

sen,	 hvorfor	medierne	 havde	 haft	 frit	 spil	 for	 fortolkning.	 Dermed	 tegnes	 der	 en	 streg	 i	 sandet	 for,	

hvordan	SKAT	og	DSB	har	håndteret	og	kommunikeret	omkring	kriserne	forskelligt.	Det	kan	dog	dis-

kuteres,	 hvem,	 som	har	haft	mest	 gavn	af	dette.	 For	uanset	hvordan	ovenstående	belyses	med	dens	

forskelle	og	ligheder,	så	kan	der	slutteligt	argumenteres	for,	at	ingen	af	organisationerne	formåede	at	

kommunikere	deres	budskab	til	omverdenen.	Hertil	argumenteres	der	for,	at	dette	har	været	en	med-

virkende	 faktor	 for	 krisernes	 forløb,	men,	 at	 der	 findes	 andre	 faktorer,	 som	 har	 påvirket	 kriserne	 i	

langt	højere	grad.		

	

Ydermere	analyseres	det,	at	SKAT	fremstår	som	en	splittet	organisation,	da	den	er	synder	for	krisen.	

Dette	fordi	der	argumenteres	for	at	Skatteministeriet	‘smider	SKAT	under	bussen’,	selvom	det	implicit	
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burde	være	i	organisationernes	fælles	interesse	at	opnå	organisatoriske	mål	for	SKAT.	I	udbyttekrisen	

blev	det	tydeliggjort,	at	SKAT	og	Skatteministeriet	ikke	agerede	som	en	entydig	organisation,	da	Skat-

teministeriet	i	P6,	P7,	P9-P11	peger	på	SKAT	som	den	interne	aktør,	der	er	skyld	i	krisen.	Dette	skabte	

et	 billede	 af	 en	 splittet	 organisation	 samt	mangel	 på	 ansvarstagende.	 Der	 kan	 argumenteres	 for,	 at	

fokus	 for	 pressemeddelelserne	 var	 at	 pålægge	 ‘nogen’	 ansvaret,	 og	 dermed	 ikke	 informere	 om	 den	

konflikthåndtering,	som	må	formodes,	foregik	i	organisationen	på	daværende	tidspunkt.		

	

Ud	fra	SCCT-modellens	resultater	kan	det	dog	diskuteres	om	en	undskyldning	fra	SKAT	og	Skattemini-

steriet	ville	have	været	en	bedre	strategi.	Det	kan	antages,	at	forbrugerne	ikke	primært	var	interesse-

rede	i,	hvem	som	var	skyldig,	men	mere,	hvordan	hullet	i	skattekassen	blev	lukket,	så	lign.	hændelser	

ikke	 kunne	 gentages.	 SKAT	og	 Skatteministeriet	 har	 ikke	 kunne	 afkode	deres	 omverdenens	 krav	 og	

forventninger,	hvorfor	de	i	sidste	ende	ikke	formåede	at	legitimere	deres	handlinger,	hvilket	giver	et	

blakket	billede	af	SKAT	som	organisation.		

	

I	modsætning	til	SKAT	har	DSB	haft	39	pressemeddelelser	flere,	og	benyttede	i	 langt	højere	grad	på-

mindelse	omkring	det	arbejde	organisationen	udførte	for	at	mindske	krisens	omfang.	DSB	påtog	dele	

af	skylden	for	IC4-togenes	forsinkelser,	til	trods	for,	at	det	ikke	var	dens	skyld.	Den	informerede	stake-

holderne	om,	at	den	ikke	havde	haft	de	nødvendige	ressourcer	til	at	gennemføre	købet	samt	den	op-

følgning,	der	fulgte	med.	Denne	observation	skildrer	en	generel	forskel	mellem	udbytte-	og	IC4-krisen,	

men	trods	dette,	kan	det	diskuteres,	hvorfor	udfaldet	af	kriserne	blev	tilsv..	DSBs	omdømme	var	stadig	

for	 skud,	 trods	den	kommunikerede	 langt	mere	med	stakeholderne,	hvortil	DSB	undskyldte	 for	 IC4-

forsinkelserne.	Det	kan	dermed	diskuteres	hvorvidt	DSB	undskyldte	nok	-	og	om	dette	var	den	rigtige	

strategi.	Samtidigt	opstår	spørgsmålet	om	forstærkelsesstrategien,	undskyldning,	ville	have	medvirket	

til	 en	 forskel	 i	 italesættelsen	 af	 krisen	og	dermed	dens	udfald.	Det	 er	 vanskeligt	 at	 argumentere	 for	

førnævnte,	men	analysen	har	påvist	at	det	er	flere	parametre,	som	gør	sig	gældende	-	både	for	SKAT	og	

DSB.	

14.5.	Mediernes	italesættelse	vs.	forbrugernes	holdning	

Mediernes	italesættelse	er	medvirkende	til	at	give	forbrugerne	skyklapper	for	øjnene,	hvorfor	det	an-

tages,	at	 forbrugerne	kun	ser	det,	som	de	selv	har	fokus	på.	Derved	bliver	mediernes	italesættelse	af	

svindel	og	 forsinkelser	en	påvirkning	af	 forbrugerne,	hvorved	 forbrugerne	 indirekte	bliver	opmærk-

somme	på	faktorer,	som	gør,	at	de	ikke	ser	andet.	Hertil	kan	en	antagelse	være,	at	der	ikke	kan	ses	bort	

fra,	 at	 generationerne	påvirker	hinanden,	 hvorved	den	negative	 italesættelse	 af	 SKAT	og	DSB	bliver	

forankret	 i	danskernes	 forståelse	og	dermed	skaber	 fordomme	på	 tværs	af	generationer.	Dette	 fordi	
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det	 antages,	 at	 denne	 opfattelse	 kan	 gå	 et	 par	 generationer	 tilbage,	 hvorfor	 nyere	 generationer	 kan	

være	påvirket	heraf.	Der	kan	argumenteres	for,	at	uanset,	hvad	DSB	og	SKAT	måtte	have	gjort,	så	ville	

de	ikke	kunne	skyde	igennem	den	mur	af	støj	og	forstyrrelser,	som	medierne	har	skabt.	Dette	kan	væ-

re	en	af	årsagerne	for,	at	SKAT	og	DSB	har	haft	vanskeligt	ved	at	kommunikere	deres	budskab.	F.eks.	

kan	det	diskuteres,	hvor	mange	danskere,	der	var	opmærksomme	på,	at	DSB	forhandlede	og	stillede	

AnsaldoBreda	overfor	 et	ultimatum.	På	baggrund	af	 analysedel	 I	 –	Kriseperspektivet	 antages	det,	 at	

den	generelle	forståelse	i	samfundet	er,	at	DSB	ikke	har	gjort	noget	-	eller	nok	-	 for	krisens	vedkom-

mende,	 og	 dermed	 bliver	 de	 ikke	 tildelt	 den	 opmærksomhed	 og	 opnår	 ikke	 den	 forståelse	 som	 det	

kræver,	når	en	organisation	er	i	krise.		

I	forlængelse	af	mediernes	italesættelse	kan	det	endvidere	diskuteres	om	SKAT	og	DSBs	legitimitet	har	

været	en	medvirkende	faktor	for	krisernes	forløb.	Med	dette	kan	der	argumenteres	for,	at	den	analy-

serede	mediediskurs	og	basale	 legitimitet	har	 influeret	organisationernes	mulighed	 for	 retfærdiggø-

relse	 -	både	 for	 tidligere	handlinger	og	handlinger	 foretaget	under	kriserne.	Det	kan	antages,	at	dis-

kursens	momenter	tegner	lige	præcist	det	billede	af	SKAT	og	DSB	som	danskerne	har	i	sinde	-	og	der-

med	 har	 organisationerne	 endnu	 en	 gang	 flere	 udfordringer	 end	 blot	 at	 kommunikere	 sig	 ud	 af	 en	

kommunikationskrise.	Denne	 antagelse	 kan	 endda	medvirke	 til	 en	 diskussion	 om	hvorvidt	 SKAT	og	

DSB	befinder	sig	på	en	brændende	platform,	da	de	organisatoriske	værdier	og	legitimitet	står	i	forfald.		

	

SKAT	har	i	dens	responsstrategi	gjort	sig	selv	til	offer	i	krisen,	hvilket	eks.	påvises	i	P1	SKAT	og	P2-P3	

SM.	Denne	 rolle	 tildeles	SKAT	 ikke	af	medierne,	 som	udstiller	SKAT	som	synder	 for	krisen;	 jf.	 afsnit	

10.2.1.3.	–	SKATs	responsstrategi	og	10.2.2.3.	–	DSBs	responsstrategi.	Hertil	kan	der	igen	anskues	om,	

at	det	ikke	er	intentionen	med	kommunikationen,	der	er	væsentlig,	men	derimod	modtagerens	forstå-

else	 af	 budskabet.	 En	 anden	 interessant	 vinkel	 er,	 hvordan	 denne	 uoverensstemmelse	 kan	 påvirke	

SKAT	yderligere.	Dette	er	endnu	en	antagelse	om	de	faktorer,	som	har	pustet	til	gløderne,	og	derved	

kan	have	forvoldt	mere	skade	på	SKATs	omdømme,	da	det	sætter	spørgsmålstegn	ved	SKATs	trovær-

dighed.	En	argumentation	hertil	 ligger	 i	 relationen	 til	det	hyperkomplekse	samfund.	Heri	er	det	 for-

ventet,	at	medierne	holder	samfundet	vågent	samt	irriterer	og	forstyrrer.	Der	kan	derved	argumente-

res	for,	at	samfundet	stoler	på	mediernes	ord,	da	samfundet	påtager	og	influeres	af	den	meningsdan-

nelse	medierne	skaber.	I	forlængelse	af	dette	er	modargumentet,	at	der	i	det	hyperkomplekse	samfund	

mangler	en	dimension,	hvori	der	på	individniveau	bliver	anlagt	refleksion	over	kildekritik	og	medier-

nes	agenda.		

Den	ovenstående	manglende	dimension,	 i	det	hyperkomplekse	samfund,	er	endvidere	 interessant	at	

belyse	ift.	undringen	om,	hvorvidt	mediernes	italesættelse	er	influeret	af	det	økonomiske	system.	Det-

te	fordi,	at	det	er	et	velkendt	fænomen,	at	negative	nyheder	sælger	bedre	end	solskinshistorier.	Derfor	
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kan	der	sættes	spørgsmålstegn	ved	mediernes	pålidelighed,	da	der	kan	argumenteres	for,	at	disse	ope-

rerer	inden	for	det	økonomiske	system,	hvor	salg	er	det	primære.	Dette	kunne	forklare	dele	af,	hvorfor	

medierne	italesætter	SKAT	og	DSB	med	negative	momenter,	da	dette	kan	influere	mediernes	salgstal.	

	

Endnu	et	diskussionselement	findes	i	undersøgelsen	af	forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB,	hvori	

fremgår	 det,	 at	 flere	 informanter	 mener,	 at	 DSB	 (69%)	 har	 et	 mere	 negativt	 omdømme	 end	 SKAT	

(64%);	jf.	afsnit	10.4.	–	Forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB.	Sættes	de	respektive	kriser	ind	i	denne	

sammenhæng,	kan	en	umiddelbar	tanke	være,	at	SKAT	vil	have	et	dårligere	omdømme	end	DSB,	idet	

der	er	begået	lovovertrædelser	i	udbyttekrisen,	hvorimod	IC4-krisen	grundlæggende	‘kun’	omhandler	

forsinkelser.	Graden	af	trussel	mod	omdømme	og	kriseansvar	bliver	med	denne	anskuelse	vurderet	til	

at	være	højere	hos	SKAT	end	DSB.		

En	mulig	grund	 til,	 at	 informanterne,	på	 trods	af	ovenstående,	 finder	DSBs	omdømme	mest	negativt	

kan	være,	at	de	i	højere	grad	lægger	mærke	til	DSB	i	hverdagen.	Mange	danskere	pendler	til	og	fra	ar-

bejde	og	skole,	hvorimod	der	som	oftest	fokuseres	på	skat,	når	folk	modtager	lønninger	eller	 ift.	den	

årlige	skatteopgørelse.		

	

En	anden	årsag	kan	være	organisationernes	velcro-effekt.	Hertil	fremgår	det	i	analysen	af	deres	krise-

historik,	 at	 DSBs	 går	 længere	 tilbage	 end	 SKATs.	 Der	 kan	 derfor	 argumenteres	 for,	 at	 DSBs	 velcro-

effekt	er	større,	hvormed	forrige	kriser	i	højere	grad	klistre	sig	fast	til	organisationen.	Derfor	kan	IC4-

krisen	 påvirke	 DSBs	 omdømme	 ligeså	meget	 -	 eller	 mere	 -	 end	 udbyttekrisen	 påvirker	 SKATs	 om-

dømme,	til	trods	for,	at	udbyttekrisen	kan	anses	som	værende	mere	alvorlig	end	IC4-krisen.		

14.6.	Når	omdømmet	er	svækket	

Det	bliver	i	analysen	af	SKAT	og	DSBs	VCI	påvist,	at	der	eksisterer	kløfter	mellem	alle	tre	faktorer	for	

begge	organisationer.	Hertil	kan	det	diskuteres	om	hvorvidt	dette	er	 fordi	organisationerne	ikke	har	

formået	at	følge	samfundets	udvikling.	I	denne	sammenhæng	kan	en	antagelse	være,	at	det	for	offent-

lige	organisationer	 involverer	både	 langt	 flere	og	 længere	processer	end	hos	private	organisationer,	

når	der	skal	foretages	forandringer.	Der	findes	flere	argumenter	hertil:	Ét	er	demokratiet.	Der	findes	

mange	offentlige	 organisationer	 som	har	ældre	 og	helt	 grundlæggende	 roller	 i	 det	 danske	 samfund,	

hvorfor	det	kan	være	vanskeligt	for	nogle,	at	overbevise	andre	i	samfundet	om,	at	en	mulig	forandring	

vil	 være	 for	 samfundets	bedste.	Hertil	 er	 endnu	et	 argument,	 at	ændringer	almindeligvis	 foretages	 i	

Folketinget	og	ministerierne,	hvori	der	ofte	kan	ske	skift	grundet	forskellige	ideologier	og	politik.	Med	

disse	 elementer	 in	mente,	 betyder	 dette,	 at	 når	 og	 hvis	 en	 forandring	 finder	 sted,	 igangsættes	 flere	

processer	 førend,	at	 forandring	er	en	realitet.	Med	denne	tankegang	er	det	 langt	mere	vanskeligt	 for	
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offentlige	organisationer	at	følge	den	samfundsmæssige	udvikling.	Dette	fordi,	at	når	én	forandring	er	

blevet	etableret,	kan	samfundet	allerede	have	ændret	sig	en	smule,	hvorfor	endnu	en	ny	forandring	er	

påkrævet.	SKAT	og	DSB	vil	derfor	altid	vil	være	et	step	bagud.		

I	forlængelse	af	dette	kan	det	diskuteres,	hvorvidt	SKAT	og	DSB	ville	have	vanskeligheder	ved	dette,	da	

det	hyperkomplekse	samfund	kontinuerligt	og	ofte	skaber	ny	information	og	forandring,	hvor	det	im-

plicit	danner	krav	om,	at	organisationer	skal	være	endnu	mere	forandringsparat.	

	

Ydermere	 påvises	 det	 løbende	 i	 afhandlingens	 analyse,	 at	 DSB	 kommunikerer	 mere	 omkring	 IC4-

krisen	 end	 SKAT	om	udbyttekrisen.	Dette	 er	 en	 af	 faktorerne	 i	 antagelsen	 om,	 at	DSB	 i	 højere	 grad	

formår	at	omfavne	samfundets	udvikling,	og	herunder	det	hyperkomplekse	samfund.	Dette	kan	være	

sammenhængende	med	ovenstående	argument	om,	 at	det	 er	mere	vanskeligt	 at	 skabe	 intern	 foran-

dring	i	offentlige	organisationer.	Dette	grundet	en	antagelse	om,	at	SKAT	er	en	klassisk	offentlig	orga-

nisation,	der	arbejder	direkte	med	og	under	et	ministerium,	hvorimod	DSB	agere	som	en	privat	orga-

nisation.	Der	kan	derved	argumenteres	for,	at	fordi	DSB	agere	som	privat,	har	den	større	frihed	og	kan	

derfor	 i	højere	grad	tilpasse	sig	samfundets	udviklinger.	Dette	kan	endvidere	være	argumentationen	

for,	at	dele	af	DSB	kan	anskues	som	en	polymorfe	organisation,	 idet	den	forstår,	at	processen	er	væ-

sentlig,	og	derfor	kommunikerer	om	status,	baggrunde	for	beslutninger	mv.	Som	tidligere	nævnt	bliver	

det	analyseret	at	SKAT	kommunikere	mere	ud	omkring	hvem,	der	har	ansvaret	for	krisen,	og	i	mindre	

grad,	en	løsning	af	problemet.	

	

I	 analysen	 af	 SKAT	 og	 DSBs	 kommunikationsrationale	 blev	 det	 påvist,	 at	 organisationerne	 er	 åbne,	

hvorved	de	imødekommer	kravene	som	tillidssamfundet	stiller	til	åbenhed.	Dette	er	dog	ikke	den	en-

degyldige	 konklusion,	 idet	 afhandlingens	 undersøgelser	 samtidig	 påviste	 en	manglende	 transparens	

grundet	 tilbageholdelse	af	 information.	Hertil	er	det	 interessant	at	diskutere	antagelsen	om,	at	 ‘dan-

skerne	 føler,	 at	 de	 har	 en	 aktie	 i	 SKAT	og	DSB’,	 idet	 organisationerne	 er	 offentlige	 og	 finansieret	 af	

skattekroner.	Med	 dette	 kan	 der	 stilles	 spørgsmålstegn	 ved,	 om	manglen	 på	 transparens	 har	 været	

medvirkende	til	krisernes	omfang.	Hvorom	alting	er,	har	DSB	formået	at	kommunikerer	om	deres	til-

tag	flere	gange	end	SKAT.	Men	som	diskuteret	tidligere,	så	har	mediernes	rolle	påvirket,	at	DSB	ikke	

har	haft	mulighed	for	at	fastlåse	dens	budskab	i	forbrugernes	hukommelse.	Dette	kan	bl.a.	anskues	ved	

undersøgelsen	 af	 DSBs	 omdømme,	 hvor	 organisationen	 af	 69	%	 tilskrives	 et	 (meget)	 negativt	 om-

dømme	-	5	procentpoint	 flere	end	ved	SKAT.	DSBs	kommunikative	 indsats	kan	derfor	argumenteres	

for	ikke	at	have	haft	den	påvirkning,	som	organisationen	måtte	have	ønsket.	
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14.7.	Den	egentlig	udfordring	

Analysen	af	 SKAT	og	DSBs	kriser	påviser,	 at	 SKATs	krisetype	og	kriseansvar	 var	højere	 end	DSBs.	 I	

forlængelse	af	dette,	så	var	SKATs	kommunikation	en	mangel,	da	organisationen	brugte	dens	talerør	

til,	at	placerer	et	ansvar	for	de	mistede	milliarder.		

Til	trods	for,	at	analysen	belyste,	at	SKAT	stod	overfor	den	mest	alvorlige	krise,	så	blev	det	belyst,	at	

DSBs	krise	var	af	værre	karakter.	Krisen	hos	DSB	handlede	om	forsinkelser	-	og	da	der	kan	argumente-

res	for,	at	DSB	i	folkemunde	er	synonym	for	forsinkelser,	kan	dette	diskuteres	at	være	det	tungeste	lod	

-	især	fordi,	at	DSBs	basale	legitimitet	derved	ikke	er	eksisterende.	Organisationens	krise	er	ikke	blot	

et	billede	af	problemet	med	IC4-togene,	men	et	organisatorisk	problem,	hvor	IC4-krisen	blev	en	genta-

gelse	af	netop	disse	forsinkelser;	jf.	bilag	25.b.		

	

Der	kan	argumenteres	for,	at	der	mellem	denne	observation	og	fremtidige	håndteringer	af	kriser	kan	

drages	paralleller	heraf.	Dette	fordi,	at	kriser	er	en	dynamisk	størrelse,	hvor	regelsæt	og	issues	mana-

gement	er	en	vanskelig	affære.	Analysen	har	dog	påvist,	at	kriser	forårsaget	af	allerede	organisatoriske	

problemer/kriser	-	og	som	vi	definerer	en	gentagelses-krise	-	er	en	større	trussel	mod	omdømmet	end	

først	antaget.		

	

Til	at	tydeliggøre	denne	antagelse,	opstilles	et	hypotetisk	eksempel,	hvori	SKAT	har	outsourced	syste-

mer	omkring	udbytteskatten	til	USA.	Dernæst	bryder	systemet	sammen	pga.		en	serverfejl	i	USA,	hvil-

ket	betyder,	at	statskassen	står	åben.	Eksemplet	viser	en	krise	udløst	af	eksterne	faktorer,	men	da	kri-

sen	har	sammenligninger	med	udbyttekrise,	bliver	omfanget	af	system-krisen	værre	end	en	krise	for-

årsaget	af	andre,	nye	faktorer.	Med	antagelsen	om,	at	‘gentagelses-kriser’	er	værre	for	organisationer	

end	mange	andre	kriser,	er	der	derved	en	uligevægt	mellem,	hvad	der	forventes	at	være	en	krise,	hvor	

trussel	mod	omdømmet	er	højt,	og	hvad	der	i	realiteten	er.		
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DEL	6	-	KONKLUSION	&	PERSPEKTIVERING	
Dette	afsnit	er	den	afrundende	del	af	afhandlingen.	Heri	vil	vi	konkludere	på	problemformuleringen,	

hvorefter	perspektiveringen	give	et	bud	på,	hvilke	aspekter,	som	kunne	have	belyst	problemformule-

ringen	yderligere.				

15.	Konklusion	
Til	at	besvare	problemformuleringen	findes	det	relevant	at	gennemgå	besvarelserne	af	de	tre	under-

spørgsmål.	Konklusionen	vil	derfor	først	gennemgå	disse,	og	slutteligt	sammenfatte	dem	i	en	konkret	

besvarelse	af	problemformuleringen.	

15.1.	Hvordan	kommunikerer	SKAT	og	DSB	i	en	krisesituation?	

SKATs	udbyttekrise	konkluderes	til	at	være	af	krisetypen	‘høj	trussel	mod	omdømme’,	hvormed	at-

tributionen	var	høj.	Endvidere	er	SKATs	krisehistorik	årelang	og	resulterer	i	en	velcro-effekt,	som	lige-

ledes	pålagde	organisationen	‘højt	kriseansvar’.	Krisen	var	udløst	af	menneskelige	fejl	pga.		manglende	

personlig	kontrol,	hvorved	den	samtidig	var	af	ustabil	karakter,	og	derved	skyld	i	intern	locus.		

	

Ifølge	Coombs	(2015)	skulle	SKAT,	ud	fra	dens	krisetypologisering,	have	anvendt	genopbyggelsestra-

tegien	og	herunder	undskyldt.	Det	konkluderes,	at	SKAT	ikke	benyttede	sig	af	denne	strategi,	men	an-

vendte		i	stedet	benægtelsesstrategien,	‘syndebuk’,	da	organisationen	pegede	på	udenlandske	aktører	

som	den	udløsende	faktor	for	krisen.	Der	blev	ydermere	gjort	brug	af	‘synder’,	der	er	vores	egen	vide-

refortolkning	af	begrebet	 syndebuk.	Det	blev	bevist,	 at	Skatteministeriet	 tillagde	 interne	aktører	an-

svaret,	hvilket	gav	et	billede	af	en	splittet	organisation.	Endvidere	anvendte	SKAT	forstærkelsesstrate-

gien	‘påmindelse’	og	‘offerramt’,	da	organisationen	påmindende	dens	omverden	om	det	igangværende	

arbejde	organisationen	foretog	i	at	pålægge	et	ansvar.	Ydermere	forsøgtes	det	at	tildele	SKAT	offerrol-

len,	da	organisationen	var	forurettet	i	udbyttekrisen.		

Det	lykkedes	ikke	SKAT	at	fremstå	i	kontrol	med	krisesituationen,	da	SKAT	i	perioden	fra	d.	26.	august	

til	d.	23.	september	2015	ikke	kommunikerede	omkring	udbyttesagen.	Dette	resulterede	i	et	informa-

tionstomrum,	hvori	medierne	tog	kontrollen	og	italesatte	krisen.	

	

SKATs	vision	er	at	sikre	fundamentet	for	finansiering	af	den	danske	stat,	hvor	dens	mission	er,	at	drif-

ten	af	Skattevæsnet	skal	være	sikkert	og	effektivt.	Organisationens	vision	og	mission	har	til	formål	at	

opfylde	bestemte	mål,	og	SKAT	har	en	 forventning	 til	dens	medarbejdere	om,	at	de	yder	respekt	 for	
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deres	arbejdsfunktion,	som	er	tydelig	og	kontrolleret.	Dette	ved	at	følge	et	detaljeret	adfærdskodeks,	

der	beskriver	medarbejderens	ageren	både	 i	 og	udenfor	organisationen.	Det	konkluderes	derved,	 at	

disse	rationelle	principper	resulterer	 i	en	rationel	organisation.	Ydermere	agere	SKAT	som	en	social	

organisme,	 da	 den	 er	 i	 dialog	med	 omverdenen	 gennem	 et	 ‘åbenhedsbibliotek’	 og	 tilmed	 favner	 de	

forandringer,	som	sker	i	samfundet.	SKAT	er	endvidere	synlig	på	et	utal	af	sociale	medier,	og	organisa-

tionen	 opfordrer	 stakeholdere	 til	 at	 følge	 al	 aktuel	 information	 fra	 organisationen,	 hvorfor	 SKATs	

kommunikationsrationale	konkluderes	til	at	være	‘åben’.		

I	sammenhæng	med	ovenstående	er	SKATs	typologisering	af	organisationskultur	rationel/åben.		

	

DSBs	IC4-krise	konkluderes	at	være	af	krisetypen	‘høj	trussel	mod	omdømme’,	idet	krisen	er	udløst	af	

forsinkelser,	der	anskues	som	et	organisatorisk	problem;	jf.	bilag	25.b.,	hvilket	medfører	en	‘høj	attri-

bution’.	Endvidere	konkluderes	det,	at	DSB	har	en	 længere	krisehistorik,	som	har	tilført	organisatio-

nen	 en	 velcro-effekt.	 IC4-krisen	 er	 udløst	 af	 en	 ekstern	 aktør,	 leverandøren,	 AnsaldoBreda,	 hvorfor	

DSB	havde	en	‘lav	personlig	kontrol’	samt	at	krisen	er	udløst	af	ekstern	locus.		

Ifølge	Coombs	 (2015)	anbefalinger,	havde	det	gavnet	DSB	at	anvende	 formindskelsesstrategien	med	

brug	af	‘bortforklaring’	og/eller	‘retfærdiggørelse’.	Trods	DSBs	forsøg	på	at	være	transparent	i	anven-

delsen	af	forstærkelsesstrategien,	‘påmindelse’	-	ift.	leverancen	af	IC4-togene	-	benyttede	organisatio-

nen	sig	ikke	af	Coombs	anbefalinger,	men	anvendte	alle	fire	strategier.	

	

DSBs	formulering	af	mission	er	et	krav	om	kundepunktlighed,	som	bevirker	den	mulighed	organisati-

onen	har	for	målbarhed.	Derfor	konkluderes	det,	at	DSB	er	en	rationel	organisation.		

DSBs	vision	er	at	skabe	pålidelig	togdrift	og	sikre	sammenhæng	i	den	kollektive	transport.	Det	fastlå-

ses	derved,	at	omverdenen	er	en	væsentlig	faktor	for	DSB,	da	organisationen	forsøger	at	tilpasse	sig	de	

omverdensfaktorer,	som	gør	sig	gældende.	Hertil	understreger	DSB	deres	bidrag	til	miljø	og	transpa-

rens.	Ydermere	kan	DSB	kommunikationsmedarbejdere	 træffes	døgnet	rundt,	hvortil	organisationen	

er	tilgængelig	på	de	sociale	medier,	og	derved	er	DSBs	kommunikationsrationale	‘åben’.	

Dermed	kan	det	slutteligt	konkluderes,	at	DSBs	kommunikationsrationale	er	rationel/åben.	

15.2.	Hvilke	faktorer	kan	have	påvirket	SKAT	og	DSBs	krise	i	en	positiv/negativ	
retning?	

Mediernes	italesættelse	har	været	en	faktor	for	krisernes	negative	udfald.	Det	konkluderes	ved	ansku-

elsen	af	Politiken	og	Metroxpress,	at	de	momenter	medierne	benyttede,	fremstillede	SKAT	og	DSB	som	

værende	organisationer	med	hhv.	svindel,	ingen	kontrol	og	manglende	ansvar	samt	forsinkelser,	pro-

blemer	og	fejl.		
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SKATs	antagonistiske	forhold	tydeliggøres	mellem	SKATs	og	mediernes	kommunikation,	da	der	findes	

uoverensstemmelser	mellem,	 hvor	 ansvaret	 skal	 placeres.	 Det	 bliver	 endvidere	 belyst,	 at	 medierne	

ønsker,	 at	krisen	skal	have	konsekvenser	 for	departementschefen	og	SKATs	direktør,	hvortil	Skatte-

ministeren	intet	gør.	Slutteligt	tegnes	der	et	klart	billede	af,	hvordan	ansvaret	florerer	rundt	i	organi-

sationen,	hertil	bliver	skylden	bl.a.	pålagt	departementschefen	og	SKATs	direktør,	og	i	næste	omgang	

SKATs	medarbejdere.	Endeligt	pålægges	SKAT	ansvaret	 fordi	krisen	kunne	have	været	undgået,	hvis	

SKAT	havde	reageret	ved	mistanken	om	bedrageri.		

Ifølge	medierne	formåede	DSB	ikke	at	være	grundig,	forsvarlige	og	kontrollerende	i	samarbejdet	med	

AnsaldoBreda.	Dette	tydeliggøres	i	det	antagonistiske	forhold,	hvor	AnsaldoBreda	mener,	at	togene	er	

en	 succes,	mens	DSB	er	 stærkt	utilfredse.	Ydermere	 sås	der	 tvivl	 om	 IC4-togenes	 fremtid,	 da	der	 er	

uoverensstemmelser	mellem,	hvorvidt	togene	kommer	til	at	køre	eller	bliver	afskrevet.		

	

Det	konkluderes,	 at	 forbrugernes	holdning	 til	 SKAT	og	DSB	er	negativ.	Dette	 tydeliggøres	ved	 infor-

manternes	beskrivelse	af	organisationerne,	 som	svindel,	 skandale	og	 forsinkelser.	Disse	ord	er	 sam-

menlignelige	med	de	momenter,	som	mediernes	benyttede	ved	italesættelsen	af	SKAT	og	DSB,	hvorfor	

det	konkluderes,	at	der	findes	en	tendens	i	mediernes	italesættelse,	der	en	influerende	faktor	for	for-

brugernes	holdning.		

Med	 ovenstående	 konkluderes	 det,	 at	 der	 eksisterer	 en	 uoverensstemmelse	mellem	 SKAT	 og	 DSBs	

kommunikationsrationale	-	og	derved	deres	selvfremstilling	-	og	mediernes	italesættelse	samt	forbru-

gernes	holdning	omkring	organisationerne	og	deres	omdømme.	Dette	resultat	bliver	endvidere	kon-

kluderet	i	analysen	af	SKAT	og	DSBs	vision,	kultur	og	image	(VCI),	som	påviste,	at	begge	organisationer	

har	kløfter	mellem	de	tre	faktorer.	Dette	skaber	store	konsekvenser	for	SKAT	og	DSB,	da	de	tre	fakto-

rer	er	gensidigt	afhængige	for	at	styrke	organisationernes	omdømme,	hvilket	konkluderer,	at	organi-

sationernes	omdømme	ikke	har	været	stærkt	nok,	hvorfor	dette	er	en	faktor	for	krisernes	udfald.	

15.3.	Hvordan	opretholder	SKAT	og	DSB	legitimitet	overfor	omverdenen?	

Det	konkluderes,	at	SKAT	og	DSB	er	udfordret	i	at	opnå	legitimitet.	Dette	anskues	ift.	organisationer-

nes	primære	formål,	og	derved	deres	basale	legitimitet.	Udfordringen	forekommer	ved,	at	udbytte-	og	

IC4-krisen	grundlæggende	omhandler	organisationernes	eksistensgrundlag,	hvorfor	de	ikke	formår	at	

skabe	basal	legitimitet.	Dette	sammenfatter	resultaterne	i	VCI-modellen,	hvori	der	eksisterer	en	kløft	

mellem	organisationernes	vision	og	image,	som	endvidere	understreger	udfordringen.		
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Ydermere	 konkluderes	 ligegyldigheden	 ved	 krisernes	 udløsende	 faktor,	 som	 for	 SKAT	var	 intern	 og	

DSB	ekstern.	Dette	 fordi,	at	 legitimitet	 i	beslutningssamfundet	skabes	ved	at	stå	til	ansvar	 for	de	be-

slutninger	organisationen	tager,	hvilket	ikke	har	været	gældende	for	hverken	SKAT	eller	DSB.		

SKAT	og	DSBs	indsats	for	at	øge	legitimitet	findes	i	deres	forsøg	på	at	skabe	transparens.	Dette	belyses	

bl.a.	ved	organisationernes	brug	af	påmindelse	i	responsstrategierne,	der	forsøger	at	informere	stake-

holdere	om	de	tiltage,	organisationerne	gør	for	at	løse	kriserne.		

	

Den	samlede	udfordring	for	de	ovenstående	legitimitets-problemer	bundfæstes	i	SKAT	og	DSBs	ageren	

som	 organisation	 i	 et	 hyperkomplekst	 samfund.	 Organisationernes	 håndtering	 af	 de	 informations-

strømme,	der	indgår	i	det	hyperkomplekse	samfund	understreger	bl.a.	den	tendens,	der	findes	mellem	

mediernes	italesættelse	og	forbrugernes	sortering	af	information.		

Det	konkluderes	endvidere,	at	en	hindring	for	SKAT	og	DSB,	om	at	skabe	legitimitet,	findes	ved	organi-

sationernes	 fastlåste	 struktur,	 som	 forhindre	 dem	 i	 at	 kunne	 tilpasse	 sig	 de	 legitimitetskrav,	 der	 er	

tilstede	i	samfundet.	I	 forlængelse	heraf	konkluderes	det,	at	organisationerne	ikke	formår	at	iagttage	

deres	 selviagttagelse,	hvorfor	dette	også	er	en	hindring	 i	 at	opnå	 legitimitet,	hvilket	 tydeliggør	 sam-

menhængen	mellem	legitimitet	og	det	hyperkomplekse	samfund.		

15.4.	Konklusion	

På	baggrund	af	ovenstående	dekonstruktion	af	problemformuleringen	og	de	tilhørende	konklusioner	

udledes	den	samlede	konklusion,	om:		

	

”Hvordan	kommunikerer	SKAT	og	DSB	under	udbytte-	og	IC4-krisen,	og	hvilke	

	omverdensfaktorer	er	influerende	for	organisationernes	kommunikationskrise?”	

(jf.	afsnit	1.1.2.	–	Problemformulering)	

	

SKAT	 kommunikerede	 under	 udbyttekrisen	 tretten	pressemeddelelser,	 hvoraf	 ti	 har	 Skattemini-

steriet	som	afsender.	Pressemeddelelserne	er	udsendt	i	perioden	25.	august	2015	til	28.	februar	2017,	

hvor	 SKAT	 benyttede	 sig	 af	 benægtelsesstrategien	 ’syndebuk’	 og	 pegede	 på	 udenlandske	 svindlere	

som	årsag	for	krisen.	Det	blev	belyst	at	interne	fejl	var	årsag	til,	at	udenlandske	svindlere	havde	mu-

lighed	for	at	snyde	SKAT,	hvilket	Skatteministeriet	konkluderer	september	2015.	De	næstkommende	

pressemeddelelser	belyser	SKAT,	som	en	splittet	organisation,	da	der	både	kommunikeres	om	igang-

værende	arbejde,	SKAT	som	offer	–	og	samtidig	SKAT	som	synder	for	krisen.		

	

SKAT	formåede	endvidere	ikke	at	tage	kontrol	over	krisesituationen,	grundet	en	længerevarende	pau-
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se	i	kriseforløbet,	hvor	medierne	fik	fuldt	lejde	til	at	italesætte	SKAT	og	krisen,	som	de	fandt	nødven-

dig.	Derfor	gjorde	SKAT	ikke	brug	af	’quick	response’,	hvor	organisationen	kunne	præge	dagsordenen	

for	udbyttekrisen.		

SKATs	 kommunikationsrationale	 konkluderes	 at	 være	 rationel/åben,	 da	 organisationen	 vha.	 et	 ad-

færdskodeks	kontrollerer	dens	medarbejdere	samt	at	organisationen	indleder	til	dialog	med	dansker-

ne	 via	 sociale	 platforme.	 Det	 konkluderes,	 at	 trods	 kommunikationsrationalet	 formår	 SKAT	 ikke	 at	

efterleve	dette	fordi	organisationen	ikke	kommunikerer	ud	fra	egen	vision	eller	forbrugernes	forvent-

ning	til	SKAT. 

	

DSB	kommunikerede	under	IC4-krisen	med	52	pressemeddelelser	i	en	periode	fra	17.	maj	2004	til	

24.	marts	2017.	DSB	benyttede	mest	’påmindelse’,	da	det	konkluderes	at	årsagen	til	krisen	var	forsin-

kelser,	som	tilmed	var	et	organisatorisk	problem	for	organisationen.	Ydermere	anvendte	DSB	’synde-

buk’,	da	organisationen	tillagde	AnsaldoBreda	ansvaret	for	forsinkelserne	af	IC4-togene,	og	senere	hen	

retfærdiggørelse,	da	en	rapport	fra	Rigsrevisionen	fastslår	at	AnsaldoBreda	var	den	bedste	leverandør	

til	opgaven.	Løbende	gør	DSB	brug	af	kompensation,	da	organisationen	indsætter	tog	på	de	stræknin-

ger,	hvor	IC4-toget	skulle	have	været	i	funktion.		

Det	 forsøges	med	 anvendelse	 af	 alle	 fire	 responsstrategier,	 at	 pålægge	 skylden	 AnsaldoBreda	 samt	

gøre	DSB	til	offer	for	leverandørens	forsinkelser.		

	

DSBs	kommunikationsrationale	er	rationelt/åben,	da	organisationen	fokuserer	på	kundepunktlighed,	

som	kan	måle	 resultater	 samt	 skaber	 dialog	med	 forbrugerne,	 da	DSB	 bruger	 kundeambassadør	 og	

kundeservice	kan	kontaktes	døgnet	rundt	på	bl.a.	sociale	medier.	Det	konkluderes,	at	trods	kommuni-

kationsrationalet	formår	DSB	ikke	at	omfavne	dette,	da	organisationen	ikke	kommunikerer	ud	fra	egen	

vision	eller	forbrugernes	forventning	til	DSB.	

	

De	omverdensfaktorer	som	har	influeret	udbytte-	og	IC4-krisen	konkluderes	til	bl.a.	at	være	me-

diernes	italesættelse	af	SKAT	og	DSB.	 

Diskursanalyserne	af	artikler	fra	Politiken	og	Metroxpress	påviste,	at	italesættelsen	af	organisationer-

ne	var	udpræget	negativ,	hvilket	kan	have	påvirket	forbrugernes	holdning	til	SKAT	og	DSB,	da	medier-

nes	ordvalg	var	sammenlige	med	informanternes	besvarelse	i	spørgerskemaundersøgelsen.		

	

Udover	mediernes	 negative	 italesættelse	 af	 udbytte-	 og	 IC4-krisen,	 konkluderes	 det,	 at	 forbrugerne	

kan	være	influeret	af	SKAT	og	DSBs	længere	krisehistorik,	da	begge	organisationer,	med	krisehistorik-

ken,	har	skabt	en	velcro-effekt.		
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SKAT	blev	beskrevet	med	momenter	som;	svindel,	ingen	kontrol	og	manglende	ansvar,	hvor	DSB	var;	

forsinkelser,	 problemer	 og	 fejl.	 Begge	 beskrivelser	 dannede	 negative	ækvivalenskæder	 om	 SKAT	 og	

DSB.	Det	konkluderes	derved	at	mediernes	italesættelse	kunne	være	en	årsag	til	forbrugernes	negative	

holdning	til	SKAT	og	DSB,	da	hhv.	64	%	og	69	%	af	informanterne	mente	at	organisationerne	havde	et	

(meget)	negativ	omdømme.		

	

Foruden	 SKATs	 krisehistorik	 og	mediernes	 italesættelse,	 kan	 legitimitet	 konkluderes	 som	 en	 påvir-

kende	omverdensfaktor.	Dette	anskues	bl.a.	 ift.	den	basale	 legitimitet,	 som	SKAT	 ikke	 formår	at	om-

favne,	idet	organisationen	med	udbyttekrisen	ikke	har	kunne	”[…]	sikre	fundamentet	for	finansieringen	

af	det	danske	samfund”,	 samt	at	sørge	 for,	”[…]	at	driften	af	skattevæsenet	skal	være	sikker	og	effektiv”	

(SKAT,	u.å.:	Om	SKAT),	hvilket	organisationen	anser	som	dens	primære	funktion.		

Ydermere	er	det	problematisk	for	SKAT	at	fyldestgøre	netværksstyring,	da	organisationen	agerer	som	

en	offentlig	organisation,	hvorfor	beslutninger	er	en	længerevarende	proces.	

Det	konkluderes,	at	SKAT	ikke	omfavner	input-legitimitet,	idet	der	ikke	forekommer	direkte	interakti-

on	med	forbrugerne	ift.	beslutninger	mv.	Forbrugerne	har	ikke	været	tilfredse	med	SKATs	beslutnin-

ger	før	og	under	udbyttekrisen,	hvorfor	organisationens	output-legitimitet	er	utilfredsstillende.	Desu-

den	 formår	SKAT	 ikke	at	 agere	 transparent	under	krisen,	hvilket	 indikerer	problematikker	omkring	

organisationens	throughout-legitimitet.		

	

DSBs	legitimitet	er	præget	af	et	overvejende	organisatorisk	problem	omkring	forsinkelser,	som	influe-

rer	organisationens	basale	legitimitet,	der	bliver	en	omverdensfaktor	for	krisens	forløb.	Ydermere	er	

DSB	ansvarlig	for	samarbejdet	med	AnsaldoBreda,	hvorfor	organisationen	står	overfor	de	konsekven-

ser,	som	dens	valg	påfører.	Derved	pålægges	DSB	skylden	for	forsinkelser	og	valg	af	tog,	til	trods	for	at	

AnsaldoBreda	har	udløst	forsinkelserne.		

		

Endvidere	konkluderes	det	hyperkomplekse	samfund	som	en	væsentlig	omverdensfaktor	ift.	udbytte-	

og	IC4-krisen.	Hertil	er	et	bærende	element,	at	samfundet	har	resulteret	i	informationsoverload,	hvor-

til	det	kan	være	sværere	for	organisationer	at	trænge	igennem	mediernes	’irritation’	og	’forstyrrelser’,	

for	 at	 kunne	 kommunikerer	med	 forbrugerne.	 Ydermere	 konkluderes	 det	 at	 forbrugerne	 stiller	 sig	

tilfredse	med	mediernes	udlægning	af	organisationerne	og	kriserne,	hvormed	de	influeres	af	en	nega-

tiv	italesættelse.	
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16.	Perspektivering	
I	afhandlingen	er	vores	problemformulering,	afgrænsning,	metode	samt	 teorivalg	defineret,	men	un-

der	udarbejdelsen	er	vi	blevet	opmærksomme	på	andre	perspektiver,	hvorudfra	det	ville	være	interes-

sant	 at	 arbejde	 videre	 med	 afhandlingens	 resultater.	 De	 flg.	 afsnit	 vil	 præsentere	 disse	 nyfundne	

aspekter.	

16.1.	Det	politiske	aspekt	

Først	og	fremmest	ville	det	være	interessant	at	undersøge	det	politiske	aspekt,	som	findes	ved	offent-

lige	organisationer.	

For	SKAT	og	DSB	har	der	igennem	årene	været	udskift	i	´den	øverste	ledelse´,	når	der	er	forekommet	

regeringsskifte.	Regeringen	kan	anses	som	værende	organisationernes	øverste	ledelse,	idet	organisa-

tionerne	er	offentlige,	og	derved	påvirkes	af	bl.a.	regeringens	mål	og	holdninger.	Dette	betyder,	at	or-

ganisationerne	 potentielt,	 hvert	 fjerde	 år,	 kan	 stå	 overfor	 nye	 regler	 og	 krav,	 implementeret	 af	 nye	

ministre	og	deres	partiers	ideologier.		

	

Det	kunne	hertil	være	interessant	at	undersøge,	hvordan	disse	skift	er	en	hindring	eller	en	mulighed	

for	en	offentlig	organisation	i	dens	ageren	ift.	samfundets	udvikling	og	dets	forventninger.	En	antagel-

se	er,	at	det	er	en	umulig	opgave	for	en	organisation	at	skulle	agere	efter	strategiske	mål,	opnå	trans-

parens	og	succesfuldt	indgå	i	samfundets	forandring,	når	organisationens	ledelse	potentielt	kan	blive	

udskiftet	hvert	fjerde	år.	Dette	kan	endvidere	gøre	det	vanskeligt	at	opretholde	legitimitet	i	samfundet.	

Sidstnævnte	 kan	 antages	 at	 være	 en	 udfordring	 i	 denne	 sammenhæng	 fordi	 en	 ny	 regering	med	 en	

anden	ideologi,	kan	betyde	en	ny	vision.	En	ny	vision	kan	resultere	i	en	helt	ny	form	for	organisation,	

og	spørgsmålet	er	så,	om	det	vil	være	muligt	at	opnå	 forandring	på	 fire	år,	 inden	en	ny	regering,	og	

dermed	en	ny	ideologi,	trækkes	over	organisationerne.		

16.2.	Karl	Weicks	‘Sensemaking’	

Det	kunne	endvidere	være	relevant	at	tage	udgangspunkt	i	Karl	Weicks	sensemaking	for	at	undersøge,	

hvordan	SKAT	og	DSB	har	kommunikeret	i	en	forhenværende	krise	med	samme	fremgangsmåde	som	

det	 er	 foretaget	 i	 afhandlingen.	Det	 vil	 herefter	 være	muligt	 at	drage	paralleller	mellem	disse	og	af-

handlingens	 resultater,	 hvilket	 kan	 give	 indblik	 i,	 om	SKAT	og	DSB	arbejder	 i	 retrospekt,	 og	derved	

lærer	af	tidligere	beslutninger.	Endvidere	vil	det	kunne	belyse,	om	organisationerne	evner	at	forstå	de	

forventninger,	som	omverdenen	har	til	dem.	
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