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Forord

Dette speciale er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem undertegnede, men vi skylder flere personer
en tak for deres bidrag.
Udarbejdelsen af specialet havde ikke været mulig uden deltagelse af kommunikationsmedarbejderne fra
Næstved, Esbjerg og Københavns Kommune. Til dem skal lyde en stor tak for at tage sig tid til interviews og
for på en åben og imødekommende måde at dele deres erfaringer om kommunal krisekommunikation.
Samtidig vil vi gerne takke Thomas Olesen fra Institut for Statskundskab for kyndig vejledning, konstruktiv
feedback og en fleksibilitet, der gjorde det muligt at udfærdige specialet på tværs af Zürich, København og
Aarhus.

Opgaven omfatter 338.534 tegn svarende til 141 normalsider.
Specialet er udarbejdet i fællesskab, og vi anser os som lige ansvarlige for samtlige kapitler. På grund af
kravet om mulighed for individuel bedømmelse hæfter vi hver især for følgende afsnit:
Laura Marie Fischer-Larsen: 3 (intro), 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.2.1, 4.3.2.3, 5.1, 5.2,
5.4 (intro), 5.4.1, 6.2, 6.4, 7 (intro), 7.2, 7.4, 7.5, 7.8, 8 (intro), 8.1 og 8.4.
Vibeke Vikkelsø Østergaard: 2, 3.2, 4 (intro), 4.1.1, 4.2.2, 4.3 (intro), 4.3.1.3, 4.3.2 (intro), 4.3.2.2, 4.3.2.4,
5.3, 5.4.2, 5.5, 6 (intro), 6.1, 6.3, 6.5, 7.1, 7.3, 7.6, 7.7, 8.2, 8.3, 9 og 10.
Eksamensopgaven må udlånes til studerende som eksempelmateriale.

København, den 4. april 2014

Laura Marie Fischer-Larsen og Vibeke Vikkelsø Østergaard
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2 Abstract
Title: A thankless position. An analysis of the crisis communication of four municipalities about social service issues
By: Laura Marie Fischer-Larsen and Vibeke Vikkelsø Østergaard
Department of Aesthetics and Communication, Aarhus University
Year: Autumn 2013/Winter 2014
In recent years, cases of child abuse and neglect of disabled citizens that should have been prevented by a
municipality have made headlines in Danish media. In several cases, not only the mistakes committed by
the municipalities, but also their crisis management, were heavily criticized which left the municipalities
with so-called “double crises”: the original crisis and a communication crisis (Johansen & Frandsen 2010:
79). The purpose of this thesis is to examine if the difficulties that municipalities experience when handling
crises are due to the fact that they as public organizations have special conditions for crisis communication.
In order to answer this question, we analyze the external crisis communication of four municipalities whose
crises arose in their social services departments. The empirical data consist of press releases, newspaper
articles and newscasts as well as qualitative interviews with communication officers from three of the four
municipalities. We apply Johansen and Frandsen’s crisis communication model “the rhetorical arena”
(2010: 277 & 284) as our theoretical framework and divide our analyses into an analysis of the text and an
analysis of the context.
In the text analysis, we analyze why the four municipal crises developed into double crises by applying
Coombs’ Situational Crisis Communication Theory (2007), the theory on Stealing Thunder (Arpan & RoskosEwoldsen 2005) as well as rhetorical concepts (Aristoteles 1991; McCroskey 1987 and Christiansen & Gabrielsen 2009). We find that all four municipalities committed typical mistakes such as using a response strategy that does not meet the expectations of their stakeholders, but we also identify six parameters that
complicate the crisis communication of municipalities.
In the context analysis, we analyze these parameters more carefully in order to find out whether they are
caused by the fact that municipalities are public organizations. This is done by applying international literature on the strategic communication (Liu & Horsley 2007 and Wæraas & Byrkjeflot 2012) and the crisis
communication of public organizations (Drennan & McConnell 2007 and Boin et al 2010) as well as Danish
theory on municipalities (Christensen et al 2011; Salomonsen 2013; Frandsen & Johansen 2013 and Andersen 2013) and by including our interviews. Due to the results of our interviews, we add internal considerations as a parameter.
We conclude that Danish municipalities do, indeed, have distinctive conditions for conducting crisis communication. Confidentiality constitutes a restriction because it keeps the municipalities from communicating openly, and the political level is a challenge because politicians can prolong and worsen a crisis by
criticizing each other or the administration. The choice of spokesperson is difficult because the public demands that the politicians assume responsibility, thus leaving civil servants inadequate as spokespersons,
but, at the same time, politicians often have inadequate knowledge of the case in question. Stakeholders
make up another challenge because they often have exceptionally high ethos and, in some cases, actual
power over the municipalities. Furthermore, social issues are often exposed to pathos-laden media coverage, and the Danish right of access to documents can spark crises for municipalities. Finally, municipalities
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are restricted by their obligation to protect their employees who might be recognized and harassed in public.
On the basis of these conclusions, we draw up five recommendations for municipalities who are threatened
by a social service crisis:
1. The city council should stick together.
2. The politicians should not blame the administration.
3. The municipality should choose a manager from the administration and the relevant committee
chairman as spokespersons.
4. The municipality ought to display sympathy without forgetting its rational arguments.
5. The municipality should disclose a potential crisis itself if confidentiality does not prevent it from
releasing essential information about the case.
The recommendations are intended for communication officers in Danish municipalities, but we hope that
also other civil servants, local politicians, the interest group Local Government Denmark and the media will
be inspired by our conclusions. Further research could involve testing our conclusions on other kinds of
municipal crises or crises in other public organizations and exploring how social media impact the crises and
crisis communication of municipalities.
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3 Indledning
●

●

●

Kommunen klapper i
Kommunen indrømmer: Vi kendte godt sagen
Advokat i Esbjergsagen: Kommunens forklaring holder ikke
Børns Vilkår: En kommune kan ikke bare sende aben videre
Erkend fejlen, Næstved!

●

●

●

Kriserne har gjort deres indtog i de danske kommuner i de senere år, og som ovenstående avisoverskrifter
eksemplificerer, er det ikke kun de svigt, der forårsager kriserne, men også kommunernes krisehåndtering,
der udløser kritik i medierne. Det tyder på, at der – på trods af kommunernes oprustning inden for strategisk kommunikation (Frandsen & Johansen 2009: 102) – stadig er brister i deres krisekommunikation. Kriserne udvikler sig altså i flere tilfælde til det, kriseforskerne Winni Johansen og Finn Frandsen kalder dobbeltkriser. Dobbeltkriser opstår i den situation, hvor den oprindelige krise overlejres af en kommunikationskrise, fordi den håndteres uhensigtsmæssigt (Johansen & Frandsen 2010: 79). Det så man eksempelvis i
Rebild Kommune i 2012, hvor en far gennem 16 år misbrugte sine egne og andres børn, og kommunen gentagne gange afviste, at den kunne have forhindret de mange overgreb. Også Københavns Kommune oplevede en dobbeltkrise i 2013, hvor det kom frem, at flere svært handicappede havde boet på et bosted, der
brugte ulovlige behandlingsmetoder, men både den relevante borgmester og direktør længe afviste at udtale sig om sagen.
Utilstrækkelig krisekommunikation er problematisk, da det kan skade kommunernes omdømme yderligere,
end den egentlige krise gør. Omdømme er et værdifuldt aktiv for kommuner, idet forvaltningerne kan bruge det til at skaffe opbakning i offentligheden, få tildelt større handlerum af politikerne, beskytte institutionen fra politiske angreb, rekruttere og fastholde medarbejdere samt bevare den magt og autonomi, institutionen har (Carpenter 2002: 491 og Carpenter 2010 i Wæraas & Byrkjeflot 2012: 187). Hensigtsmæssig krisekommunikation kan medvirke til at beskytte og genoprette dette omdømme (Benoit 1995: VII i Johansen
& Frandsen 2010: 205 og Coombs 2007: 150).
Der er udarbejdet diverse guides og konsulenttilbud til kommunerne om krisekommunikation fra blandt
andre Kommunernes Landsforening (KL). Hvorfor kommunerne alligevel synes at have svært ved denne
disciplin, finder vi interessant at undersøge. Vi interesserer os særligt for, om dobbeltkriserne skyldes, at
kommuner qua deres status som offentlige organisationer har begrænsninger for deres krisekommunikation. Denne interesse kommer blandt andet af, at eksempelvis KL’s anbefalinger til krisekommunikation (KL
2008) synes at være baseret på den eksisterende krisekommunikationsforskning. Denne forskning tager
imidlertid udgangspunkt i private virksomheder, og et relevant spørgsmål er, om resultaterne fra denne
forskning kan overføres direkte til danske offentlige organisationer. Dette spørgsmål står ubesvaret, selv
om der i de senere år internationalt er blevet forsket i forskellene mellem private virksomheder og offentli-
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ge organisationer samt i, hvorvidt offentlige organisationer har særlige vilkår for at kommunikere (Rainey &
Bozeman 2000; Horsley & Barker 2002; Boin & ’t Hart 2003; Johansson 2007; Drennan & McConnell 2007;
Liu, Horsley & Levenshus 2010; Wæraas & Byrkjeflot 2012 og van Laere 2013).
Med indførelsen af ledelsesformen New Public Management er fulgt en selvopfattelse og ageren som private virksomheder i de danske offentlige forvaltninger (Salomonsen 2013: 18). Kommuner adskiller sig dog
stadig fra den private sektor på flere afgørende punkter: De har en særlig raison d’être, de er underlagt
ministeriet som øvre myndighed, de har ansvar for samfundets svageste, og de er politisk ledede. Formålet
med specialet er således at undersøge, om faktorer som disse har indflydelse på kommunernes muligheder
for at krisekommunikere hensigtsmæssigt.
Vi ønsker altså at undersøge, hvorfor kommuner ikke krisekommunikerer tilfredsstillende og ender med at
blive kritiseret for både deres svigt og deres utilstrækkelige kommunikation. Ud over de to nævnte sager fra
Rebild og København, studerer vi sagen om 11-årige Amy Rebecca Steen, som Næstved Kommune i 2012
fjernede fra hendes plejefamilie, og sagen fra Esbjerg Kommune i 2011 om en pædofil mand, der gennem
23 år misbrugte ni børn. Disse kommuner fik også hård kritik for deres håndtering af sagerne. Nærmere
begrundelse for udvælgelsen følger i kapitel 5 om metode.
Det leder os til følgende problemformulering:
Hvorfor udvikler henholdsvis Esbjerg og Rebild Kommunes misbrugssager, Næstved
Kommunes sag om plejebarnet Amy og Københavns Kommunes handicapsag sig til
dobbeltkriser? Hvad skal kommuner i særlig grad tage højde for, når de udøver krisekommunikation i socialsager?
For bedst muligt at kunne besvare vores problemformulering arbejder vi med følgende undersøgelsesspørgsmål:





Hvornår blander øvre offentlige myndigheder (minister, ombudsmand, Ankestyrelsen og folketingsmedlemmer) sig i kommunernes kriser?
Hvilke repræsentanter fra kommunerne udtaler sig i løbet af krisen?
Hvordan fordeles krisekommunikationen mellem embedsmænd og politikere?
Hvordan påvirker de ovennævnte spørgsmål kommunernes krisekommunikation?

Da det er et væsentligt mål med specialet, at den viden, det producerer, er praktisk brugbar, vil vi til slut
præsentere en række anbefalinger til, hvad kommuner bør være særligt opmærksomme på, når de krisekommunikerer.

3.1 Positionering af specialet
Krisekommunikationslitteraturen har som nævnt primært beskæftiget sig med private virksomheder (Benoit 1995; Coombs 2007; Hearit 2006 og Johansen & Frandsen 2010), og vores bidrag er at supplere denne
litteratur med viden om krisekommunikation i danske kommuner. Her trækker vi på både international og
dansk forskning i offentlige organisationers kommunikation.
Internationalt forskes der både i risiko- og kriseledelse, herunder krisekommunikation (Boin et al. 2010 og
Drennan & McConnell 2007), og i forskellene mellem offentlige organisationer og private virksomheders
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strategiske kommunikation (Rainey & Bozeman 2000; Liu, Horsley & Levenshus 2010 og Pandey & Garnett
2006). Denne forskning udgør en vigtig hjørnesten i vores teoretiske fundament, da vi kan overføre flere
elementer fra dens beskrivelser af offentlige organisationer til danske kommuner. Den kan dog ikke kaste
lys over de udfordringer, kommuner kan stå over for som lokale myndigheder i et dansk velfærdssystem,
hvilket vi søger at afdække i vores speciale. I Sverige, et kommunalt system lig det danske, har Johansson
(2007) undersøgt, hvordan svenske kommuner kan tilpasse sig efter en skandale for at genvinde deres legitimitet. Vores speciale har et lignende fokus, da vi beskæftiger os med, hvordan kommuner ved hjælp af
krisekommunikation kan forbedre deres omdømme. Dog adskiller vi os fra Johansson ved at undersøge,
hvad en kommune konkret bør sige og gøre under krisen, hvor stakeholderne kræver svar, i stedet for at
råde til, hvad man kan gøre, når skaden er sket.
I dansk kontekst forsker Heidi Houlberg Salomonsen og Jeppe Agger Nielsen fra AAU i kommuners strategiske kommunikation, men de har hidtil ikke specifikt undersøgt kommuners krisekommunikation (Nielsen &
Salomonsen 2012 og Salomonsen 2013), som vi sætter os for. Winni Johansen og Finn Frandsen har sammen med Helle K. Aggerholm (2012) komparativt undersøgt kommuner og private virksomheders kommunikationsplaner og -strategier samt kriseforberedelse, og Frandsen og Johansen har endvidere studeret
rollefordelingen mellem beredskabet og kommunikationsstaben under en krise (2009). De har således primært beskæftiget sig med de interne processer, der ligger til grund for kommuners krisekommunikation.
Hertil kommer flere afhandlinger og specialer inden for de sidste to år, der, som vi, studerer kommuners
krisekommunikation igennem casestudier. Blandt andet undersøgte Søren Stentoft Herping i sin ph.d.afhandling fra AAU (2012), hvilke organisatoriske forhold der påvirker rationalitet i kommunale beslutninger om krisekommunikation. Der er imidlertid ingen af disse ovennævnte forskere, der foretager dybdegående undersøgelser af kommunernes eksterne krisekommunikation. Vi mener derfor, at den forskningsbaserede viden om danske kommuners eksterne krisekommunikation er yderst sparsom, idet kun KL’s vejledende materiale synes at behandle den. Der er derfor brug for viden til at hjælpe kommunerne med at
kommunikere hensigtsmæssigt i krisesituationer, hvilke der, som Frandsen og Johansen pointerer, oftere
og oftere opstår i den kommunale verden (2013: 169).
Specialets unikke bidrag til den eksisterende krisekommunikationsforskning er altså, at det kaster lys over
vilkårene for danske kommuners krisekommunikation ved at kombinere krisekommunikationsteori med
både international og dansk teori om offentlige organisationers strategiske kommunikation. Samtidig baserer vi vores undersøgelse på fire cases, hvilket sikrer en højere grad af generaliserbarhed, end der er i mange andre casestudier, som typisk behandler en eller to cases.

3.2 Metode og teori
I besvarelsen af vores problemformulering foretager vi en analyse af ekstern kommunikation (pressemeddelelser og udtalelser til medier) fra fire sammenlignelige kommunale kriser. Vi finder vores empiri i medierne, da mange forskellige borgere her kan give udtryk for deres mening, hvormed medierne, som Anker
Brink Lund påpeger, ideelt set er en platform, ”der repræsenterer den offentlige mening” (2013: 135). Vi
analyserer kommunale kriser, hvor grove svigt af svage borgere (børn og handicappede), som kommunen
havde et overordnet ansvar for, fik national, negativ mediedækning af mere end en måneds varighed.
Kommunernes udgangspunkt i sådanne kriser er relativt ens, hvilket muliggør sammenligning. Fire cases er
valgt, da antallet giver os god mulighed for at identificere mønstre i kommunernes krisekommunikation.
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Som supplerende empiri foretager vi kvalitative interviews med kommunikationsmedarbejdere fra tre af de
fire kommuner.
Vi anvender Winni Johansen og Finn Frandsens model ”den retoriske arena” som teoretisk framework for
vores analyse. Ved hjælp af denne model analyserer vi på to niveauer: tekst og kontekst. Begge niveauer er
vigtige for besvarelsen af vores problemformulering, da årsagerne til, at kommunernes kriser udvikler sig til
dobbeltkriser, både kan findes i det, kommunerne siger (teksten) og de vilkår, kommunerne arbejder under
(kontekst).
Først foretager vi en tekstanalyse af kommunernes eksterne kommunikation med henblik på at finde ud af,
hvordan de forsøger at forbedre deres omdømme, og hvorvidt det lykkes. Dette gør vi ved hjælp af krisekommunikationsteori, hovedsageligt W. Timothy Coombs’ teori til analyse af kriserespons, Situational Crisis
Communication Theory (SCCT), og de retoriske bevismidler og ethosbegrebet, sidstnævnte som det udfoldes af Aristoteles og i moderne tid af James McCroskey.
I kontekstanalysen analyserer vi videre på resultaterne fra tekstanalysen med henblik på at undersøge,
hvordan de særlige vilkår, kommuner arbejder under, påvirker deres krisekommunikation. Det gør vi ved at
inddrage dansk og international teori om offentlige organisationers kommunikation, teori om danske
kommuner samt vores interviewpersoners erfaringer.

3.3 Afgrænsning
Som berørt i positioneringen ønsker vi ikke, ligesom Johansen og Frandsen, at undersøge kriseramte kommuners interne kommunikation og arbejdsgange. Vores analyser fokuserer på, hvad kommunerne og deres
stakeholdere siger og gør offentligt i løbet af kriserne. Vi fravælger altså at analysere og vurdere de interne
processer, der ligger til grund for kommunikationen, samt den dialog, kommunerne og deres stakeholdere
kan have ført uden om medierne.
Medierne spiller en stor rolle i vores speciale, men det skal fremhæves, at vi primært ser medierne som en
arena, hvor kommunerne og deres stakeholdere kommunikerer. Vi er bevidste om, at medierne også er en
af kommunernes stakeholdere og dermed en selvstændig aktør, der har forventninger til kommunernes
krisehåndtering. Vi er ligeledes bevidste om, at medierne kan siges at være en særlig magtfuld stakeholder
med stor indflydelse på kommuners krisekommunikation. Det skyldes blandt andet, at journalister kan vinkle en sag på et bestemt fokus, inddrage andre stakeholdere, som kommunen tvinges til at forholde sig til,
samt bestemme, hvornår og hvor meget taletid kommunen får. Medierne er imidlertid ikke vores forskningsobjekt, og derfor foretager vi ikke en decideret indholdsanalyse af udvalgte mediers dækning af de
respektive kriser. Vores fokus er på kommunernes og stakeholdernes udtalelser, som de præsenteres i medierne og pressemeddelelser. Vi vil i perspektiveringskapitlet reflektere over, hvad det betyder for både
kommuner og medier, at medierne er den primære platform for kommunal krisekommunikation.
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3.4 Specialets opbygning
Specialet er opbygget som følger:

Indledning

Teori

Metode

Analyse I

Analyse II

Metodekritik

• Motivation og problemformulering
• Introduktion af specialets teori og metode
• Positionering og afgrænsning
• Præsentation af krisebegrebet
• Teoretisk framework: den retoriske arena
• Teori til analyse I: Krisekommunikation og retorik
• Teori til analyse II: Kommunikation i det offentlige
• Metodiske overvejelser og valg
• Dataudvægelse, -indsamling og -behandling
• Tekstanalyse af kriserne fra henholdsvis Esbjerg, Rebild, Næstved
og Københavns Kommune
• Sammenlignende delkonklusion
• Kontekstanalyse af de fire kommunale kriser med inddragelse af
interviewdata
• Sammenlignende delkonklusion med anbefalinger
• Vurdering af specialets validitet og reliabilitet
• Teoretisk refleksion

• Specialets anvendelighed
• Forslag til fremtidig forskning
Perspektivering
• Opsamling af undersøgelsens resultater
Konklusion
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4 Teori
En af grundene til, vi finder kommuners krisekommunikation både interessant og oplagt som specialeemne,
er, at der ikke er skrevet meget om emnet. Der er forsket i krisekommunikation siden 1980’erne (Johansen
& Frandsen 2010: 119), men denne litteratur har overvejende private virksomheder i sigte. Senere er der
internationalt blevet forsket i offentlige myndigheders krisekommunikation, men selv om flere danske forskere refererer til denne forskning i deres egne tekster (Salomonsen 2013 og Frandsen & Johansen 2013),
har ingen tilsyneladende beskæftiget sig med i hvor høj grad, de internationale forskeres resultater kan
overføres til danske kommuner. Herhjemme er der i de senere år blevet forsket i offentlige myndigheders –
og også specifikt kommuners – strategiske kommunikation, og Danmarks førende kriseforskere Winni Johansen og Finn Frandsen har studeret kommuners krisekommunikation, dog med fokus på den interne del
og forskellen mellem beredskabets og kommunikationsafdelingernes krisekommunikation.
Der eksisterer altså ikke et teoriapparat, der passer nøjagtigt til en analyse af danske kommuners krisekommunikation. Vores speciale sigter ikke mod at udvikle et sådant, men vi ønsker at afdække, hvad kommuner skal være opmærksomme på af særlige muligheder og begrænsninger for deres krisekommunikation
som følge af, at de er offentlige organisationer. Målet er, som nævnt i indledningen, at føje til den eksisterende krisekommunikationsteori.
Fraværet af en oplagt teori til vores analyse betyder, at det teoriapparat, som vores analyse bygger på, er
sat sammen af teorier fra flere forskellige videnskaber. Vi inddrager teori fra krisekommunikationslitteraturen på trods af, at forskerne ofte ekspliciterer, at deres teorier er udviklet til private virksomheder. Dette
gør vi ud fra en antagelse om, at teoriernes svagheder i forhold til kommunale kriser vil vise sig i vores analyse, hvilket er en pointe i sig selv. Vi ønsker nemlig at kunne påpege, hvor de eksisterende teorier, som i
vid udstrækning danner baggrund for eksempelvis Kommunernes Landsforenings guide til kommuner i kriser (KL 2008: 22f), kommer til kort og må erstattes med andre råd. For at minimere problemet med at inddrage krisekommunikationsteori, der er udviklet til og om private virksomheder, inddrager vi teorier fra de
krisekommunikationsforskere, der tillægger krisens kontekst høj betydning. Hermed gives mere plads til at
analysere de særlige forhold, der gælder for kommuner, end de teorier, der er strengt tekstorienterede.
Hvor krisekommunikationsteori giver os mulighed for at analysere de overordnede strategier i kommunernes krisekommunikation og indflydelsen fra de forskellige stakeholdere, kan begreber fra retorikken bruges
til at foretage tekstnære analyser for at vurdere, hvordan kommunerne forsøger at forsvare deres ethos, og
hvordan deres stakeholdere påvirker offentlighedens forståelse af krisen. Ved at inddrage retoriske begreber kan vi undersøge nærmere, hvordan kommunerne rammes på deres ethos, og hvordan de kan kommunikere mest hensigtsmæssigt. Sammen bruges krisekommunikationsteori og de retoriske begreber altså til
at analysere, hvorfor de fire kommuners kriser ender som dobbeltkriser. Dette sker i specialets analyse I.
I analyse II går vi et skridt videre, idet vi analyserer, hvorvidt en af årsagerne til, at kommunerne ender i
dobbeltkriser, er, at de er kommuner. I denne analyse forsøger vi at besvare spørgsmålet om, hvorvidt
kommunernes status som offentlige organisationer påvirker deres krisekommunikation. I den forbindelse
inddrager vi international teori om offentlige organisationers kommunikation, herunder krisekommunikation, dansk forvaltningsteori og teori om danske offentlige organisationers strategiske kommunikation.
Sammen giver disse teorier et overblik over, hvilke udfordringer danske kommuner kan tænkes at møde i
forbindelse med deres krisekommunikation. Pointerne fra teorien sammenligner vi i analyse II med resultaterne fra analyse I og vores interviews.

Side 11 af 108

For at skabe et overblik over, hvordan de forskellige teorier relaterer sig til og supplerer hinanden, benytter
vi Winni Johansen og Finn Frandsens model ”den retoriske arena” som teoretisk framework for vores speciale. I dette kapitel redegør vi for og operationaliserer vores teoriapparat i følgende rækkefølge:
4.1 Krisekommunikationslitteraturens afsæt
4.2 Kriser og kriseledelse
4.3 Teoretisk framework: Den retoriske arena
4.3.1 Teori til analyse I:
4.3.1.1 Situational Crisis Communication Theory
4.3.1.2 En ekstra responsstrategi: Stealing Thunder
4.3.1.3 Retorik
4.3.2 Teori til analyse II
4.3.2.1 Strategisk kommunikation i offentlige organisationer
4.3.2.2 Krisekommunikation i offentlige organisationer
4.3.2.3 Danske kommuners struktur og ansvar
4.3.2.4 Strategisk kommunikation i danske kommuner
Dette patchwork af et teoriapparat, vurderer vi, giver den rette synergi til at besvare vores problemformulering på den mest hensigtsmæssige måde. Styrkerne og svaghederne ved tilgangen vil blive gennemgået i
vores metodekritik i slutningen af specialet.

4.1 Krisekommunikationslitteraturens afsæt
Den danske krisekommunikationsforskning er stadig ung – den første udgivelse om emnet udkom ifølge
Johansen og Frandsen i 1992 (2010: 119) – men studiet af kriser har længe optaget internationale forskere.
Flere sociologiske forskere har siden 1960’erne påstået, at vi som følge af samfundsudviklingen lever i et
om ikke krisesamfund, så risikofyldt samfund (Lagadec 1993; Morin 1993 [1976] og Beck 1986). For at give
en videnskabelig forståelsesramme for vores speciale vil vi i det følgende redegøre for de teorier, som den
krisekommunikationsteori, vi baserer vores analyser på, udspringer af. Vi fremhæver Ulrich Beck og Patrick
Lagadec, da de er nogle af de første til at præsentere ideen om risikosamfundet; altså at vi i dag står over
for en type risici af en helt anden karakter end tidligere (Johansen & Frandsen 2010: 45 & 56). Samtidig
præsenterer vi kort en vigtig pointe fra Edgar Morins krisologi, som Lagadec er inspireret af. Vi vender i
løbet af teorikapitlet tilbage til Beck, Lagadec og Morin for at tydeliggøre, hvordan den senere forskning i
kriser og krisekommunikation er baseret på disse forskeres tanker.

4.1.1 Ulrich Beck og risikosamfundet
Den tyske sociologiprofessor Ulrich Beck udgiver i 1986 bogen ”Risikosamfundet – på vej mod en ny modernitet”. Heri argumenterer han for, at der i 1980’erne er ved at ske et brud inden for moderniteten, idet
det klassiske industrisamfund udvikler sig til det, Beck kalder ”risikosamfundet”(Beck 1986: 15f).
Ifølge Beck er formålet med hans overvejelser at ”synliggøre fremtiden, som den allerede nu aftegner sig
over for en endnu fremherskende fortid” (1986: 14). Beck bedriver hermed en form for fremtidsforskning,
påberåber sig ingen repræsentativitet og kalder selv sin bog for en ”empirisk orienteret, projektiv samfunds-
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teori – uden nogen form for metodologisk sikkerhedsnet” (Beck 1986: 15). Hans metode adskiller sig med
andre ord væsentligt fra de gængse metoder inden for samfundsvidenskaben, hvilket kan være en af årsagerne til, at hans teori om risikosamfundet sidenhen er blevet kritiseret (Johansen & Frandsen 2010: 61).
Beck skelner mellem simpel og refleksiv modernisering og argumenterer for, at en moderniseringsproces er
refleksiv, når den gør sig selv til tema og problem (Beck 1986: 28). Hvor det traditionelle landmandssamfunds udvikling til industrisamfund i det 19. århundrede er et eksempel på simpel modernisering, er det i
1980’erne selve industrisamfundets præmisser, der moderniseres, hvormed moderniseringen er refleksiv.
Der opstår ifølge Beck ”et nyt samfund inden for kontinuiteten af det moderne” (Beck 1986: 16).
De risici, der eksisterer i dagens risikosamfund, adskiller sig på flere punkter fra risiciene i det klassiske industrisamfund. I risikosamfundet kan man ikke se hverken farer eller risici, og hvor farer tidligere blev forårsaget af eksterne faktorer som for eksempel naturen, konstitueres farerne i risikosamfundet videnskabeligt og samfundsmæssigt. Risiciene i risikosamfundet har altså et samfundsforandrende potentiale (Beck
1986: 253f). Farerne er ydermere globale og optræder geografisk specifikt og uspecifikt på samme tid, og
det er svært eller umuligt at beregne eller forudsige deres udvikling. Samtidig er risikosamfundet ikke et
klassesamfund. Tværtimod har risici objektivt set en nivellerende effekt, og det gælder både med hensyn til
rækkevidde og de berørte (Beck 1986: 31, 38f & 50). Endelig er risici i risikosamfundet potentielle, idet risikobevidstheden orienterer sig mod fremtiden og ikke nutiden, hvilket også betyder, at fortiden mister sin
determinationskraft over for nutiden (Beck 1986: 46).
Hvor man i industrisamfundet bekymrede sig om at udvikle og anvende nye teknologier, bekymrer man sig i
risikosamfundet nærmere om at håndtere de risici, politiske såvel som videnskabelige, der opstår i forbindelse med både aktuelle og fremtidige teknologier. Offentligheden kræver nemlig sikkerhed, argumenterer
Beck (1986: 28).
Ifølge Beck ophæver den refleksive modernisering i stigende grad betingelserne for adskillelsen mellem det
politiske og det ikke-politiske. Han taler i den forbindelse om to former for subpolitik, nemlig retssystemet
og medieoffentligheden, og argumenterer for, at borgermobiliseringen får en særlig betydning i risikosamfundet, fordi disse former for subpolitik bliver tilgængelige for borgerne. Nu hvor de demokratiske rettigheder allerede er blevet etableret, anser Beck borgernes øgede selvbevidsthed og interesse i at deltage
som et logisk skridt i retning af et ”reelt demokrati”. I risikosamfundet handler det altså ikke udelukkende
om kampen for rettigheder, men også om hvordan disse rettigheder skal udformes og gøre nytte for hele
samfundet (Beck 1986: 317f). Overordnet set mener Beck, at der sker en forskydning af magten fra den
politiske sfære til subpolitikkens sfære (Beck 1986: 357). I den forbindelse kan det forventes, at borgerne
har større indflydelse på organisationers kriser og krisekommunikation end tidligere, idet de har både adgang til og interesse i at deltage i diskussioner i offentligheden. Borgere kan altså være med til at skabe
kriser for organisationer, og organisationer må tage hensyn til borgernes holdninger og eventuelle udmeldinger i sin kommunikation.

4.1.2 Patrick Lagadec: Fra risikocivilisation til krisesamfund
Den franske politolog Patrick Lagadec er ifølge Johansen og Frandsen blandt de første forskere, der kæder
begrebet risiko sammen med samfundsudviklingen. I slutningen af 1970’erne præsenterer han sin teori om
de store teknologiske risici, der er en konsekvens af industrisamfundenes udvikling, og midt i 1980’erne
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begynder han at forske i kriser og organisationers reaktioner før, under og efter kriser (Johansen & Frandsen 2010: 45 & 50). Det er denne senere del af hans forskning, vi finder anvendelig.
Om krisesamfundet skriver Lagadec i indledningen til “Preventing Chaos in a Crisis”: “Today our societies
seem to be, if not more dangerous, at least more vulnerable and unstable than ever before” (1993: x). Ifølge Lagadec vil mennesker i sådanne ustabile samfund ud fra deres tidligere erfaringer forsøge at bringe
omgivelserne tilbage til stabilitet og tryghed, og han finder det naturligt, at der i mødet med en krise opstår
en ængstelse hos mennesket over den ”kaskade af negativer”, der vælter frem (1993: xxiii & xxix). Med et
begreb fra politologen og kriseforskeren Uriel Rosenthal kalder han det en situation af ”un-ness”: ”unexpected, unscheduled, unprecedented and almost unmanageable” (Rosenthal et al. i Lagadec 1993: xxix).
Lagadec præsenterer ideen om, at et system under normale omstændigheder fungerer under visse fastlagte rammer og regler, men at en hændelse kan forstyrre disse normale omstændigheder. Hvis hændelsen er
en såkaldt ”klassisk ulykke”, igangsættes særlige funktioner og aktioner for at få situationen tilbage under
kontrol. Hvis hændelsen imidlertid er en ”stor ulykke”, hvor de eksisterende nødforanstaltninger ikke er
tilstrækkelige, indtræder man i en ”kriseverden” (Lagadec 1993: 3).
Vi beskæftiger os ikke med ”store ulykker” i vores speciale, men enkelte af de ti parametre, som Lagadec
karakteriserer sådanne destabiliserede situationer ud fra, er alligevel relevante. Et eksempel er spørgsmålet
om tid, idet Lagadec henviser til, at kriser har forskellig varighed i forskellige faser. Truslen kan udvikle sig
og blive større end først ventet, og samtidig er en krise som regel et patchworkmønster af successive problemer og kan dermed være svær at give et samlet krisesvar på (1993: 12). Hermed understreger Lagadec,
ligesom Beck, krisers uforudsigelighed.
Ifølge Lagadec er kriser kontekstafhængige, og han argumenterer for, at man først forstår den fulde dimension af en krise ved at se på bredden og dybden af de kræfter, der er på spil (1993: 21). Det betyder dog
samtidig, at det er umuligt at genkende, hvilke effekter der skyldes begivenheden, og hvilke der skyldes
konteksten. Om denne balance skriver Lagadec: “[We] must always examine each event as a truly specific
problem. At the same time, we must examine the deepest roots of the crisis and the interaction between
the facts of the event and its context” (1993: 21).
Dertil kommer, at moderne kriser ifølge Lagadec involverer flere aktører og autoriteter end tidligere, når
eksempelvis ministerier, bureauer eller andre organer inddrages. Dette bidrager til krisens kompleksitet, og
det større antal involverede hjælper oftest ikke til at afklare det centrale spørgsmål: Hvem har ansvaret?
(Lagadec 1993: 13). Samtidig påpeger Lagadec, at perception er et væsentligt parameter ved krisen. En
krise udløses ikke kun af et umiddelbart, håndgribeligt og indiskutabelt problem, mener Lagadec; situationen behøver bare opfattes som sådan af enten interne eller eksterne aktører (1993: 16). Dette er grundlæggende for vores opfattelse af, hvornår der eksisterer en krise, hvilket vi operationaliserer nærmere senere i teorikapitlet.
Lagadec har i sin teori om krisesamfundet ladet sig inspirere af den franske sociolog Edgar Morin. Morin
præsenterer i 1976 begrebet ”krisologi”, som har karakter af en almen lære om kriser (Johansen & Frandsen 2010: 13). Her fremhæver Morin en egenskab ved kriser, som Lagadec ikke behandler, men som er
interessant for vores speciale, nemlig at krisers forløsning ofte har en mytisk karakter. Eksempelvis mener
Morin, at man i løsningen på en krise altid vil søge at eliminere ”det onde” ved at ofre dem, man mener, er
skyldige og har ansvaret for krisens opståen. Dermed har søgningen efter en løsning på krisen ofte to modsatrettede udfald, nemlig et reelt og et symbolsk: “The search for responsibility is thus separated into two
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antagonistic branches: the branch that attempts to know the nature of the problem itself, and the branch
that attempts to find the scapegoat to be immolated (ritualistic sacrifice)” (Morin 1976: 16f).

4.2 Kriser og kriseledelse
4.2.1 Hvad er en krise?
Med afsæt i de parametre og karaktertræk ved kriser, der er defineret inden for sociologien, er der blevet
opstillet utallige definitioner af kriser, og der hersker ikke fuldstændig enighed om kriterierne. To gennemgående træk er ifølge Johansen og Frandsen, at kriser forstås som en diskontinuitet, altså en form for afbrydelse, og som noget negativt, der truer virksomheden (Johansen & Frandsen 2010: 77).
Den tidlige kriseforskning beskæftigede sig med industrielle katastrofer som eksempelvis nedsmeltningen
af et atomkraftanlæg i Tjernobyl i 1986 og giftudslippet fra en kemisk fabrik i Seveso i Italien i 1976 (Lagadec 1984; Beck 1986 og Shrivastava 1987 og Pauchant & Mitroff 1992 i Johansen & Frandsen 2010: 35). I
dag er kriser dog et langt mere mangfoldigt begreb. Vi beskæftiger os således i specialet med kriser i organisationer, der ikke befinder sig inden for industrien eller har årsager, der er ligetil at gennemskue. Beck,
Lagadec og Morins indflydelse er dog stadig tydelig at spore i krisedefinitionerne hos nyere kriseforskere
som den amerikanske krisekommunikationsforsker W. Timothy Coombs, hvis Situational Crisis Communication Theory vi anvender i vores analyse. Coombs definerer en krise som ”the perception of an unpredictable
event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization’s
performance and generate negative outcomes” (Coombs 2007: 2f). Hos Coombs er der altså også tale om
en situation af ”un-ness”, og samtidig går Lagadec og Morins pointer om, at perceptionen af en krise er
central, igen. Coombs understreger: ”[If] stakeholders believe an organization is in crisis, a crisis does exist”
(Coombs 2007: 3).
Det amerikanske Institute of Crisis Management1 lægger særlig vægt på krisens konsekvenser i sin definition fra 2009: "A significant business disruption that stimulates extensive news media coverage. The resulting public scrutiny will affect the organization’s normal operations and also could have a political, legal,
financial and governmental impact on its business” (ICM 2009).
Denne mere snævre definition afspejler tydeligt, at den er funderet i den private sektor. Den adskiller sig
desuden fra Coombs’ i sit fokus på, at en krise eksisterer, når den afføder massiv mediedækning og offentlig
granskning. ICM’s definition synes dog at være blevet justeret inden for de seneste to år til at lyde: “Any
problem or disruption that triggers negative stakeholder reaction and that could impact the organization’s
financial strength and ability to do what it does” (ICM 2012). I denne definition er der mindre fokus på mediedækningen af krisen og mere på, at kriser medfører negative reaktioner fra stakeholdere.
Vi anser ikke én af de ovennævnte definitioner for at være fuldt dækkende eller specifik nok for krisebegrebet, men der er elementer i hver af dem, som er vigtige for, hvordan vi forstår en krise. Derfor opstiller vi
følgende definerende træk ved en krise, som vi arbejder ud fra:


En krise er udtryk for en diskontinuitet.

1

ICM er et amerikansk PR-bureau, der er oprettet af kriseforskeren Robert B. Irvine, og som i mere end ti år har udgivet en årlig kriserapport om udviklingen i mediernes dækning af kriser i erhvervslivet.
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En organisation står i en krise, hvis flere af dens stakeholdere mener, den har en krise og offentligt
giver udtryk herfor.
En krise vil medføre negative reaktioner fra organisationens stakeholdere.
En krise er uforudsigelig.
En krise skader organisationens normale drift og resultater.
En krise vil medføre kritisk mediedækning.

I arbejdet med kriser er det desuden relevant at undersøge, hvilken slags krise der er tale om; man kan
altså definere en krise ud fra dens art (Johansen & Frandsen 2010: 82). Paul Shrivastava og Ian Mitroff har
opstillet en artstypologi baseret på to kriterier: om krisen opstår internt eller eksternt, samt hvorvidt et
teknisk/økonomisk system eller et menneskeligt/organisationelt/socialt system er den primære årsag til
krisen:

(Shrivastava & Mitroff 1987 i Johansen & Frandsen 2010: 83)

Ud fra disse dimensioner kan naturkatastrofer siges at opstå eksternt og af et teknisk/økonomisk system.
De, med Lagadecs ord, ”store ulykker” i 1970’erne og 1980’erne forårsagedes også af et teknisk/økonomisk
system (fabrikken), men de opstod til gengæld internt. Vores speciales omdrejningspunkt er kriser, der er
opstået internt og forårsaget af menneskelige/organisationelle/sociale systemer (kommuner).
Denne og andre af sådanne typologier er blevet kritiseret for at overse den destabilisering, der sker i forbindelse med en krise (Lagadec 1991: 34 i Johansen & Fransen 2010: 101), samt at forlede kriseledere til at
sætte lighedstegn mellem kriser og deres udløsende begivenheder (Roux-Dufort 2000: 35 i Johansen &
Frandsen 2010: 102). Ikke desto mindre er det centralt for vores analyse at skelne mellem krisetyper, da
krisetypen ifølge W. Timothy Coombs spiller en afgørende rolle for, hvordan en organisations krisekommunikation bør udformes.
Som nævnt i specialets indledning følger krisekommunikationen ikke kun krisen, men kan også blive en
integreret del af krisen. Det sker ved det, som Johansen og Frandsen kalder dobbeltkriser, hvor den oprindelige krise suppleres af en kommunikationskrise: ”En dobbeltkrise er en krise, hvor den oprindelige krise
overlejres af en ’kommunikationskrise’, for så vidt virksomheden ikke magter at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den oprindelige krise” (2010: 79).
En dobbeltkrise kan altså siges at være et eksempel på de “successive problemer”, som kriser ifølge Lagadec afføder, og er interessant at studere, da begrebet dækker over en mere kompleks kriseforståelse. Dobbeltkrisebegrebet står centralt for vores speciale, idet de fire kommuner får kritik for deres krisekommunikation fra deres stakeholdere. I analyserne vil vi således identificere, hvornår ikke blot de oprindelige kriser,

Side 16 af 108

men også kommunernes håndtering af kriserne kritiseres og på denne måde komme nærmere en afdækning af, hvorfor kommunernes kommunikation forværrer deres respektive kriser og fører dem ud i dobbeltkriser.
Vores ovennævnte definerende træk ved en krise betyder ikke, at vi dermed bekender os til en substantialistisk tilgang til kriser, hvor en krise kan defineres og identificeres ud fra en række objektive kendetegn. Vi
følger i stedet den socialkonstruktivistiske tilgang og forstår kriser som opfattede og ikke som et objektivt
fænomen (Johansen & Frandsen 2010: 104). I tråd med Lagadec og Coombs betyder det, at en krise først
kan forstås fuldt ud ved at inddrage den specifikke kontekst, organisationen står i, og at enhver konklusion
må drages med en bevidsthed om, at den er situationelt betinget. Det medfører, at vi som udgangspunkt
afviser, at der kan udarbejdes normative guidelines til krisekommunikation, da ingen kriser har præcis de
samme træk eller til enhver tid vil blive opfattet på samme måde. Vi mener stadigvæk, det er muligt at
komme med overordnede betragtninger om, hvad kommuner særligt skal være opmærksomme på, når de
krisekommunikerer, men vores socialkonstruktivistiske tilgang betyder, at vi tager en række forbehold for
de anbefalinger, vi opstiller i slutningen af analysen.

4.2.2 Perspektiver på kriseledelse
I deres bog ”Krisekommunikation” (2010), som fungerer som en grundbog inden for feltet, skelner Johansen og Frandsen mellem et snævert og et bredt perspektiv på kriseledelse, hvor den tidlige litteratur falder
ind under det snævre perspektiv og den nyere litteratur oftest falder inden for det brede.
Ifølge Johansen og Frandsen har forskerne inden for det snævre perspektiv en simplificerende tilgang til
kriseledelse, idet de fokuserer på selve kriseudbruddet og håndteringen af krisen. Kriser betragtes som
”isolerede og punktuelle fænomener”, altså begivenheder, hvilket medfører, at kriseledelse primært består
i at begrænse krisens negative konsekvenser og dermed udøve en form for ”brandslukning” (Johansen &
Frandsen 2010: 119).
Sidenhen har flere videnskabelige undersøgelser vist, at det er mere hensigtsmæssigt at anlægge et bredere perspektiv på kriseledelse, hvor man også forholder sig til faserne før og efter en krise. Før krise-fasen
inkluderer kriseberedskab og kriseplanlægning, under krise-fasen omhandler selve crash managementdelen og efter-fasen handler om, hvordan man lærer af krisen. Inden for dette perspektiv har forskerne
også fokus på image og omdømme for de kriseramte organisationer (Johansen & Frandsen 2010: 123f).
Vores forståelse af kriser og kriseledelse falder ind under det brede perspektiv, selv om vores speciales
fokus på selve krisekommunikationen betyder, at vi i vores analyse fokuserer på under krise-fasen.

4.3 Teoretisk framework: Den retoriske arena
Som teoretisk framework for vores analyse benytter vi Johansen og Frandsens retoriske arena, og vi inddrager de øvrige dele af vores teoriapparat som en del af denne model (se illustration side 21).
Vi har valgt den retoriske arena som framework, fordi den kan omfavne vores øvrige teori, men også fordi
den anlægger en såkaldt multivokal tilgang til kommunikation. I stedet for at fokusere på processer, hvor én
afsender kommunikerer til én modtager, ser Johansen og Frandsen på ”dynamiske og komplekse processer,
hvor mange ’stemmer’ – mange afsendere og mange modtagere – kommunikerer til, med, mod, forbi eller
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om hinanden” (2010: 252). Hermed understøtter forskerne Lagadecs pointe om, at kriser er komplekse og
involverer mange aktører.
Johansen og Frandsen ekspliciterer, at den retoriske arena er udviklet til private virksomheder, der befinder
sig i en krise, og ikke offentlige organisationer, da disse ofte har ”en anden karakter og et andet forløb end
erhvervskriser” (2010: 282). Når vi alligevel bruger modellen som ramme for vores analyse, skyldes det som
tidligere nævnt, at der ikke findes et krisekommunikativt framework for danske kommuner.
Den retoriske arena består af to dele: kontekstmodellen og tekstmodellen.
Kontekstmodellen er inspireret af kommunikationssociologien og omfatter først og fremmest aktørerne.
Ifølge Johansen og Frandsens åbnes ”en retorisk arena, som de implicerede aktører handler og kommunikerer inden for”, når der opstår en krise. En aktør befinder sig inden for den retoriske arena, når vedkommende gør eller siger noget, der af vedkommende selv eller andre anses for at være et indlæg i forløbet
(Johansen & Frandsen 2010: 274f).
I den forbindelse skal kort nævnes, at hvor Johansen og Frandsen benytter sig af aktørbegrebet, vil vi i resten af specialet anvende ordet stakeholder. Det udgør ikke et problem, da Johansen og Frandsen (2010)
synes at have samme forståelse af en aktør, som vi har af en stakeholder. Vi vedkender os R. Edward Freeman, Jeffrey S. Harrison og Andrew C. Wicks definition, som lyder: “A stakeholder is any group or individual
who can affect or is affected by the achievement of a corporation’s purpose” (2007: 6). Denne definition er
tilpasset private virksomheder, men vi mener, ligesom forfatterne selv, at den kan overføres til andre typer
organisationer (Freeman, Harrison & Wicks 2007: 162).
Johansen og Frandsen understreger, at der ikke kan sættes lighedstegn mellem den retoriske arena og offentligheden, selv om meget af det, der foregår i den retoriske arena, finder sted i et offentligt rum, ofte
formidlet via medierne (2010: 275). I den forbindelse skal nævnes, at vi udelukkende baserer vores tekstanalyse på empiri, der er tilgængeligt i det offentlige rum og ikke eksempelvis kommunernes direkte dialog
med deres stakeholdere.
Krisekommunikationen består ifølge Johansen og Frandsen ikke kun af organisationens kommunikation,
men af mange forskellige aktørers ”stemmer”, der kommunikerer:






Til hinanden (envejskommunikation)
Med hinanden (for eksempel en dialog)
Mod hinanden (for eksempel en konflikt)
Forbi hinanden (for eksempel når en organisation og dens stakeholdere fortolker krisen forskelligt)
Om hinanden (for eksempel medier, kunder og borgere) (Johansen & Frandsen 2010: 276f)

Det er væsentligt at bemærke, at aktørerne hverken er lige magtfulde eller har lige god adgang til medierne, hvilket har indflydelse på, hvor godt de klarer sig i den retoriske arena (Johansen & Frandsen 2010:
277f). Johansen og Frandsen illustrerer kontekstmodellen med følgende model:
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(Den retoriske arena: kontekstmodellen. Afbilledet efter Johansen & Frandsen 2010: 277)

Den anden del af den retoriske arena, tekstmodellen, er en retorisk eller socio-diskursiv model for teksten.
Formålet er i detaljer at kunne beskrive og forklare, hvilken slags krisekommunikation der er tale om og
dermed indfange flere aspekter, end det er muligt med for eksempel W. Timothy Coombs’ teori (Johansen
& Frandsen 2010: 280). Det er ligeledes under den retoriske arenas tekstmodel, vi gennemgår den øvrige
teori til vores speciale.
Johansen og Frandsens tekstmodel omfatter tre instanser (med to bokse omkring sig) og fire parametre og
afbilledes som følger:
Medie

Kontekst

Afsender

Modtager

Krisekommunikation

Genre

Tekst

(Den retoriske arena: tekstmodel. Afbilledet efter Johansen & Frandsen 2010: 284)

I det følgende redegøres for de pointer om de respektive instanser og parametre, der har betydning for
vores analyser.
Til instanserne afsender og modtager skal blot pointeres, at de kan være både organisationen i krise og
dens stakeholdere. Hvad angår krisekommunikation, understreger Johansen og Frandsen, at de ikke kun
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forstår kommunikation som verbal kommunikation, men både ord, billeder og handlinger. Talspersonens
kropssprog og organisationens handlinger er altså også krisekommunikation (Johansen & Frandsen 2010:
282). Selv om vi er enige med Johansen og Frandsen i denne betragtning, gør de lange kriseforløb, vi analyserer, det umuligt også at analysere eksempelvis kropssprog i forbindelse med tv-optrædener. Vi indskrænker derfor vores analyseobjekt til det, kommunerne og deres stakeholdere siger, skriver og gør.
Kontekst kaldes den ”krumtap”, som binder kontekst- og tekstmodellen sammen og omfatter den samfundsmæssige eller nationalkulturelle kontekst, den organisatoriske eller institutionelle kontekst og den
situationelle kontekst (Johansen & Frandsen 2010: 285). Kontekst er særligt relevant i forbindelse med vores speciale, da både den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst er anderledes for kommuner end
private virksomheder. Derfor lægger vi i vores analyse særlig vægt på dette parameter, hvilket vi gennemgår senere i kapitlet.
Både medie og genre er parametre, vi sjældent vil kommentere på i vores analyse. Det er dog eksempelvis
en analytisk pointe, at kriser, som får meget opmærksomhed i tv-mediet, ofte når ud til flere mennesker,
hvormed presset på kommunen stiger.
Johansen og Frandsen kalder teksten for krisekommunikationens mikroplan, hvilket indbefatter retoriske
taktikker og udtryksmidler, og forskerne slår samtidig fast, at både kontekst, medie og genre har stor indflydelse på teksten (2010: 299). Ifølge Johansen og Frandsen bør man beskæftige sig med, hvordan krisekommunikationen kommer til udtryk, og de fremhæver forsvarsstrategier, kriseresponsstrategier, metaforer og fortællinger som relevante retoriske taktikker.
Tekstparameteret er det andet parameter, vi lægger særligt vægt på i vores analyse, og i den forbindelse
inddrager vi W. Timothy Coombs’ Situational Crisis Communication Theory (SCCT), stealing thunder-teorien
og begreber fra retorikken. Hvor den retoriske arena giver et godt overblik og sikrer, at vi i analysen tager
de forskellige kontekster og stakeholdere i betragtning, giver SCCT, stealing thunder og de retoriske begreber os mulighed for at analysere på det sagte og skrevne i krisen. Hermed bliver den retoriske arena det
overordnede framework, hvor vi i vores analyser lægger særligt vægt på parametrene tekst og kontekst:
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Kontekst

Medie

Kommunikation i offentlige organisationer
Danske kommuner

Medietype

Afsender

Modtager

Kommune eller
stakeholder

Kommune eller
stakeholder

Krisekommunikation

Genre

Tekst

Udtalelse til medie eller
pressemeddelelse

SCCT
Stealing Thunder
Retorik

4.3.1 Tekstparameteret
4.3.1.1 Situational Crisis Communication Theory
Den krisekommunikationsforsker, vi inddrager i specialets tekstanalyse, er W. Timothy Coombs. Hans krisekommunikationsteori Situational Crisis Communication Theory (SCCT) bruges i dag vidt og bredt både i
forskningen og i praksis blandt virksomheder og konsulenter. Teorien har til formål at give kommunikatører
et videnskabeligt grundlag til at guide dem i deres beslutninger (Coombs 2007: 2) og er således til en vis
grad normativ. Idet SCCT i høj grad tager konteksten til efterretning, vurderer vi dog ikke, at det er problematisk at inddrage teorien i vores analyse. Tværtimod finder vi SCCT særdeles anvendelig, især i forhold til
at skabe overblik over de overordnede strategier i kommunernes krisekommunikation.
SCCT er en del af en forskningstradition, der samtænker attributionsteori og kriseledelse. Attributionsteori
hviler på en antagelse om, at mennesker tilskriver ansvar for negative, uforudsete hændelser. I SCCT bruges
attributionsteorien til at vurdere truslen mod organisationens omdømme alt efter, hvor stærk stakeholdernes attribution er (Coombs 2007: 138).
Coombs’ teori har desuden rødder i den amerikanske retoriker William Benoits teori. Benoit var med ”Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies” (1995) den første af mange til at
præsentere en række strategier til genoprettelse af omdømme for virksomheder. Da Coombs med SCCT har
forsøgt at udvælge de ti mest brugte responsstrategier og dermed overlapper Benoits (Coombs 2007: 139),
vil vi ikke gå nærmere ind i Benoits teori. Til gengæld vil vi fremhæve to antagelser, som Benoit – og siden
også Coombs – baserer sig på, og som vi tilslutter os (Johansen & Frandsen 2010: 205):
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1. Kommunikation er målrettet. Kommunikatører har muligvis multiple mål, som ikke er samordnede,
men folk forsøger at opnå de mål, der er vigtigst for dem på et givent tidspunkt med acceptable
omkostninger.
2. Opretholdelse af et positivt omdømme er et centralt mål for kommunikation. Fordi ens image eller omdømme opfattes som vigtigt, vil individer eller organisationer være motiverede til at handle,
når det bliver kompromitteret.
Coombs opstiller et framework med tre krisefaser, nemlig før krisen, selve krisebegivenheden og efter krisen (2007: 14 & 18f). Da vi som nævnt kun beskæftiger os med under krise-fasen, inddrager vi kun denne
del af teorien.
Ifølge SCCT bør organisationer, som befinder sig i en krise, matche deres strategiske valg af kriserespons til
niveauet af deres kriseansvar og til, hvor stor en trussel mod omdømmet, krisen udgør. Kriselederen kan
bruge vurderinger af krisetypen samt organisationens egen krisehistorie og hidtidige omdømme til at kalkulere, hvor stor truslen mod omdømmet er, og hvordan stakeholderne vil opfatte krisen og efterfølgende
attribuere kriseansvar (Coombs 2007: 138).
Når en krise rammer, må kriselederen fokusere på at forhindre krisen i at sprede sig til upåvirkede dele af
organisationen og begrænse krisens varighed (Mitroff 1994 i Coombs 2007: 127), da langvarige eller omsiggribende kriser kan påvirke organisationens omdømme. Her må kriselederen sørge for 1) at etablere kontrol under krisen og 2) udvise medfølelse, da disse egenskaber afspejler de to komponenter af troværdighed: ekspertise og pålidelighed (Coombs 2007: 144-146). Coombs’ troværdighedsbegreb overlapper i vid
udstrækning Aristoteles’ ethosdyder, som vi finder mere nuancerede og derfor inddrager i vores analyse på
bekostning af Coombs’ troværdighedsbegreb. Vi præsenterer ethosdyderne i afsnittet om retorik.
Coombs påpeger vigtigheden af både kommunikationens form og indhold. Med hensyn til form må kriselederen tilstræbe at give et hurtigt svar, sikre konsistens i udtalelserne og udvise åbenhed. Ved åbenhed forstås både tilgængelighed over for medierne, viljen til at afgive information og ærlighed (Coombs 2007: 128
& 132). Coombs arbejder med tre typer indhold, nemlig instruerende information, tilpassende information
og omdømmeledelse. Relevant for vores speciale er den slags tilpassende information, som Coombs kalder
korrigerende handlinger. Det er tiltag, der skal forhindre, at krisen gentager sig, og som skal forsikre stakeholderne om, at deres sikkerhed er en prioritet (Coombs 2007: 133-137). Som Lagadec påpeger, bliver
mennesker ofte utrygge, når der opstår en krise, og formålet med korrigerende handlinger er at bringe
trygheden tilbage.
Coombs identificerer en række krisetyper, responsstrategier og generelle anbefalinger til udvælgelse af
responsstrategi. Han skelner mellem følgende overordnede krisetyper (Coombs 2007: 142):




Offerkriser, såsom naturkatastrofer og ondsindede rygter;
Utilsigtede kriser, såsom uheld grundet tekniske fejl; og
Undgåelige kriser, såsom uheld grundet menneskelige fejl og ugerninger begået af organisationen.

Disse krisetyper er tydeligt inspireret af Shrivastava og Mitroffs artstypologi, da der skelnes mellem eksterne og interne faktorer samt mellem menneskelige og tekniske fejl. Coombs’ typologi adskiller sig dog ved
kun at have tre overordnede krisetyper og ved at blande art og intensitet, idet Coombs understreger, at
stakeholdernes attribution af ansvar er lavest ved offerkriser, moderat ved utilsigtede kriser og stærk ved
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undgåelige kriser. Foreligger der en krisehistorie hos organisationen, vil denne som regel øge truslen mod
omdømmet og stakeholdernes attribution, hvilket Coombs kalder for ”velcroeffekten” (2007: 142).
Hvor Shrivastava og Mitroffs artstypologi giver et godt overblik over de forskellige slags kriser, en organisation kan blive udsat for, er Coombs’ typologi mere anvendelig i forhold til vores analyse. Det skyldes, at
Coombs til hver overordnede krisetype identificerer en række kriseresponsstrategier, som ledere kan benytte sig af, når de står over for en krise:
1. Benægtelsesstrategier, der betragtes som de mest defensive:
 Angreb på anklager: kriselederen konfronterer den part, der hævder, at der er en
krise.
 Benægtelse: kriselederen benægter, at der foreligger en krise.
 Syndebuk: kriselederen skyder skylden på nogen uden for sin egen organisation.
2. Formindskelsesstrategier:
 Bortforklaring: kriselederen forsøger at minimere organisationens ansvar for krisen.
 Retfærdiggørelse: kriselederen forsøger at minimere den opfattede skade, der forbindes med krisen.
3. Genopbygningsstrategier, der betragtes som de mest imødekommende:
 Kompensation: økonomisk erstatning.
 Undskyldning: kriselederen påtager sig det fulde ansvar og beder om tilgivelse.
4. Forstærkelsesstrategier, som kan benyttes som supplement til de øvrige strategier:
 Påmindelse: organisationen gør opmærksom på sine tidligere gode gerninger.
 Indsmigring: organisationen roser sine stakeholdere.
 Offerrolle: organisationen forklarer, hvordan den også er et af krisens ofre.
(Coombs 2007: 140f. Egen oversættelse)

Listen skal ifølge Coombs ikke opfattes som udtømmende, men snarere, som tidligere nævnt, som en oversigt over de mest anvendte strategier (Coombs 2007: 140). Strategierne omfatter både ord og handlinger,
idet kommunikation har både verbale og nonverbale aspekter. Responsstrategierne kan dog ikke bruges
vilkårligt. Coombs oplister 13 anbefalinger til, hvordan man som leder vælger et passende krisesvar. Eksempelvis bør formindskelsesstrategier bruges i offerkriser, hvor organisationen i forvejen har en krisehistorie eller et negativt omdømme, og benægtelsesstrategier bør bruges over for ondsindede rygter, dog
aldrig i sammenhæng med formindskelses- eller genopbygningsstrategier (Coombs 2007: 143).
Det skal samtidig nævnes, at den kriseramte organisation og dens stakeholdere ikke altid er enige om, hvilken type krise der er tale om. Dette kan hænge sammen med Lagadecs pointe om, at en trussel kan udvikle
sig og blive større end ventet. Coombs anbefaler, at den kriseramte organisation overtager stakeholdernes
forståelse af krisen, da den ellers kan komme til at benytte uhensigtsmæssige responsstrategier (2007:
142).
I forbindelse med vores brug af SCCT kan indvendes, at Coombs’ normative perspektiv umiddelbart står i
kontrast til vores opfattelse af kriser som værende situationelle og unikke. Det ville dog være praktisk umuligt at foretage et sammenlignende multipelt casestudie ud fra et rendyrket socialkonstruktivistisk udgangspunkt, idet vi ville afskære os selv fra enhver bredere gældende konklusion. Derfor tilslutter vi os
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Coombs’ forståelse og anerkender kriser som situationelle og til enhver tid afhængige af forskellige modtageropfattelser, og vi mener samtidig, der er plads til en vis generalisering ud fra eksempelvis de overordnede krisetyper, som Coombs præsenterer i SCCT. Vi tilslutter os således, at der kan være fællestræk ved kriser, hvor organisationen for eksempel er et offer, og dermed også fællestræk i forhold til, hvilket krisesvar
der er mest hensigtsmæssigt.
Samtidig skal der tages det forbehold, at vi ikke som Coombs kun lader stakeholderne være aktive i form af
kausale attributioner (Johansen & Frandsen 2010: 278). Derimod skelner vi – som følge af vores brug af den
retoriske arena – mellem de forskellige stakeholderes udmeldinger og vil notere, hvis kommunens forskellige stakeholdere ikke ser ud til at have samme kriseopfattelse.

4.3.1.2 En ekstra responsstrategi: Stealing Thunder
En responsstrategi, som Coombs ikke inkluderer, men som vi vurderer relevant i forbindelse med kommuners krisekommunikation, er stealing thunder. Denne strategi indebærer, at en organisation afslører potentielt negativ information om sig selv, før det kommer i hænderne på andre instanser, eksempelvis medierne
(Williams, Bourgeois & Croyle 1993 i Arpan & Roskos-Ewoldsen 2005: 426). Begrebet kommer fra retsverdenen, hvor stealing thunder i retssager betragtes som en passende strategi for en forsvarer, der vil blotlægge alle svagheder, før anklageren har mulighed for det (Arpan & Roskos-Ewoldsen 2005: 426). Efterprøvninger af strategien på journalister har vist, at de opfatter afsenderen som mere troværdig, når stealing thunder anvendes (Arpan & Pompper 2003). Dog skal det pointeres, at effekten af retoriske strategier
varierer alt efter krisetype, hvorfor også stealing thunder-strategiens effekt kan forventes at variere (Arpan
and Pompper 2003: 301).

4.3.1.3 Retorik
Ligesom SCCT og stealing thunder passer retorik ind under den retoriske arenas tekstparameter. Hvor vi
benytter SCCT til at analysere, hvorvidt kommunernes responsstrategier passer til stakeholdernes forståelse af krisen, benytter vi retoriske begreber til den tekstnære del af vores analyse. Én ting er nemlig, om
kommunerne benytter sig af en benægtelses- eller en bortforklaringsstrategi, noget andet er, hvordan
kommunernes og deres stakeholderes konkrete udtalelser påvirker kommunernes omdømme og dermed
muligheder for at krisekommunikere. Som Johansen og Frandsen pointerer, tager SCCT ikke hensyn til, at
man kan undskylde på forskellige måder (2010: 300-302), og det kritikpunkt forsøger vi hermed at imødekomme. I de følgende afsnit introduceres derfor de retoriske begreber, vi inddrager i vores analyse, samt
operationaliseringen heraf.
Den græske filosof Aristoteles definerede retorik som ”en kunnen (dynamis), der sætter os i stand til at
mønstre de mulige overbevisende momenter i ethvert givet stof” (1991: 33). Aristoteles identificerede tre
typer af bevismidler, som taleren kan benytte sig af, nemlig ethos, pathos og logos.
Ethos baseres på talerens karakter og væsen og knytter sig til troværdighed. Aristoteles fremhævede ethos
som et særligt vigtigt bevismiddel, idet talerens moralske personlighed rummer ”det stærkes overbevisende moment af alle” (1991: 34). Også den amerikanske kommunikationsforsker James C. McCroskey interesserer sig for ethos, som han definerer som ”the attitude towards a source of communication held at a given
time by a receiver”. Ifølge McCroskey er ethos dynamisk og multidimensionel, hvilket implicerer, at ethos
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ikke er noget, en taler har, men derimod noget, der befinder sig hos modtageren ligesom enhver anden
holdning (2001: 83). Vi mener, at ethosbegrebet kan sidestilles med krisekommunikationslitteraturens begreb omdømme, idet begge relaterer sig til stakeholdernes opfattelse af en given aktørs karakter og troværdighed. I vores analyse benytter vi begrebet ethos frem for omdømme, da ethos kan analyseres gennem flere dimensioner, som det beskrives nedenfor. Ligesom McCroskey skriver vi for nemheds skyld om
ethos som noget, en kilde har, selv om det egentlig ikke er tilfældet (2001: 84).
Som følge af sin forståelse af ethos som et dynamisk begreb deler McCroskey ethos op i tre faser, nemlig
initial ethos, derived ethos og terminal ethos. Initial ethos er en aktørs ethos umiddelbart før, han/hun begynder at kommunikere. Derived ethos er den ethos, en aktør producerer, mens han/hun kommunikerer,
og terminal ethos er den ethos, der står tilbage efter kommunikationen (McCroskey 2001: 83). McCroskey
understreger det dynamiske aspekt ved at slå fast, at ”[the] terminal ethos of today is the initial ethos of
tomorrow” (2001: 96). I tråd med vores processuelle syn på kriser vil vi i vores analyser løbende kommentere på, hvordan kommunernes ethos ændrer sig i løbet af krisen.
De to andre retoriske bevismidler, pathos og logos, skal også kort præsenteres. Når taleren benytter sig af
pathos, forsøger han/hun at skabe overbevisning gennem tilhørerne ved at appellere til deres følelser. I
forbindelse med disse pathosappeller skal taleren huske, at tilhørerne højst sandsynligt dømmer forskelligt
alt efter humør og indstilling, og det er usandsynligt, at talerens brug af pathos opfattes ens af samtlige
tilhørere (Aristoteles 1991: 34f). Dette er en vigtig pointe i forhold til vores multivokale tilgang til krisekommunikation. Den sidste form for bevismiddel er logos, hvor ”overbevisning skabes gennem selve det
sagte”, når taleren fremfører logiske argumenter for sin sag og dermed appellerer til tilhørernes fornuft
(Aristoteles 1991: 35). De retoriske bevismidler er relevante som analyseværktøj i vores speciale, da ikke
blot kommunerne, men også deres stakeholdere kan benytte sig af dem, og da et af formålene med krisekommunikation er at opretholde sin ethos.
Ligesom Aristoteles udråbte ethos til at være det vigtigste retoriske bevismiddel, opdelte han ethos i tre
dyder, som en troværdig taler må have: phronesis, arete og eunoia. Flere retorikere er senere kommet med
deres egne bud på dimensioner af ethos, og McCroskey arbejder for eksempel med kompetence, karakter
og omsorg (2001: 86). I vores speciale benytter vi os dog af Aristoteles’ dimensioner af ethos, da vi finder
disse mest dækkende.
Phronesis kan oversættes til ”klogskab” og ”praktisk fornuft” og handler om at fremstå kompetent. Taleren
skal være vidende om det emne, han/hun udtaler sig om, og dyden kan sammenlignes med faglig kompetence (Gabrielsen & Christiansen 2009: 78). Når vi analyserer kommunernes phronesis, vil vi for eksempel
lægge vægt på, om både forvaltning og politikere har levet op til deres forpligtelser, samt hvorvidt talspersonerne fremstår, som om de er inde i sagen.
Arete kan oversættes til ”sympati” og handler om, hvorvidt tilhørerne finder de værdier, taleren giver udtryk for, sympatiske og, som McCroskey pointerer, sandfærdige (2001: 85). Mennesker har generelt større
tendens til at tro på folk, der deler deres værdier, hvorfor det for taleren er vigtigt at understrege det,
han/hun har til fælles med dem, der lytter til ham/hende (Gabrielsen & Christiansen 2009: 79). I forbindelse
med vores analyse af kommunernes arete er det eksempelvis vigtigt, at talspersonerne giver udtryk for at
have de i stakeholdernes øjne rigtige værdier, for eksempel ved at prioritere ofrene for krisen og udvise
både sympati, empati og pålidelighed.
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Den sidste dyd, eunoia, betyder ”velvillighed” og handler om at vise, at man forstår tilhørernes situation og
både tager dem alvorligt og vil dem det bedste (Gabrielsen & Christiansen 2009: 80). I vores analyser vil vi
eksempelvis argumentere for, at det skader kommunens eunoia, når kommunen ikke kommunikerer på den
måde, stakeholderne forventer. Et eksempel kan være, at en talsperson afviser at svare på journalisternes
spørgsmål.

4.3.2 Kontekstparameteret
I den følgende del af teorikapitlet præsenteres den teori, som vi inddrager i specialets analyse II. Denne
teori falder ind under den retoriske arenas kontekstparameter og vedrører den samfundsmæssige og organisatoriske kontekst, som danske kommuner befinder sig i. Vi redegør først for den internationale teori om
offentlige organisationers strategiske kommunikation, herunder krisekommunikation, og derefter for de
særlige vilkår for danske kommuner.
Kontekst

Medie

Kommunikation i offentlige organisationer
Danske kommuner

Medietype

Afsender

Modtager

Kommune eller
stakeholder

Kommune eller
stakeholder

Krisekommunikation

Genre

Tekst

Udtalelse til medie eller
pressemeddelelse

SCCT
Stealing Thunder
Retorik

4.3.2.1 Strategisk kommunikation i offentlige organisationer
Flere internationale forskere har forsket i offentlige organisationers brug af public relations; en disciplin,
der falder ind under strategisk kommunikation, og som krisekommunikation kan siges at være en del af.
Blandt dem er amerikanske Brooke Fisher Liu og J. Suzanne Horsley, som kritiserer public relationsforskningen for ikke at skelne mellem den offentlige og private sektor og bruge de samme teoretiske modeller på begge sektorer. Ifølge Liu og Horsley rækker de eksisterende public relations- og kommunikationsmodeller ikke til den offentlige sektor, idet den besidder unikke træk, der skaber særlige muligheder og
begrænsninger for public relations (2007: 278). Vi gennemgår i det følgende kort disse træk, men vi kom-
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menterer ikke på den model for offentlige organisationers PR, som Liu og Horsley opstiller, da den ikke
inddrages i specialet.
Ifølge Liu og Horsley er politics et særligt træk ved offentlige organisationer, der giver en stor diversitet af
eksterne påvirkninger. Dette kan for eksempel være pres fra interesseorganisationer og det politiske behov
for folkelig opbakning (Allison 2004 og Graber 2003 i Liu & Horsley 2007: 378). Samtidig adskiller den offentlige sektor sig fra private virksomheder ved dens focus on serving the public og legal constraints, som
ofte begrænser organisationernes mulighed for at kommunikere åbent og fyldigt (Liu & Horsley 2007: 379).
På basis af Graham T. Allisons argument om, at offentlige beslutningsprocesser dækkes oftere i medierne
end private virksomheders (2004 i Liu & Horsley 2007: 379), pointeres desuden, at offentlige organisationer
udsættes for særlig media scrutiny.
Lack of managerial support er et yderligere træk, som står i vejen for god kommunikation fra offentlige
organisationer. Eksempelvis påpeger Liu og Horsley, at public relations-området som regel er det første, der
udsættes for nedskæringer i budget eller stillinger (Garnett 1997 i Liu & Horsley 2007: 380). Også blandt
befolkningen er der en ringe opfattelse af offentlig kommunikation, hvilket blandt andet skyldes de negative associationer til ordene ”propaganda” og ”spin” (Graber 2003 i Liu & Horsley 2007: 380). Som resultat af
denne poor public perception samt manglende opbakning fra lederne, mener Liu og Horsley, at den kommunikationsprofessionelle udvikling i den offentlige sektor halter bagefter den private sektors (2007: 380).
Sluttelig fremhæves federalism2 som et træk, der betyder, at offentlige kommunikatører ikke kun skal agere
overens med egne interesser, men også med resten af systemets. Eksempelvis kan staten gå ind og kommunikere på en lokal myndigheds vegne, hvis emnet er af national interesse (Schneider 1995 i Liu & Horsley
2007: 381).
Disse otte træk er interessante, ikke mindst fordi flere af dem fremhæves andre steder i forskningen. For
eksempel har norske Arild Wæraas og Haldor Byrkjeflot identificeret fem ”problemer” for offentlige organisationers strategiske kommunikation (2012). De ser også et fundamentalt politics-problem i offentlige organisationer på grund af disses særlige raison d’être og politikernes forfølgelse af egne mål og interesser
(Wæraas & Byrkjeflot 2012: 194). I den forbindelse skal nævnes, at Uriel Rosenthal, Paul ’t Hart og Alexander Kouzmin beskæftiger sig med det, de kalder bureau-politics i forbindelse med kriseledelse. Deres pointe
er, at de spændinger, der eksisterer mellem det politiske og administrative niveau og mellem forskellige
afdelinger i offentlige organisationer, ikke forsvinder som følge af en krise; heller ikke selv om det som udgangspunkt forventes, at offentlige organisationer håndterer kriser på en koordineret måde, for eksempel
ved at nedsætte en krisestab (Rosenthal, ’t Hart & Kouzmin 1991: 212).
Wæraas og Byrkjeflot betoner samtidig vigtigheden af consistency, som dog er svær for offentlige organisationer at opnå. Det skyldes, at organisationens forskellige ansvarsområder kan have forskellige identiteter
og inkompatible værdier, hvilket i sidste ende kan lede til forskellige medarbejderopfattelser af, hvordan
organisationen er (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 195f). Også i forhold til et stærkt brands særlige charisma,
uniqueness og excellence kommer offentlige organisationer til kort, mener Wæraas og Byrkjeflot. Det skyldes blandt andet, at offentlige organisationer ikke selv kan vælge deres ”kunder”, og at New Public Management-bølgen har bidraget til at diskreditere det offentlige system (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 197). Sam2

Begrebet federalism forstås normalt i en amerikansk kontekst, men Liu og Horsley anvender Laurence O’Tooles generiske definition af begrebet: “a system of authority constitutionally apportioned between central and regional governments” (O’Toole 2000: 2 i Liu & Horsley 2007: 381).
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tidig er det vanskeligt for offentlige organisationer, der som ansvarlige for svære områder såsom arbejdsløshed og sociale problemer skal træffe upopulære beslutninger, at blive nævnt i forbindelse med positive
nyheder (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 197). Endelig har offentlige organisationer svært ved at fremstå unikke
og excellente, da alle offentlige organisationer som udgangspunkt har legitimitet, og borgerne forventer
ensartethed i services og kvalitet (Wæraas & Byrkjeflot 2012: 200).
Ifølge Wæraas og Byrkjeflot kan de fem problemer ikke elimineres, men de kan håndteres og balanceres.
Formålet med at gøre dette er at opretholde organisationens legitimitet, og Wæraas og Byrkjeflot understreger i den forbindelse, at legitimitet er vigtigere for offentlige organisationer end et godt omdømme. De
to begreber er relaterede, men hvor omdømme indebærer en form for konkurrence og en stræben efter et
højere niveau, så kræver legitimitet ”bare” et vist niveau af tillid og accept (King & Whetten 2008, Deephouse 1999 og Deephouse & Suchman 2008 i Wæraas & Byrkjeflot 2012: 201). Wæraas og Byrkjeflot
påpeger i den forbindelse, at en offentlig organisation ikke får et legitimitetsproblem, før dens raison d’être
er truet, selv om den godt kan kæmpe med sit omdømme (2012: 201).
Wæraas og Byrkjeflot mener dog stadigvæk, som vi også fremhæver i indledningen til specialet, at et godt
omdømme medfører flere fordele for offentlige organisationer. Forskerne ser et godt omdømme som et
”valuable political asset”, som kan bruges til at skaffe opbakning i offentligheden, få tildelt større handlerum af politikerne, beskytte organisationen fra politiske angreb, rekruttere og fastholde medarbejdere
samt bevare den magt og autonomi, organisationen har (Carpenter 2002: 491 og Carpenter 2010 i Wæraas
& Byrkjeflot 2012: 187). Vores speciale baserer sig på en opfattelse af, at et positivt omdømme og ikke kun
opretholdelse af legitimitet er vigtigt for kommuner, hvilket vil blive diskuteret i den teoretiske refleksion
senere i opgaven.

4.3.2.2 Krisekommunikation i offentlige organisationer
Krisekommunikation som særskilt disciplin for offentlige organisationer er et relativt uudforsket emne.
Britiske Lynn T. Drennan og Allan McConnell er blandt de mest fremtrædende og forsker i både risiko- og
kriseledelse; vi inddrager dog blot deres pointer om krisekommunikation.
Drennan og McConnell henviser til mange af de samme forskelle mellem den offentlige og private sektor
som diskuteret i foregående afsnit (2007: 8f) og identificerer desuden fem dimensioner ved kriser, der former kriseledelsen og -kommunikationen: kendskabet til krisetypen; krisens kompleksitet; hvorvidt krisen
breder sig over flere forskellige sektorer, regioner og politiske niveauer; hvorvidt krisen åbner for dybere
spørgsmål om samfundet, dets institutioner og politikker og endelig timing. Sidstnævnte relaterer sig særligt til den politiske cyklus og ledernes karriereveje. Ifølge Drennan og McConnell er det mere sandsynligt,
at politikere forsøger at udnytte en krise til at opnå valgmæssige fordele, hvis krisen rammer lige før et valg,
for eksempel ved såkaldte blame games3 (2007: 151f). Ledere, der netop er blevet valgt, er mere tilbøjelige
til at vedgå ansvar for problemet (Drennan & McConnell 2007: 153).
Drennan og McConnell tilslutter sig desuden opfattelsen af, at kriseledelse er en mission impossible for
offentlige ledere, idet borgernes forventninger er høje og tolerancen for fejl er lav, hvorfor offentlige kriseledere oftere bliver skurken end helten (’t Hart et al. 2001 i Drennan & McConnell 2007: 169).

3

Definition og uddybning længere nede i afsnittet.
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Det skal samtidig nævnes, at Drennan og McConnell, ligesom de fleste andre forskere, afviser en samlet
best practice for kriseledelse, men giver flere af de samme generiske råd som Coombs, eksempelvis at
kommunikere konsistent og undgå udtalelsen: ”ingen kommentarer” (2007: 153 & 159). At Drennan og
McConnell generelt er inspireret af Coombs ses i deres opstilling af strategier for krisekommunikation, der
tager udgangspunkt i Coombs’ (2007: 162), hvilket yderligere støtter op om vores valg i forhold til at inddrage SCCT.
Begrebet blame game behandler McConnell sammen med Thomas Preston, Arjen Boin og Paul ’t Hart i et
casestudie af præsident George W. Bushs respons til den krisesituation, der opstod i forbindelse med orkanen Katrina. Selve fundene fra casestudiet, hvis formål er at sætte en forståelsesramme for politiske lederes kriserespons, finder vi ikke relevante for vores speciale, men det er til gengæld forfatternes pointer om
betydningen af ledelsesstil for krisehåndtering (Boin et al. 2010: 706). Begrebet blame game knytter sig
desuden til Morins pointe om, at løsningen på en krise har både et reelt og et symbolsk udfald, hvor det
symbolske handler om, hvem der skal have skylden og straffes.
Først og fremmest identificerer Boin et al. to ledelsesmæssige faktorer, der har betydning for udfaldet af
krisens blame game: i hvilken udstrækning, skylden for dårlig kriseledelse attribueres til ledere og myndigheder, og hvor kløgtigt politiske ledere udfører blame management i løbet af og i respons til krisen (Boin et
al. 2010: 708). Hvordan en politisk leder håndterer krisen og det efterfølgende blame game hænger følgelig
sammen med vedkommendes ledelsesstil, og her er særligt to dimensioner centrale: lederens behov for
kontrol og lederens kontekstfølsomhed (Hermann & Preston 1994 og Preston & Hermann 2004 i Boin et al.
2010: 714). Et stort behov for kontrol viser sig som regel i en mere hands on-tilgang til ledelse, hvor andre
vil delegere mere til underordnede. Kontekstfølsomhed handler om, hvor hurtigt lederen opfanger krisesignaler og er i stand til at tage beslutninger baseret på den umiddelbare information om krisen. Ifølge forskerne er der muligheder og faldgruber ved både kontrollerende såvel som distanceret adfærd og snarrådig
såvel som afventende adfærd (Boin et al. 2010: 715).

4.3.2.3 Danske kommuners struktur og ansvar
Danmark har i dag 98 kommuner, som står for den daglige styring og forvaltning af den danske velfærdsstat. Denne forvaltning er indlejret i en styringskæde, som i Danmark egentligt er en dobbelt styringskæde.
Kommunernes selvstyre udgør den ene del, og den nationale, parlamentariske styringskæde, hvori Folketinget fastsætter lovgivning, som regeringen udøver, udgør den anden. For begge led i kæden gælder, at
politisk og administrativ myndighed udspringer af et vælgermandat, samt at de valgte politikere står til
ansvar for vælgerne (Christensen et al. 2011: 19).
Ifølge Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen og Marius Ibsen er principal-agentperspektivet en ”meningsfuld heuristik” at anlægge på forholdet mellem den politiske ledelse, forvaltningen og borgerne, selv om det egentlig er en økonomisk teori baseret på private virksomheder (2011: 32).
Principal-agent-forholdet består af en principal, som baseret på et ønske om at få udført en opgave delegerer kompetence til en agent (Moe 1984: 756), og det er netop denne forståelse af de forskellige lag i administrationen, der er central for os. Eksempelvis kan Folketinget betragtes som principal for regeringen, regeringen kan ses som principal for embedsværket samt for kommunerne, og folket kan betragtes som principal for både det nationale og kommunale embedsværk. Samtidig kan den kommunale administration ses
som principal for de kommunale institutioner og byrådet som principal for alle kommunens funktioner. Det
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ene niveaus agenter er altså principaler for det underliggende niveau (Christensen et al. 2011: 33 og Herping 2012: 42).
Ifølge Terry M. Moe har organisationer i den politiske verden ofte multiple principaler, hvilket betyder, at
agenten kæmper med ukoordinerede og ofte modstridende krav og tilskyndelser (1984: 768). I en dansk
kontekst har kommunerne således flere principaler. De har for eksempel fået delegeret ansvar og kompetence fra økonomi- og indenrigsministeren, byrådspolitikerne er valgt på et folkeligt mandat og er dermed
agent for vælgerne, og samtidig er kommunerne underlagt tilsynsmyndigheden Statsforvaltningen. Sidstnævnte kan udtale kritik, omgøre kommunens beslutninger og pålægge tvangsbøder (Kommunestyrelsesloven 2013 § 50a og 50b).
Det skal samtidig nævnes, at kontrollen med den kommunale forvaltning udføres både af politikerne selv
og ved hjælp af domstolskontrol og revision af regnskaberne (Christensen et al. 2011: 12). Dertil kommer,
at kommunerne er underlagt en yderligere kontrolinstans i form af Folketingets Ombudsmand. Borgere kan
klage til Ombudsmanden, som udøver sin virksomhed uafhængigt af Folketinget, over afgørelser eller behandling fra offentlige myndigheder. Ombudsmandens eneste sanktion er at udtale sin vurdering af sagen,
herunder henstillinger og forskellige grader af kritik, men Christensen et al. (2011: 272) vurderer, at hans
virksomhed har en vis disciplinerende effekt på myndighederne, idet ingen politisk ansvarlig ønsker at blive
kritiseret af ham. Københavns Kommune har tillige en ombudsmandsfunktion i Borgerrådgiveren, som ifølge kommunens hjemmeside har en tilsyns- og kontrolfunktion i forhold til udvalg, borgmestre og forvaltninger (Københavns Kommune 2014). Både Borgerrådgiveren og Ombudsmanden kan på baggrund af rollen
som borgernes ”forlængede arm” betegnes som principaler for kommunen.
Som et særligt forhold for offentlige organisationer skal ligeledes bemærkes, at både folkevalgte og embedsmænd opererer under offentlighedsloven, som sikrer, at alle kan få adgang til dokumenter i en sag, når
de beder den relevante myndighed om det. Undtagelser fra retten til aktindsigt indbefatter myndighedernes interne arbejdspapirer og dokumenter, der indeholder oplysninger om personers private og virksomheders økonomiske forhold. Disse forhold er underlagt tavshedspligten, der også omtales særskilt i Forvaltningsloven. Her fastslås det, at enhver, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt
jævnfør straffeloven, når en oplysning ved lov er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt
at hemmeligholde den, eksempelvis for at beskytte personfølsomme oplysninger (Forvaltningsloven 2009 §
27).
Idet vi inddrager krisekommunikationsteori, der lægger vægt på stakeholdernes attribution af kriseansvar,
vil vi her redegøre for, hvem der har ansvaret for de kommunale opgaver. Danske kommuner har overvejende udvalgsstyre, hvori en borgmester, et eller flere stående udvalg og et økonomiudvalg indgår (Christensen et al. 2011: 117f). Ansvaret for daglige beslutninger er fordelt på udvalgene, hvis antal byrådet selv
fastlægger. Dog er det byrådet, der kollektivt bærer det overordnede politiske og administrative ansvar
(Christensen et al. 2011: 36). Det er obligatorisk for kommunerne at have et økonomiudvalg, et særligt beskæftigelsesudvalg og et børne- og ungeudvalg bestående af både byrådsmedlemmer og særligt sagkyndige, herunder en dommer. Dette udvalg træffer beslutninger i sager om tvangsfjernelser af børn. De største
kommuner kan også vælge magistratstyret (Christensen et al. 2011: 119), og i København kaldes byrådet
for Borgerrepræsentationen og har 55 medlemmer i modsætning til andre byråd, hvis størrelse ligger på
mellem 19 og 31 medlemmer.

Side 30 af 108

Borgmesteren har en særlig position som formand for byrådet og den eneste fuldtidslønnede politiker. Han
eller hun vælges for fire år, og det er ikke muligt at gøre et politisk ansvar gældende over for borgmesteren
i valgperioden, således at han/hun må forlade embedet (Christensen et al. 2011: 118).
Ansvaret for forvaltningernes arbejde er baseret på en balance mellem embedsmændene i hver forvaltning
og politikerne i de dertilhørende udvalg. Ifølge en undersøgelse af Rikke Berg og Ulrik Kjær (2005) ligger
initiativet til beslutninger i høj grad hos embedsmændene, og samtidig mener 80-90 procent af politikerne i
undersøgelsen, at borgmesteren har mere indflydelse end menige politikere og udvalgsformænd. Det betyder, ifølge Christensen et al., at det kollegiale styre tilsyneladende ikke står så stærkt som det formelt beskrives i Styrelsesloven (2011: 126). Christensen et al. påpeger ligeledes, at det faktum, at politikere også
varetager forvaltningsopgaver, betyder, at behovet for at kontrollere forvaltningen ikke er så stort (2011:
269).
Som en sidste pointe skal nævnes, at de grundlæggende vilkår for kommunernes opgaveløsning fastsættes i
Folketinget, og at det ifølge Christensen et al. er ”en kendsgerning, at Folketinget også i den offentlige debat menes at have et ansvar, når noget går galt, fx hvis der er for lang ventetid på en plejebolig, et barn
mishandles, eller undervisningen i skolen er mangelfuld” (2011: 252). Det er altså svært at afgøre, hvem der
har ansvaret for en kommunal krise. I princippet er det samlede byråd ansvarligt, men i praksis har både
embedsmænd og borgmesteren særlig stor indflydelse. Dertil kommer, at Folketinget også ofte menes at
have et ansvar, hvilket kan påvirke den relevante minister.

4.3.2.4 Strategisk kommunikation i danske kommuner
Strategisk kommunikation i danske offentlige organisationer er et relativt nyt fænomen. Offentlig kommunikation omtales i en betænkning fra 1987, men her blev den form for kommunikation, hvis formål er at
præsentere et bestemt image for organisationen – såkaldt ”profileringsinformation” – anset for kontroversiel for en offentlig myndighed (Betænkning 1117/1987: 34-39 i Lund & Nyegaard 2009: 8). Sidenhen – og
særligt efter strukturreformen – er strategisk kommunikation dog blevet institutionaliseret i de danske
kommuner. Dette skyldes ifølge Heidi Houlberg Salomonsen og Jeppe Agger Nielsen især Kommunernes
Landsforening (KL), som har leveret modeller for strategisk kommunikation, understreget vigtigheden heraf
i forbindelse med fusionerne, udgivet best practices for kommunikation (KL 2006 og KL 2008) og afholdt
netværksmøder, hvor kommunerne kan lære af hinanden (Nielsen & Salomonsen 2012: 81f).
Offentlige organisationer har dog visse udfordringer i forbindelse med kommunikation, påpeger Salomonsen i sin antologi ”Offentlig ledelse og strategisk kommunikation” fra 2013. Ifølge ”Kodeks for god offentlig
topledelse” skal offentlige topledere ”værne om den offentlige sektors legitimitet og de demokratiske værdier” og dermed tage hensyn til samfundet generelt, åbenhed og inddragelse (Salomonsen 2013: 15). Samtidig er offentlige organisationers omgivelser kendetegnet ved et såkaldt ”negativitet bias”, hvilket betyder,
at både medier, vælgere og oppositionspolitikere har tendens til at fokusere på det negative og samtidig
straffer fejl hårdere end de belønner succes (Hood 2007 og 2011 i Byrkjeflot, Salomonsen & Wæraas 2013:
154).
Salomonsen påpeger fire særtræk ved offentlige organisationer, der påvirker offentlig ledelse og strategisk
kommunikation, hvoraf nogle er nævnt tidligere og derfor ikke uddybes. Hun henviser til internationale
forskeres resultater uden dog at diskutere, om man bør tage forbehold for at overføre dem til danske for-
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hold. Salomonsen understreger desuden, at indflydelsen af særtrækkene varierer mellem de forskellige
typer offentlige organisationer.
For det første medfører offentlige organisationers politiske kultur både en begrænsning af de offentlige
lederes autonomi og fleksibilitet og en grundlæggende ”politisk usikkerhed”, idet det er umuligt at vide,
hvornår den politiske ledelse udskiftes (Rainey 2009: 84 og Moe 1990: 122-125 i Salomonsen 2013: 22f). I
forbindelse med kriser argumenterer Boin et al. desuden for, at alle kriser i offentlige organisationer er
politiske, idet de, med Frandsen og Johansens ord, ”(re)aktiverer politiske konflikter (f.eks. i forbindelse
med udpegningen af årsagen til krisen)”, og/eller idet ”borgerne forventer, at de politikere, som repræsenterer dem, træder i karakter og viser vejen.” Dette medvirker til, at kommunale kriseledere opererer i et
mere ”komplekst farvand”, end man gør i det private (Frandsen & Johansen 2013: 175).
For det andet betyder offentlige organisationers kompleksitet, at de ofte har med såkaldte wicked problems
at gøre, hvortil der hverken er enighed om definitionen eller den bedste løsning (Jørgensen 1992: 61 og
Head 2008: 102 i Salomonsen 2008: 23). Dertil kommer, at offentlige organisationers stadigt mere professionaliserede medarbejdere i højere og højere grad udtaler sig offentligt, hvis de oplever kritisable forhold
(Salomonsen 2013: 24).
For det tredje har offentlige organisationer mange forskellige stakeholdere, som kan besidde flere forskellige stakeholderroller (for eksempel bruger og medarbejder), og som forventer, at offentlige organisationer
tager hensyn til samfundet som helhed og ”agerer fair, er responsive, ærlige, åbne og kan gøres ansvarlige
for deres handlinger” (Pollitt 2003: 18 og Rainey 2009: 83 i Salomonsen 2013: 25).
Og for det fjerde truer omgivelsernes evne til at politisere en sag eller beslutning fra offentlige organisationer både organisationens omdømme og autonomi, jævnfør de såkaldte blame games (Hood 2011 i Salomonsen 2013: 26).
I Salomonsens antologi argumenterer samfundsforsker Johannes Andersen desuden for, at borgerne nu
udgør en potentiel politisk aktør. Det medfører, at offentlige organisationer bliver mere og mere porøse, da
de både forsøger at blive så gennemsigtige som muligt og samtidig bliver mere sårbare i forhold til deres
omdømme (Andersen 2013: 33). Ifølge Andersen betyder den institutionaliserede evalueringskultur, der er
opstået i de offentlige organisationer, samt organisationernes nye sociale position som ”aktivt kommunikerende”, at det er blevet en del af rollen som borger eller bruger at vurdere myndighederne. Borgerne kan
altså fælde hård dom over en offentlig organisation, hvorfor organisationerne er blevet mere følsomme
over for kriser (Andersen 2013: 41f). Denne pointe læner sig op af Becks teori om, at magten til dels forskydes fra den politiske sfære til subpolitikkens sfære: via medierne kan borgerne diskutere kommunens roller
og lægge pres på kommunen.
Dertil kommer, at politikerne er afhængige af demokratisk legitimitet og samtidig på grund af de mange
meningsmålinger nærmest befinder sig i en konstant valgkamp. Politikerne skal altså både kunne markere
sig i forhold til de andre politikere og samarbejde (Andersen 2013: 42f). Dertil kommer, at ”støj” på organisationsdelen, for eksempel en børnesag, har potentiale til at ramme de politiske partiers demokratiske
legitimitet (Andersen 2013: 44).
Professor Anker Brink Lund påpeger dog, at det i praksis langt fra er borgerne som helhed, der sætter den
politiske dagsorden, ”men snarere […] højtråbende kritikere ved hjælp af det, der bedst betegnes som enkeltsagernes medialiserede evighedsmaskine” (Lund 2013: 136). Hertil fremhæver han, at journalister som
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udgangspunkt mener, at (for)brugeren altid har ret, samt at de gerne påtager sig rollen som ”sagsbehandler” i enkeltsagerne. Det betyder, at journalister kan inddrage publikum, forvandle helte til skurke og spille
forskellige offentlige myndigheder ud mod hinanden. Samtidig påpeger Lund, at et folketingsmedlem hurtigt kan udnytte muligheden til at skaffe sig selv opmærksomhed ved at kalde ministeren i samråd, hvis en
kommune afviser at deltage i dækningen (Lund 2013: 137). Tyngden af mediernes indflydelse understreges
desuden i Johanssons undersøgelse af skandaler i Sveriges offentlige sektor, der viser, at medierne skaber
det største pres fra omgivelserne på den offentlige organisation (2007: 27).
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5 Metode
I det følgende kapitel redegøres for specialets metode samt de overvejelser, der har styret vores metodiske
valg. Diskussionen af specialets validitet og reliabilitet præsenteres i kapitlet om metodekritik i slutningen
af specialet.

5.1 Videnskabsteoretisk ståsted
Som fundament for vores metodiske og analytiske valg vil vi indledningsvist redegøre for, hvordan vi forstår
og tilgår viden. Filosofien bag vores speciale er central, fordi den indebærer antagelser om den sociale virkelighed og om, hvordan vi indsamler og forstår viden om denne virkelighed. Tilgangen til viden kan forklares gennem begreberne ontologi og epistemologi. Ontologi vedrører formen og indholdet af ”virkeligheden”, det vil sige, hvordan vi som forskere opfatter virkeligheden og vores forudgående antagelser om,
hvordan verden fungerer. Epistemologi handler om, hvad vi som forskere anser som gyldig viden, altså forholdet mellem forskeren og den tilgængelige viden (Fuglsang, Olsen & Rasborg 2013: 32f).
Specialet er baseret på det socialkonstruktivistiske paradigme. De ontologiske antagelser, der ligger forud
for specialet, fremhæver dermed, at verden ikke er objektiv, men socialt konstrueret, og betydningen af
den varierer alt efter, hvordan den fortolkes (Fuglsang, Olsen & Rasborg 2013: 42). Det betyder samtidig, at
sandheden er noget, der kæmpes om. Med en socialkonstruktivistisk analysetilgang undersøges, hvem der
har definitionsmagten, altså hvem der bestemmer, hvordan man anskuer og kategoriserer henholdsvis
sociale og fysiske fænomener (Pedersen 2012: 191).
Heraf følger, at vi har en epistemologisk formodning om, at resultaterne af vores analyse vil være subjektivt
skabte og socialt konstruerede. De indsamlede data er opstået gennem en dialog mellem os, der undersøger, og det undersøgte. Det vil sige, at analysefundene skabes simultant med analysen, og den resulterende
viden vil aldrig være objektiv (Rendtorff 2013: 286).

5.2 Forskningstilgang
Med vores epistemologiske og ontologiske ståsted fastlagt vil vi i dette afsnit kort forklare baggrunden for
valget af en kvalitativ forskningstilgang.
Den kvalitative tilgang er en måde at komme i dybden med en given problemstilling på og få et billede af
undersøgelsessubjekternes dybereliggende motiver, holdninger og adfærd. En kvalitativ tilgang prioriterer
således dybde frem for generaliserbarhed og indhold frem for mængde. Den baserer sig desuden på en
induktiv og konstruktivistisk indfaldsvinkel (David & Sutton 2004: 35). For vores problemformulering, som
fordrer en dybdegående analyse og i højere grad søger at kvalificere forståelsen af, hvorfor dobbeltkriser er
opstået netop her, end at kvantificere hvornår, for hvem eller hvor ofte dobbeltkriser forekommer, er denne tilgang særligt anvendelig.
Vi anlægger en refleksiv grounded theory-tilgang til vores speciale. Grounded theory blev udviklet af Barney
Glaser og Anselm Strauss (1967) med det formål at påvise, at teorier kan opbygges, ikke kun testes, gennem kvalitative undersøgelser (David & Sutton 2004: 79). Med en grounded theory-tilgang er man åben
over for, at nye koncepter, mønstre og kategoriseringer kan dukke op i løbet af analysen og bidrage med
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nye perspektiver, frem for at være farvet af et eksisterende teoriapparat (David & Sutton 2004: 79f). Dette
støtter op om vores valg om at inddrage teori fra flere forskellige forskningsområder.
Vores udgangspunkt i grounded theory indebærer, at vi veksler mellem en induktiv og deduktiv tilgang alt
efter, hvor i analysen vi befinder os. Vi veksler med andre ord mellem eksploration og afprøvning, idet vi
starter ud med nogle vage hypoteser om, at kommuners krisekommunikation kan påvirkes af, at:





de har et politisk niveau;
de har borgere, ikke kunder;
de har tavshedspligt, og;
de har særlige stakeholdere som for eksempel ministeren.

I analysen vil vi være åbne over for, at andre parametre kan vise sig. Nye parametre, som vi opdager i en af
casene, vil vi efterfølgende være opmærksomme på i de øvrige cases.
På basis af Glaser og Strauss’ argumenter forsøger vi altså i dette speciale at identificere mønstre i de empiriske data og derudfra formulere parametre til at beskrive mønstrene, mens vi vil være åbne for at revurdere disse etablerede parametre, hvis vores videre analyser kræver det. Denne dialektik vil i sidste ende opbygge et samlet billede af det undersøgte, der kan siges at være den ”bedst mulige” beskrivelse af data.
Dog må denne konklusion drages med en bevidsthed om, at ”bedst” ikke er et statisk begreb, men at bevægelsen frem og tilbage mellem konklusioner og afprøvning må ende, når et givent sæt etablerede koncepter er tilstrækkeligt dækkende for det undersøgte (David & Sutton 2004: 80).

5.3 Forskningsdesign
5.3.1 Multipelt casestudie
Når man ønsker at bedrive samfundsvidenskabelig forskning, bør man ifølge Robert K. Yin vælge sin forskningsstrategi ud fra tre forhold: problemformuleringen, omfanget af den kontrol, forskeren har over de
faktiske begivenheder, samt hvorvidt fokus er på nutidige eller historiske fænomener. Ifølge Yin er et casestudie en hensigtsmæssig strategi, når problemformuleringen stiller hvordan- eller hvorfor-spørgsmål, når
forskeren ikke har megen kontrol over begivenhederne, og når fokus er på et nutidigt fænomen inden for
en autentisk kontekst (2003: 5).
Da vores specialeemne i vid udstrækning lever op til disse krav, mener vi, at et casestudie er det mest hensigtsmæssige forskningsdesign til at besvare vores problemformulering. Det kan indvendes, at vores cases
ikke er helt nutidige, da de valgte caseforløb er afsluttede. I og med Yin fremhæver nutidighedskriteriet
som modsætning til historiske fænomener, mener vi dog, at vores cases, som højest er 2,5 år gamle, kan
kategoriseres som nutidige. Dertil kommer, at casestudier af mange anses for at være hensigtsmæssige i
den eksplorative fase af en undersøgelse. Dette støtter yderligere op om vores valg af casestudie som
forskningsdesign, idet vores speciale har et eksplorativt sigte (Yin 2003: 3).
Casestudier er ofte blevet, og bliver til stadighed, beskyldt for at være af dårligere kvalitet end andre samfundsvidenskabelige metoder. Ifølge Yin er den største bekymring manglen på stringens i casestudier, hvilket indebærer sjusket forskning, mangel på systematik og resultater og konklusioner, der er påvirket af
tendentiøse holdninger (2003: 10). Et andet kritikpunkt er, at casestudier producerer et for smalt grundlag
at generalisere ud fra. Hertil pointerer Yin, at casestudier, ligesom eksperimenter, er ”generalizable to the-
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oretical propositions and not to populations or universes”. Det vil sige, at vi med vores casestudie sigter
mod analytisk generalisering, hvilket indebærer at udvide og generalisere teorier, og ikke en statistisk generalisering (Yin 2003: 10). En tredje anke er, at casestudier tager for lang tid og resulterer i for mange dokumenter, hvortil Yin påpeger, at et casestudie ikke behøver inkludere ugelange deltagerobservationer for at
være godt, samt at forskeren selv bestemmer, hvor mange data der skal præsenteres (Yin 2003: 11).
Som forskningsstrategi er casestudiet imidlertid ikke brugbart til alt. Yin opstiller en todelt definition, hvoraf
den første lyder: ”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within
its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident” (2003: 13). Et casestudie er altså en hensigtsmæssig forskningsstrategi, når man har en formodning
om, at konteksten har stor indflydelse på det fænomen, man vil undersøge. Det er netop tilfældet for vores
specialeemne, hvor stakeholderne, som er en del af konteksten, kan påvirke kommunernes krisekommunikation. Idet fænomenet kan være svært at adskille fra konteksten, føjer Yin følgende til sin definition:
”The case study inquiry copes with the technically distinctive situation in which there
will be many more variables of interest than data points, and as one result relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a triangulating fashion, and
as another result benefits from the prior development of theoretical propositions to
guide data collection and analysis.” (Yin 2003: 13f)
Nærmere betegnet har vi valgt et multipelt casestudie som forskningsstrategi, da vi hermed øger generaliserbarheden af vores resultater. Dette anbefales af Yin, som argumenterer for, at resultaterne af multiple
casestudier er mere robuste (Herriott & Firestone 1983 i Yin 2003: 46 og Yin 2003: 53). Samtidig påpeger
Yin, at man bør inddrage flere cases, hvis man er i tvivl om, hvorvidt eksterne forhold vil producere forskellige resultater (2003: 51). Idet krisekommunikation er meget kontekstbestemt, har vi valgt at analysere fire
cases fremfor blot to. Hermed får vi bedre mulighed for at identificere hensigtsmæssige såvel som uhensigtsmæssige mønstre i kommuners krisekommunikation samtidig med, at vi tager hensyn til kommunernes
varierende kontekster.
Yin skelner mellem holistiske og indlejrede casestudier, hvor et holistisk casestudie kun analyserer på én
enhed, mens indlejrede casestudier også analyserer på en eller flere underenhed(er) (2003: 42f). Idet vi i
vores speciale kun analyserer de respektive kommuners krisekommunikation, er vores casestudie holistisk.
Her er faren, at man forbliver på et abstrakt niveau, samt at selve casestudiets karakter ændrer sig i løbet af
researchen, uden at forskeren opdager det (Yin 2003: 45). Vi mener dog, at vi ved at fastholde vores eksplorative tilgang og udfordre de antagelser, vi har om kommuners krisekommunikation, samt ved at forankre
vores analyse så meget som muligt i empirien, kan mindske risikoen for at gå i denne fælde.
Et krav til multiple casestudier er, at de skal kunne reproduceres. Casene til et multipelt casestudie skal
vælges, så de enten forudser lignende resultater (også kaldet literal replication) eller kontrasterende resultater, men af forudsigelige grunde (såkaldt theoretical replication) (Yin 2003: 47). Som Yin foreslår, lader vi
hvert individuelle casestudie bestå af en ”hel” undersøgelse, hvor vi leder efter sammenfaldende resultater, og resultaterne fra hver case anser vi som information, der skal reproduceres i de tre andre cases (Yin
2003: 50). Vi er dog bevidste om, at det formentlig ikke er alle empiriske fund, der vil gå igen på tværs af
vores cases. Vores forventning er at kunne se forskellige fund reproduceret i nogle af vores cases og dermed kunne identificere mønstre i resultaterne. Nærmere beskrivelse af, hvordan vores analyse er bygget
op, findes i afsnittet om vores analysemetode.
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I forbindelse med vores valg af casestudie som metode skal nævnes, at vi også kunne have studeret kommuners særlige vilkår ved hjælp af et komparativt setup med en privat virksomhed og en kommune. Dette
fravalgte vi dog, da vi i så tilfælde ikke kunne generalisere i så vid udstrækning, som vi kan med fire kommunale cases.

5.3.2 Valg af cases
Vores motivation til specialet er et ønske om at forstå omstændighederne omkring, hvorfor de kommunale
kriser, vi har hørt så meget om, endte med at få så stor mediebevågenhed. Før vi udvalgte vores fire cases,
udarbejdede vi derfor en liste over kommunale kriser, som er blevet behandlet i nationale medier i de senere år (bilag 1). På listen var kommuner fra hele landet med kriser, der spændte lige fra hashmisbrug på
døgninstitutioner over forældres mangeårige vanrøgt af deres børn til store besparelser på det kommunale
budget.
For at have et validt grundlag at sammenligne resultaterne fra vores analyser ud fra, valgte vi fire cases, der
ligner hinanden af art, idet de alle indebærer grove svigt af svage borgere, det vil sige enten børn eller handicappede, som kommunen har et overordnet ansvar for. Vores kriser er altså, ud fra Shrivastava og Mitroffs artstypologi, opstået internt og forårsaget af et menneskeligt/organisationelt/socialt system. Alle
kommuner blev udsat for negativ, national mediedækning, der varede mere end en måned; to af casene
kørte dog over væsentligt længere tid end de andre. Hvad dette betyder for sammenligningsgrundlaget for
de fire cases, gennemgås i kapitlet om metodekritik. Dertil kommer, at alle kriser endte som dobbeltkriser
for de respektive kommuner, idet kommunerne oven i den egentlige krise oplevede en kommunikationskrise. På trods af forskelle i størrelse, beliggenhed og politisk flertal var kommunernes udgangspunkt i kriserne
relativt ens, hvilket muliggør en sammenligning.
Her følger en kort præsentation af de fire udvalgte cases i kronologisk rækkefølge. Mere udførlige tidslinjer
over sagerne kan ses i bilag 2-5:

5.3.2.1 Esbjergsagen
I oktober 2011 kommer det frem, at en 40-årig mand fra Esbjerg står tiltalt for gennem 23 år at have misbrugt ni børn seksuelt. Flere udvalgsformænd i Esbjerg Kommune afviser kendskab til sagen, og Hans Erik
Møller (S), formand for Børne- og Familieudvalget, afviser, at kommunen kunne have handlet anderledes.
Socialudvalgsformanden kritiserer politiet for ikke at have orienteret kommunen om sagen, men politiet
hævder, at kommunen vidste besked. Det viser sig hurtigt, at Esbjerg Kommune har modtaget flere underretninger om den tiltalte, men kommunen afviser stadigvæk at have gjort noget forkert. Johnny Søtrup (V),
Esbjergs borgmester, vil ikke udtale sig, men henviser til Hans Erik Møller som talsperson. I november indrømmer Esbjerg i en redegørelse, at sagsbehandlingen ikke har været god nok, men afviser stadigvæk, at
sagen kunne være blevet opdaget før.
I slutningen af april 2012 præsenterer 21 Søndag den ucensurerede udgave af Esbjerg Kommunes redegørelse fra november, som dokumenterer, at den dømte burde have været stoppet tidligere. Hans Erik Møller
blander i studiet to redegørelser sammen og svarer ikke fyldestgørende på journalistens spørgsmål, men
beklager dog på Esbjerg Kommunes vegne og udtaler, at Børn og Familieafdelingen ”sejlede” tilbage i 2008.
Dagen efter beklager Johnny Søtrup i en pressemeddelelse og udgør herefter den primære talsperson.
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I slutningen af maj ankommer seks medarbejdere fra Ankestyrelsen for at gennemgå Esbjergs sagsbehandling. I oktober 2012 slår en rapport fra Ankestyrelsen fast, at der er fejl i 77 ud af 100 af Esbjergs sager, og
kommunen beklager og beskriver afdelingens nye initiativer. Et medlem af byrådet vil have de ansvarlige
embedsmænd til at trække sig, hvilket borgmesteren afviser.

5.3.2.2 Rebildsagen
I januar 2012 annoncerer Rebild Kommune i en pressemeddelelse, at en 56-årig mand er anklaget for gennem 16 år at have misbrugt ni børn seksuelt, herunder er syv hans egne. Rebild Kommune har længe kendt
til familien, men afviser at kunne havde handlet anderledes. Allerede i løbet af de næste dage kommer det
frem, at kommunen har modtaget flere underretninger, den første ni år tidligere. Rebild Kommunes egen
redegørelse om forløbet får socialminister Karen Hækkerup (S) til at konkludere, at kommunen ikke har
gjort sit arbejde godt nok, men Rebilds borgmester Anny Winther (V) afviser kritikken. I marts søger byrådsmedlemmet Rikke Karlsson (DF) aktindsigt i sagen og udtaler, at byrådet har svigtet. Flere byrådsmedlemmer strides efterfølgende offentligt om, hvorvidt man bør søge aktindsigt i sådan en sag.
I slutningen af marts retter en rapport fra Ankestyrelsen sønderlemmende kritik mod Rebild Kommunes
sagsbehandling, hvorefter kommunen erkender at have svigtet børnene og ansætter eksperter til at gennemgå samtlige forvaltningens åbne sager. Anny Winther udtaler, at hun ikke længere har tiltro til sine
medarbejdere og anklages efterfølgende for at hænge sine medarbejdere ud. I april fyres tre kommunale
chefer, og Anny Winter annoncerer, at det politiske ansvar skal undersøges. I august konkluderer en task
force, at Rebild Kommune har fejl i fire ud af fem børnesager. I november frikender en KL-rapport politikerne i Rebild for ansvar, og børne- og ungdomschefen fyres.

5.3.2.3 Næstved Kommunes Amysag
Den 1. marts 2012 forsvarer Næstved Kommunes Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen i TV-Avisen,
hvorfor kommunen vil flytte den 11-årige Amy Rebecca Steen fra den plejefamilie, hvor hun har boet i 11
måneder og gerne vil blive. Amy er adopteret fra Etiopien, men blev efter halvandet år ved sine adoptivforældre flyttet til en akutplejefamilie. Adoptivforældrene vil nu have hende tilbage, men kommunen vil
have Amy på en institution. Medarbejdere fra kommunen var om morgenen den 1. marts mødt op for at
hente Amy, men gav op, da de så, at der var journalister til stede.
I dagene efter dukker kommunen op to gange for at fjerne Amy, men uden held. Den 6. marts lover Per B.
Christensen at starte en ny udredningsfase, men blot to dage efter bliver en skrigende Amy båret ud af
plejefamiliens hus og kørt væk. Børns Vilkår melder Næstved Kommune til politiet for ulovlig tvang, mens
Næstveds borgmester Carsten Rasmussen (S) kritiserer Amys plejefamilie for at modarbejde kommunen.
Plejefamiliens søn har filmet den voldsomme flytning, og denne video lander hurtigt på YouTube. I slutningen af marts fyres Børns Vilkår som Amys bisidder, og plejeforældrene meldes til politiet, blandt andet for
at have holdt Amy skjult. I slutningen af april meddeler Folketingets Ombudsmand, at der ikke er grundlag
for, at han skal gribe ind i sagen.
Den 3. juni bringer Politiken det første af syv kapitler om Amys historie, som i ugen fremefter suppleres af
diverse kritiske artikler om sagen, og Politiken lægger samtidig videoen af flytningen på sin hjemmeside.
Amy udtaler sig løbende til medierne, og socialminister Karen Hækkerup beder Ankestyrelsen genvurdere
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sagen. Næstved Kommune kritiseres voldsomt i både læserbreve og på Facebook, og medarbejderne modtager dødstrusler. Den 26. juni meddeler Næstved Kommune, at de efter rådgivning fra Socialstyrelsens
Videns- og Specialrådgivningsorganisation har besluttet, at Amy skal flyttes tilbage til sin plejefamilie. Alle
politianmeldelser opretholdes dog.

5.3.2.4 Københavns Kommunes sag om bostedet Møllen
Den 15. marts 2013 offentliggør Københavns Kommune, at den flytter tre handicappede borgere fra bostedet Møllen på grund af utilfredshed med de fysiske rammer og pædagogikken på stedet. Kommunen erkender, at den skulle have grebet ind før. Vibeke Ries, myndighedschef, udtaler sig, mens direktør Anette
Laigaard afviser at kommentere, og socialborgmester Mikkel Warming (EL) vender ikke tilbage på henvendelser. Allerede dagen efter annoncerer Dansk Folkeparti, at de vil have socialministeren i samråd om sagen. Berlingske, som oprindeligt havde søgt aktindsigt i sagen, kører kritiske historier, og den 18. marts
beder socialminister Karen Hækkerup (S) om en redegørelse. Samtidig vil DF, Venstre og de Konservative i
Københavns Borgerrepræsentation have placeret et ansvar.
Den 24. marts skriver forvaltningen i en redegørelse til kommunens socialudvalg, at kommunen har 30 borgere på ikke-godkendte bosteder, hvorefter kommunens ombudsmand beder om en forklaring. To dage
efter kritiserer en gruppe forældre til handicappede børn i et klagebrev til Mikkel Warming kommunens
forvaltning på handicapområdet, hvorefter der kommer negativt fokus på Handicapcenter København. Det
afføder hård kritik af Mikkel Warming fra en række medlemmer af Borgerrepræsentationen. Den 6. april
kommer det frem, at 39 svært handicappede var forsvundet fra det officielle system i tre år. Anette Laigaard stiller for første gang op til interview, og Karen Hækkerup kaldes i samråd. Den 10. april kritiserer
Anette Laigaard i et læserbrev Berlingske for at fordreje sandheden, og den 15. april udtaler Karen Hækkerup kritik af kommunen. I juni skriver Berlingske, at de officielle papirer for 23 ud af 34 udviklingshæmmede
borgere, som Københavns Kommune har placeret enkeltvis uden for kommunens grænser, er mangelfulde,
og i forbindelse med Handicapcenter København afholder kommunen et dialogmøde med forældrene til de
handicappede.

5.4 Empiri
Empirien til vores speciale består først og fremmest af den eksterne kommunikation i de fire kommunale
kriser fra både kommunerne selv og deres stakeholdere. Vi vurderede indledningsvist, at de bedste steder
at finde dokumenterede skriftlige og mundtlige udtalelser fra kommunerne og deres stakeholdere i perioderne, hvor kriserne stod på, var i pressemeddelelser, artikler, læserbreve, ledere og nyhedsudsendelser. I
den forbindelse tilslutter vi os Yin, når han om casestudier baseret på rent skriftlige kilder siger: ”Case studies need not always include direct, detailed observations as a source of evidence” (2003: 15), og “you
should be aware that such a study would be a study of verbal behaviour and not necessarily of actual
events” (2003: 110).
Vi har valgt kun at analysere den eksterne kommunikation, fordi vi ønsker at undersøge, hvad kommuner
rent faktisk kan og bør sige under en krise. Den interne kommunikation som for eksempel ledelsens kommunikation til medarbejderne og de indbyrdes diskussioner af, hvordan krisen skal håndteres, falder uden
for vores problemformulering. Det betyder ikke, at den interne kommunikation ikke kan have betydning for
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den eksterne kommunikation. Det er blot en afgrænsning af vores speciale, der stræber efter at kunne give
kommuner konkrete råd til, hvordan de kan kommunikere med deres eksterne stakeholdere, herunder
medierne, under en krise.
Yin fremhæver det som en svaghed ved kilder såsom dokumenter og arkiver, at de kan bære betydelig bias
og ”should not be accepted as literal recordings of events that have taken place” (Yin 2003: 87). Idet vores
formål er at undersøge, hvordan kommunernes omdømmer blev opfattet i forbindelse med krisen, er det
imidlertid ikke udslagsgivende, hvordan hændelserne faktuelt forløb, men nærmere hvordan de blev præsenteret og formidlet, og hvad kommunen offentligt sagde og gjorde. Det er gennem medierne, at den almene befolkning fik viden om forløbet. Derfor mener vi, at en analyse af kriseforløbet ud fra dokumenterede udtalelser i medierne – samt kommunernes pressemeddelelser, indhentet via direkte henvendelse til
kommunerne selv – udgør et solidt grundlag for en undersøgelse af, hvorfor kommunerne ender i dobbeltkriser.
Dertil kommer, at vi for at styrke vores analyseresultater og vores metode generelt har gennemført kvalitative interviews med kommunikationsmedarbejdere fra de respektive kommuner. Formålet med interviewene er at kunne be- og afkræfte de resultater, vi selv kommer frem til i vores analyse, samt at undersøge, om der er yderligere aspekter ved kommuner, der særligt påvirker deres krisekommunikation. Samtidig
kan vi ved hjælp af kvalitative interviews få kommunernes vurdering af, hvordan kommuner med fordel kan
forholde sig til deres særlige vilkår, når de krisekommunikerer.

5.4.1 Dataindsamling til tekstanalysen
Indledningsvist er mediedækningen af de respektive cases i lokale og nationale danske medier kortlagt.
Denne dataindsamling er foretaget via Infomedias søgeportal (www.infomedia.dk) ved at søge på ”alle
medier” og ved hjælp af følgende søgeord i de angivne perioder:


Esbjerg: ”Esbjerg misbrug”, ”Esbjergmanden”, ”Esbjerg overgreb”, ”Esbjerg pædofili” og ”Esbjerg
pædofil”. Fra efter domfældelsen den 21.11.2011 også: ”Esbjergsagen” (13.10.2011 – 31.10.2013)



Rebild: ”Rebild misbrug” og ”Rebildsagen” (17.01.2012 – 31.10.2013)



Næstved: ”Amy” (01.03.2012 – 31.10.2013)



København: ”Københavns Kommune handicappede”, ”bostedet Møllen Københavns Kommune” og
”Handicapcenter København” (15.03.2013 – 31.10.2013)

Søgeperioderne er valgt ud fra, hvornår den første artikel om sagen er bragt, hvilket den indledende baggrundsresearch til udvælgelse af cases viste os. Det er her vigtigt for os at nævne, at Infomedias søgefunktion ikke er fyldestgørende i forhold til at få al mediedækning med. Derfor er det desværre sandsynligt, at
vores samlede analysemateriale ikke dækker alle artikler, der er skrevet om sagerne. Vores søgninger gav
imidlertid flere hundrede siders søgeresultater fra adskillige medier, både fra nettet, print og tv, og vi mener, materialet er repræsentativt i forhold til den totale mediedækning.
Vi har læst søgeresultaterne igennem og udvalgt de relevante artikler. De udvalgte artikler har vi samlet i
fire dokumenter (bilag 6-9). I udvælgelsen har vi frasorteret artikler, der ikke handler om sagerne, men blot
har indeholdt vores søgeord. Vi har ikke medtaget dubletter (artikler som går igen i flere medier i samme
form, eksempelvis Ritzau-telegrammer), men beholdt originalen og i stedet noteret, hvilke andre medier vi
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ud fra Infomedia-søgningen kan se, artiklen har optrådt i. Ikke alle dubletter vises dog umiddelbart i Infomediasøgninger, hvilket betyder, at vi ikke med sikkerhed kan sige præcis, hvor mange medier der bragte
en given artikel. Vi vurderer dog ikke dette som problematisk, da Infomedia viser nok artikler til at illustrere, om en nyhed blev bragt i både nationale og regionale medier. Vores kortlægning er altså stadig repræsentativ. Vi har valgt denne fremgangsmåde for at kunne give en antydning af, hvor bredt sagen er blevet
omtalt, men samtidig inddæmme mængden af analysemateriale.
I Københavns tilfælde var der samtidig med sagen om bostedet Møllen kritik af Handicapcenter København
(fra den 26.03.2013 og frem). Dækningen af denne kritik indgår i kortlægningen af dækningen af Københavns sag om bostedet Møllen, men vi anser sagerne for to individuelle kriser, der – om end forbundne og
gensidigt påvirkende – bør analyseres hver for sig. Vi har valgt kun at fokusere vores analyse på krisen om
bostedet Møllen, men er bevidste om, at det øgede pres fra to sammenfaldende sager bør inddrages i konteksten for Københavns krise. Dette vil blive uddybet i analysen af København-casen.
Infomediasøgningen indebar også tv-klip, hvilke vi via Statsbibliotekets Mediestream har fundet frem og set
igennem, screenet for relevans for sagen på samme måde som ved de skrevne artikler, transskriberet og
føjet til kortlægningerne af kriserne. I klip, der var mindre relevante, har vi kun transskriberet de relevante
citater. Desuden dukkede der uddrag fra spørgsmål og debatter i Folketinget op i Infomediasøgningerne,
hvilke vi hentede i fuld længde på www.ft.dk. De er taget med i materialet, idet ministre og folketingspolitikere er nogle af kommunernes stakeholdere.
Infomediasøgningerne viste, at der i mediebilledet også været en betydelig mængde radioklip om sagerne,
som desværre ikke har været tilgængelige for os på grund af begrænsninger i DR’s arkiver. Vi har dog kunnet se ud fra radioresumeerne i Infomedia, at historierne, der omtales, også findes i de netartikler og tvudsendelser, vi har med i datamaterialet. Det betyder, at indholdet af radioudsendelser ikke er tabt for
analysen. Hertil kommer tv-programmer, der ikke er dækket af Infomedia, som kan have omtalt sagerne,
eksempelvis lokaludsendelser fra TV2 og udsendelser som TV2’s Go’ Morgen Danmark og DR1’s Aftenshowet. Hvor det for lokaludsendelserne som ved radioklippene gælder, at indholdet ofte går igen i skrevne
artikler fra de lokale stationers hjemmesider, er den manglende adgang til talkshowene mere problematisk.
I disse udsendelser er indholdet ofte mere følelsesbetonet, hvor eksempelvis ofrene interviewes, og det
kan betyde, at vi ikke har et helt retvisende billede af, hvor alvorlig truslen mod kommunernes omdømme
er. Vi mener dog ikke, det er decideret skadeligt for vores analyser, da det i de artikler og tv-udsendelser, vi
medtager, er tydeligt, at truslen mod kommunernes omdømme er stor.
Det var indledningsvist vores ønske at inkludere indlæg på Facebook i vores analyse, da Facebook i Næstved Kommunes tilfælde fungerede som en væsentlig platform for borgerne, herunder Amy, at udtale sig på.
Esbjerg og Rebild Kommune havde dog ingen Facebookside, da deres kriser ramte, og Københavns Kommune blev ikke udsat for kritik på sin. Idet en analyse af indlæg på Facebook ikke kunne gennemføres for
alle cases, ville vores analysegrundlag mangle konsistens og ikke være brugbart til sammenligning af casene. På grund af kommunernes sparsomme brug af sociale medier har vi fravalgt disse som undersøgelsesobjekt, men vil kommentere på deres betydning for kommunikationen i Amysagen i forbindelse med de
artikler, der omtaler indlæg på kommunens Facebookside.
Alle fire kommuner var under øget mediebevågenhed i perioder på 3-24 måneder, og den samlede mængde dokumentation viste sig derfor at være særdeles omfattende. Data udgjorde 706 sider om Esbjergsagen,
753 sider om Rebildsagen, 403 sider om Næstveds Amysag og 131 sider om Københavns sag om bostedet
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Møllen. Ud over at give et udførligt billede af kriseforløbet bidrager datamaterialet med en meget stor detaljegrad, da der blandt andet forekommer mange artikler om efterfølgende lovforslag og landspolitikernes
holdninger til kommunernes arbejde generelt.
For at fastholde vores analytiske fokus på kommunernes og deres stakeholderes udtalelser var det nødvendigt at afgrænse analysematerialet yderligere. En løsning kunne have været at kode materialet efter hyppigt forekommende ord, der kunne være betydningsbærende i den ene eller den anden retning. I så fald
ville al tekst i artiklerne, både rubrikker, citater og brødtekst, dog blive ”sidestillet” og behandlet ens i analysen. Vi fravalgte derfor en sådan kodning ud fra en betragtning om, at det centrale for vores analyse er,
hvordan kommunen og dens stakeholdere italesætter krisen, og ikke hvilke ord journalisterne ønsker at
bruge om den. Vi gennemgik derfor endnu en udvælgelse ud fra følgende kriterier:
En artikel er relevant at analysere:


Når personer fra kommunen udtaler sig (hvis citater går igen i flere artikler, vælger man den længste artikel);



Når en eller flere af kommunens stakeholdere udtaler sig om sagen (for eksempel fageksperter, folketings- eller byrådspolitikere, vidner fra sagerne, politiet eller ministeriet);



Når politikere, redaktører eller borgere skriver opinionsstykker om sagen.

Efter screening af data efter disse kriterier fylder analysematerialet 175 sider om Esbjergsagen, 277 sider
om Rebildsagen, 215 sider om Næstveds Amysag og 125 sider om Københavns sag om bostedet Møllen – i
alt 792 sider. Vi har imidlertid vedlagt data fra flere trin i vores udvælgelsesproces for at give læseren indsigt i, hvor stor mediernes interesse har været, og for at give en indikation af det kvantitative aspekt af medieeksponeringen (bilag 6-13).

5.4.2 Dataindsamling: Kvalitative interviews
I det følgende afsnit redegør vi for, hvordan vi aftalte og gennemførte vores kvalitative interviews.
Da vi besluttede os for også at gennemføre kvalitative interviews, kontaktede vi en kommunikationsmedarbejder/-chef fra hver kommune telefonisk og spurgte, om de havde tid og lyst til at deltage. Vi understregede både mundtligt og i en opfølgende e-mail, at vi kun interesserer os for, hvad der blev kommunikeret i
sagen, og hvordan kommunerne oplevede forløbet, og ikke for interne arbejdsgange. Næstved, Esbjerg og
Københavns Kommune sagde ja, mens Rebild desværre takkede nej. Vi vurderede, at tre ud af fire cases er
tilstrækkeligt og valgte derfor at gennemføre interviewene. I vores speciale tager vi derfor større forbehold
over for vores analyseresultater i Rebildsagen, da vi ikke har fået resultaterne understøttet eller afvist.
Vi lod det være op til kommunerne selv at bestemme, hvem og hvor mange der skulle interviewes. Det
skyldes vores ønske om at tale med den/de medarbejder(e), der ved mest om sagen, samt at interviewpersonerne skulle føle sig afslappede ved interviewet. Vores interviewpersoner er:


Mads Young Christensen, daværende specialkonsulent i Næstved Kommune. Nu teamchef for
Direktionssekretariatet samme sted.



Line Trap Mogensen, teamchef for Kommunikation i Næstved Kommune.
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Thomas Reil, kommunikationschef i Esbjerg Kommune.



Jesper Nissen, specialkonsulent i Presse og kommunikation i Københavns Kommune.

Vi valgte at interviewe kommunikationsmedarbejdere frem for politikere eller forvaltningschefer, da vi
formoder, at de har det mest objektive syn på krisen og krisekommunikationen, idet de ikke har eksempelvis politiske motiver eller en faglig stolthed i forbindelse med baggrunden for krisen. Samtidig har de respektive kommunikationsafdelinger formentlig været involveret i hele forløbet og er ikke blevet skiftet ud,
som nogle talspersoner i de forskellige kommuner blev i løbet af krisen. Vi har ikke fundet det nødvendigt
at interviewe flere forskellige medarbejdere i de respektive kommunikationsafdelinger, da formålet med
interviewene blot er at supplere vores tekstanalyse og ikke at gennemføre en decideret interviewundersøgelse. Efter aftale sendte vi i ugen op til interviewene en oversigt over kriseforløbet og -kommunikationen
til interviewpersonerne, så de havde mulighed for at opfriske hukommelsen om krisen, der eksempelvis i
Esbjergs tilfælde lå mere end to år tilbage. Da flere af interviewpersonerne udtrykte bekymring for at
komme til at tale over sig og dermed bryde deres tavshedspligt, tilbød vi dem at få transskriptionerne til
gennemsyn. Hvordan dette kan have påvirket vores resultater, diskuteres i kapitlet om metodekritik.
Vores interviews er, hvad Steinar Kvale og Svend Brinkmann kalder ”semistrukturerede livsverdensinterview”, hvor vi forsøger at ”forstå temaer fra den daglige livsverden ud fra interviewpersonernes egne perspektiver” (2008: 45). Vi ønsker altså at forstå, hvordan kommunikationsmedarbejderne og kommunerne
oplevede både selve kriserne og deres handlerum under krisen. Vi udarbejdede individuelle interviewguides tilpasset de forskellige kommuner (bilag 14-16), så interviewene blev fokuserede, men vi tillod også
plads til at forfølge andre emner, hvis interviewpersonerne skulle komme ind på et andet relevant emne.
Dette indebærer, vi som forskere søger at være ”bevidst naive” og forholder os åbne til uventede fænomener frem for at holde os til de kategorier, vi på forhånd har analyseret os frem til (Kvale & Brinkmann 2008:
46).
Vores interviews havde både et hypotesetestende og eksplorativt formål (Kvale & Brinkmann 2008: 126).
Hypotesetestende, fordi vi søgte af be- og afkræfte de analyseresultater, vi selv havde fundet frem til, og
eksplorativt, fordi vi samtidig søgte nye vinkler på emnet. Derfor forberedte vi både en række spørgsmål til
de forskellige kommuner, vi skulle huske at stille, og spurgte til sidst mere overordnet og generelt til selve
området, altså kommuners krisekommunikation.
Vi optog interviewene med diktafon, så vi havde mulighed for at koncentrere os om selve interviewene.
Idet vi ikke skulle foretage en sproglig analyse, transskriberede vi ikke i ordret talesprogsstil, men i stedet til
skriftsprog og udelod gentagelser, tonefald og øh’er (Kvale & Brinkmann 2008: 203 & 209). Formålet var, at
citaterne skulle fremstå så sammenhængende og klare som muligt, så vi kunne inddrage dem i vores speciale (bilag 17-19).

5.5 Analysemetode
I dette afsnit redegøres for, hvordan vi analyserer vores empiri. For det første gennemgik vi de artikler, vi
udvalgte til analyse, med henblik på at udfærdige henholdsvis en tidslinje og en stakeholdermapping for
hver af de fire cases. Det resulterede i to nye dokumenter opstillet i kronologisk rækkefølge for hver case:
ét, der viser de vigtige begivenheder i hvert kriseforløb, og ét, der oplister, hvilke stakeholdere der udtaler
sig hvornår i sagen (bilag 2-5 og 20-23). Disse er med til at skabe overblik over de komplekse sager.
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Specialets analyse er delt op i to dele, hvor fokus i begge er at besvare det første spørgsmål i vores problemformulering, nemlig hvorfor de fire kommunale kriser udvikler sig til dobbeltkriser. I analyse I analyserer vi, som Yin (2003: 40) foreslår, de fire cases hver for sig. I forlængelse af vores kriterier for udvælgelse af
analysematerialet, der fokuserer på udtalelser fra kommunerne og deres stakeholdere, centrerer analysen
sig på de direkte citater. Her sætter vi vores lid til, at medierne gengiver citater fra deres kilder troværdigt,
eller at kilderne i det mindste selv har godkendt deres udtalelser. Denne analytiske tilgang baserer sig på en
opfattelse af medierne som en arena eller et offentligt rum, hvor debatten om krisen udspiller sig. Det er
som tidligere nævnt vigtigt for os, at analysen ikke overser, at medierne også er en aktør i rollen som en af
kommunens stakeholdere. Det er vi opmærksomme på i ledere, men også i rubrikker, underrubrikker eller
brødtekst, hvis vinkling kan påvirke kommunens udtalelser.
Analyse I består af tekstnære analyser, som baserer sig på den krisekommunikationsteori og de retoriske
begreber, vi operationaliserede under tekstparameteret i vores teoretiske framework, den retoriske arena.
Vi analyserer, hvorfor ikke kun de fejl, der ligger til grund for kommunernes kriser, men også kommunernes
krisekommunikation ender med at blive kritiseret. Efter de fire analyser diskuterer vi i en delkonklusion
resultaterne fra de forskellige cases og identificerer både ligheder og forskelle. Her identificeres parametre
ved kommuner som offentlige organisationer, som ifølge vores analyser påvirker deres krisekommunikation.
Disse parametre analyserer vi videre på i analyse II, hvor vi undersøger, hvordan parametrene påvirker
kommunernes krisekommunikation, og hvad kommunerne kan gøre ved det. Det er således i analyse II, vi
besvarer problemformuleringens andet spørgsmål, nemlig hvad kommuner i særlig grad skal tage højde for,
når de udøver krisekommunikation i socialsager. I dette kapitel inddrager vi den teori, vi præsenterede
under den retoriske arenas kontekstparameter samt de kvalitative interviews. I forbindelse med behandlingen af interviewene skal bemærkes, at vi ikke foretager en decideret interviewanalyse. Det skyldes, at vi
kun inddrager interviewene som supplerende data i vores speciale, hvor avisartikler, pressemeddelelser og
tv-udsendelser udgør den primære empiri. Vi hverken fortolker eller udleder noget diskursivt. I stedet inddrager vi citater fra vores interviewpersoner i analyse II, hvor citaterne enten supplerer eller underbygger
konklusionerne fra analyse I og de faktorer ved offentlige organisationers kommunikation, der påpeges i
teorien herom.
Rent praktisk har vi i analyse II undersøgt, om de parametre, vi identificerer i analyse I, finder støtte i teorien og interviewene. Samtidig har vi læst transskriptionerne af interviewene nøje igennem for parametre,
som vi ikke selv har identificeret i analyse I, men som interviewpersonerne påpeger. I de tilfælde, hvor
hverken resultaterne fra analyse I eller den præsenterede teori behandler et givet parameter, lader vi interviewpersonerne diskutere med hinanden og tager følgelig større forbehold for konklusionerne i disse
afsnit.
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Analyse I
I dette kapitel bringes den første del af vores analyse, som placerer sig under tekstparameteret i den retoriske arena. Vi foretager en tekstnær analyse af hver af vores fire cases og bringer analyserne i kronologisk
rækkefølge med den ældste case først. Analyserne er delt op i perioder, som er udvalgt efter, hvordan
kommunens krise og krisekommunikation udvikler sig. Vores teoriapparat til denne del af analysen består
af Coombs’ Situational Crisis Communication Theory, den supplerende stealing thunder-teori samt de retoriske bevismidler og tre ethosdyder. Hvor vi benytter SCCT og stealing thunder til at identificere krisetyper
og analysere, hvorvidt kommunernes responsstrategier passer til stakeholdernes ansvarsattribution, benytter vi retoriske begreber til at belyse, hvilke dimensioner af kommunernes ethos, der skades.
Da vi af pladshensyn ikke kan bringe en analyse af hele kriseforløbene, skriver vi imellem perioderne i kursiv
en opsamling på, hvad der sker i dette tidsrum, så læseren hele tiden har en forståelse af sammenhængen i
forløbet. Vi samler op på de fire analyser i en delkonklusion.

6.1 Analyse af Esbjergsagen
6.1.1 13. oktober – 3. november 2011: Esbjerg snubler ind i krisen
Den 13. oktober 2011 bringer først DR og senere størstedelen af landets nationale medier og mange af de
lokale nyheden om, at en 40-årig mand fra Esbjerg står tiltalt for overgreb mod ni børn over en periode på
23 år (bilag 6, s. 1). Overgrebene skulle være foregået i både Taastrup, Greve, Hvidovre og Esbjerg. Nyheden føjes til rækken af sager, hvor myndighedernes – særligt kommunernes – langsomme reaktioner har
været skyld i, at børn blev misbrugt i årevis, som for eksempel i Tønder (2007) og Sønderborg (2010). Selv
om Esbjerg Kommune ikke har en krisehistorie med den slags sager, kan man argumentere for, at kommunen alligevel starter med en lav initial ethos. Ifølge Coombs kan kriser nemlig påvirke hele brancher (2007:
4), og idet man ofte taler samlet om ”det offentlige” og ”kommunerne”, kan kommuner ses som en form
for branche, hvorfor de enkelte kommuners omdømme smitter af på hinanden. Helt fra start er det altså
sandsynligt, at stakeholdere vil attribuere ansvar til de implicerede kommuner.
Dette understøttes af, at Mona Meelberg, som er en af de tre bistandsadvokater i sagen, allerede samme
dag udtaler, at sagen kunne være opdaget langt tidligere, hvis ”skoler, kommuner og andre” havde været
mere opmærksomme (bilag 10, l. 41-43). En vigtig stakeholder ser altså sagen som en menneskelig fejl og
dermed en undgåelig krise. Samme dag afviser Esbjerg Kommunes formænd for henholdsvis Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg, Børn og Familie samt Socialudvalget alle at have haft kendskab til sagen.
Den 14. oktober tyder meget på, at kommunens krise af flere stakeholdere opfattes som undgåelig. For det
første kommer det frem, at Esbjerg modtog en underretning om familien fra Hvidovre Kommune i 2007.
Selv om underretningen ikke handlede om seksuelle krænkelser, viser det, at Esbjerg Kommune burde have
været opmærksom på familien. For det andet kræver socialminister Karen Hækkerup (S) en redegørelse fra
samtlige kommuner, hvor den tiltalte har boet, og udtaler: ”Vi kan ikke være det bekendt. Vi gør det ikke
godt nok i kommunerne. Det er uhyrligt” (bilag 10, l. 110). Og for det tredje konstaterer Karen HelwegLarsen, at enten kommunen, politiet eller bekendtskabskredsen ikke har reageret (bilag 10, l. 232-234).
Som speciallæge ved Statens Institut for Folkesundhed og forsker i seksuelle overgreb er hun ekspertkilde
med høj ethos, og hendes udtalelse kan ses som endnu en advarsel til Esbjerg Kommune om, at den kan
blive tillagt ansvar for krisen.
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Ifølge Coombs bør en organisation, der står med en krise, adoptere stakeholdernes forståelse af krisen for
at kunne krisekommunikere hensigtsmæssigt (2007: 142). Det gør Esbjerg Kommune ikke, idet Henrik Vallø
(K), formand for Esbjergs Socialudvalg, giver politiet skylden for, at kommunen ikke blev informeret om
sagen tidligere. Dermed benytter han en syndebuksstrategi, som kun er passende i kriser, hvor stakeholderne attribuerer lavt kriseansvar til organisationen (bilag 10, l. 446-448 og Coombs 2007: 143). Hans Erik
Møller (S), formand for Børne- og Familieudvalget, må senere på dagen den 14. oktober erkende, at kommunen har kendt til sagen siden oktober 2010, hvor den tiltalte blev anholdt, og at han dagen før ikke kunne huske sagen (bilag 10, l. 313f & 324-326). Det er inkonsekvent og skader kommunens phronesis, at talspersonerne ikke sætter sig ind i sagen, før de udtaler sig.
Samtidig udtaler Hans Erik Møller til flere medier, at Esbjerg Kommune gjorde alt, den kunne i sagen (bilag
10, l. 389 & 410), hvilket er en bortforklaringsstrategi: Det er ikke kommunens skyld, at den tiltalte begik
overgreb så længe. Hans Erik Møller benytter flere gange vendingen ”ikke som jeg er orienteret”, når han
eksempelvis bliver spurgt, om Esbjerg har modtaget underretninger om seksuelle krænkelser (bilag 10, l.
348, 389 & 403). Som politisk chef for forvaltningen må det forventes, at han er ordentligt informeret, og
det skader både hans og kommunens phronesis, at dette tilsyneladende ikke er tilfældet. Det styrker dog
Esbjergs eunoia, at kommunen vil undersøge sagen for at se, om den kunne have handlet anderledes (bilag
10, l. 350-352 & 389-392), da dette er en form for korrigerende handling. Generelt om Esbjergs første
kommunikation om sagen kan siges, at kommunen opfylder Coombs’ formkrav om, at en organisation i
krise skal reagere hurtigt og åbent, da flere talspersoner står til rådighed for medierne, men kommunens
udtalelser stemmer ikke overens, hvilket skader Esbjergs phronesis (2007: 128 & 131).
I dagene efter fortsætter Hans Erik Møller bortforklaringsstrategien (bilag 10, l. 521-525, 540f & 770), gentager løfterne om korrigerende handling (bilag 10, l. 552f & 715f) og afviser gentagne gange at have modtaget underretninger om seksuelle krænkelser (bilag 10, l. 587 & 887-889). Esbjerg påtager sig altså ikke
ansvar for krisen, selv om flere og flere stakeholdere giver udtryk for, at kommunen har handlet for langsomt. For eksempel spørger en leder i Jydske Vestkysten, om ikke kommunen burde have opdaget sagen
tidligere (bilag 10, l. 492f), og Politiken stiller i en artikel spørgsmålet, om Esbjerg sad på hænderne (bilag
10, l. 622f).
Generelt skades især kommunens phronesis i disse dage. Flere medier kommenterer på, at udvalgsformændene i starten afviste kendskab til sagen, hvilket får Esbjerg til at se forvirret og uprofessionel ud (bilag
10, l. 536-539 & 676-680). Med denne kritik står det klart, at Esbjerg Kommune har en dobbeltkrise. Ugeavisen Esbjerg skriver eksempelvis, at Esbjerg Kommune bør revurdere sit krisekommunikationsberedskab,
og at det hverken var ”kønt eller overbevisende”, da Henrik Vallø og Hans Erik Møller var ”på slap line i
landspressen” (bilag 10, l. 938-940). Samtidig udtaler både Hans Erik Møller og familiechef Kirsten Eriksen,
at kvaliteten i kommunens sagsbehandling ikke var så god for et par år siden, men at den er bedre nu (bilag
10, l. 839-849), hvilket kan siges at støtte op om stakeholdernes opfattelse af, at kommunen burde have
stoppet den tiltalte tidligere.
Den 19. oktober kan TV-Avisen berette, at en mor til et offer i januar 2008 meldte den tiltalte til politiet og
samtidig fortalte om anmeldelsen til datterens skole, som herefter underrettede kommunen (bilag 10, l.
957-959). Hans Erik Møller udtaler, at der ikke var grund til handling fra kommunens side, fordi politiet ikke
rejste sigtelse (bilag 10, l. 960-962). Allerede dagen efter modsiger Hans Erik Møller dog sig selv, da han i en
artikel på danskekommuner.dk kritiserer politiet for ikke at have orienteret kommunen om anmeldelsen
(bilag 10, l. 972-977). Hans Erik Møller fortsætter denne syndebuksstrategi (bilag 10, l. 985-987), hvilket får
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politiet til om aftenen den 21. oktober at udsende en pressemeddelelse, hvori de slår fast, at kommunen
vidste besked om anmeldelsen i 2008 (bilag 10, l. 1022-1024). I de følgende dage strides kommunen og
politiet om ansvaret (bilag 10, l. 1331), og Hans Erik Møller anklager politiet for at ”skubbe aben rundt” og
”kaste mudder” (bilag 10, l. 1384f & 1404f). Den 25. oktober står det dog klart, at Esbjergs socialforvaltning
modtog en underretning fra skolen i 2008 og derefter selv henvendte sig til politiet (bilag 10, l. 1530-1532).
Selv om Esbjerg Kommune iværksætter en korrigerende handling ved at oprette et samråd med politiet for
at undgå lignende sager (bilag 10, l. 1600f), skades kommunens phronesis og arete. Det er uprofessionelt
ikke at have styr på underretningerne, og det ville være mere sympatisk, hvis Esbjerg Kommune bekymrede
sig om ofrene i stedet for at fralægge sig ansvar for krisen. Dette understreges af en leder i Jydske Vestkysten, som kritiserer kommunen – især Hans Erik Møller – og politiet for at skyde skylden på hinanden (bilag
10, l. 1571f & 1580f).
Omkring to uger inde i forløbet fremstår Esbjerg som en kommune, der ikke er kompetent på socialområdet, og som desuden forsøger at fraskrive sig sit ansvar. Den 30. oktober angribes kommunen yderligere på
sin arete, da 21 Søndag bringer et kritisk indslag om, at kommunen ikke tilbød krisehjælp hurtigt nok til et
af den tiltaltes ofre. Kommunen kritiseres af både parts- og ekspertkilder, nemlig af en far, som føler sig
svigtet (bilag 10, l. 1689f), en børnepsykolog, der arbejder med misbrugte børn (bilag 10, l. 1711-1714)
samt Bente Boserup fra Børns Vilkår, som kalder det ”fuldstændig uforståeligt” (bilag 10, l. 1717f). Nu står
Esbjerg Kommune med to kriser: 1) Kommunen opdagede ikke Esbjergmanden hurtigt nok, og 2) kommunen hjælper ikke ofrene godt nok.
Hans Erik Møller lægger i 21 Søndag ud med at sige, at det naturligvis er vigtigt at yde god hjælp til børnene, men argumenterer derefter for, at sagen skyldes en misforståelse, og at forældrene var indforståede
med ventetiden (bilag 10, l. 1736-1742 & 1751-1754). Han afviser altså, at der overhovedet er et problem
og benytter sig dermed af en benægtelsesstrategi. Dette fremstår dog ikke troværdigt, når faren til et offer,
som har en ekspert- og en partskildes og formentlig også seernes sympati, netop har påstået det modsatte.
Hans Erik Møller tilpasser sig ikke stakeholdernes opfattelse af krisen, hvilket skader eunoia. Det samme
gør, at han ender med at rose Esbjerg Kommunes serviceniveau, som netop er blevet kritiseret, og phronesis skades, da han ikke formår at svare klart på journalistens spørgsmål (bilag 10, l. 1755-1763).
Esbjerg Kommune synes generelt ikke at erkende, at mange stakeholdere tillægger kommunen et højt kriseansvar. Selv efter det den 1. november kommer frem, at kommunen i 2008 modtog tre underretninger
om mistanke om seksuelle krænkelser, afviser Hans Erik Møller, at kommunen begik fejl (bilag 10, l. 19551962). Dertil kommer, at det fremstår inkonsekvent og skader både phronesis, eunoia og arete, da Hans
Erik Møller den 2. november citeres for at udtale: ”Vi har ikke lagt skjul på, at der har været nogle henvendelser, men der har på intet tidspunkt været tegn på overgreb eller seksuelle krænkelser. Hvis vi skal reagere på alle mulige henvendelser og anklage forældre for at begå overgreb mod deres børn, så får vi ballade
med pressen” (bilag 10, l. 1989-1992). For det første er det modsatte lige blevet bevist. For det andet kan
udtalelsen tolkes, som om Hans Erik Møller finder det urimeligt, at kommunen skal reagere på henvendelser. Og for det tredje kommer det til at fremstå, som om han er mere optaget af at undgå dårlige sager i
pressen end at hjælpe sexmisbrugte børn.
Samtidig begynder flere medier på denne tid at udbede sig en kommentar fra borgmester Johnny Søtrup
(V), som dog afviser og henviser til Hans Erik Møller (bilag 10, l. 1927f & 2073). Selv da Jydske Vestkysten
den 3. november pointerer, at borgmesteren er den øverste ansvarlige, udtaler Johnny Søtrup: ”Det kan du
godt stoppe, for vi har aftalt, at der kun er én, der udtaler sig i denne sag” (bilag 10, l. 2082-2087). Det ska-
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der Johnny Søtrups og Esbjerg Kommunes eunoia, at borgmesteren ikke stiller op til interview, når stakeholderne forventer det af ham.
Den 3. november bringer Jydske Vestkysten en kritisk leder med titlen ”Tal nu sammen” (bilag 10, l. 2107).
Som svar redegør Hans Erik Møller i et læserbrev for arbejdstilgangen i både det politiske udvalg og forvaltningen, men ikke for selve sagen (bilag 10, l. 2176-2197), hvilket skader eunoia. Den næste halvanden uge
bringes kun to artikler om sagen (bilag 10, s. 62-65).

6.1.2 18. – 24. november 2011: Esbjerg indrømmer fejl, men ikke skyld
Den 18. november har DR Syd fået aktindsigt i den redegørelse, Esbjerg Kommune har udarbejdet til Socialministeriet. Heri indrømmer kommunen, at sagsbehandlingen ikke var god nok indtil 2009, og der skrives blandt andet: "der er få konkrete faglige vurderinger og perspektiveringer og dermed også mangelfuld
stillingtagen. Dette er ikke tilfredsstillende" (bilag 10, l. 2296f). Nyheden bringes både i landsdækkende og
regionale medier, herunder TV-Avisen, og opmærksomheden på Esbjerg Kommune er igen stor (bilag 6, s.
277-280). I interviews benytter Hans Erik Møller sig af en påmindelsesstrategi, idet han understreger, at der
dengang blev bevilget ekstra penge til afdelingen (bilag 10, l. 2320-2323), men han afviser stadigvæk, at
den tiltalte kunne være stoppet tidligere (bilag 10, l. 2311-2313, 2340-2342 & 2378-2380). Det fremstår en
smule stædigt og skader eunoia, især fordi Hans Erik Møller ikke beklager den dårlige sagsbehandling. Samtidig skader indrømmelsen af, at afdelingen fungerede dårligt, phronesis.
Den 21. november falder der dom i sagen, og i dagene herefter løber debatten om, hvorvidt straffen er for
lav, med det meste af opmærksomheden. Det betyder, at Esbjerg Kommunes krise stilner af. Generelt har
indspark fra diverse stakeholdere i løbet af dækningen bidraget til at øge opmærksomheden på sagen, men
samtidig taget fokus væk fra kommunen. For eksempel har Dansk Folkeparti siden midten af oktober argumenteret for medicinsk kastration af pædofile (bilag 10, l. 859 & 1203-1253), og siden Venstre den 21. oktober foreslog at skærpe straffen for seksuelle overgreb mod børn, har partiet udtalt sig om det fire gange
og fået både justitsministeren og andre retsordførere til at kommentere forslaget (bilag 10, l. 1077 og bilag
20, s. 2-4). Den 24. november kræver formanden for Liberal Alliance i Esbjerg det politiske ansvar placeret
(bilag 10, l. 2645), men ellers tager dækningen lige så stille af. I december er der for eksempel kun et indslag i TV-Avisen samt henholdsvis en kronik og en leder i Politiken, der omhandler Esbjergsagen (bilag 10, s.
76-78). Både Esbjerg Kommune og Hans Erik Møller efterlades med en terminal ethos, hvor især phronesis,
men også eunoia og til dels arete har lidt skade.
I den næste tid debatteres kommunernes ansvar i sådanne sager, og Esbjerg nævnes flere gange uden dog
selv at tage til genmæle (bilag 10, l. 2670-2705, 2707-2732 & 2976-2883). Den 17. januar 2012 breaker
Rebildsagen, og Esbjerg nævnes ofte som eksempel i dækningen heraf (bilag 6, s. 377-445). Den 30. januar
skriver Jydske Vestkysten, at Esbjerg Kommune har godkendt nye procedurer i håndteringen af underretninger om vold og seksuelle krænkelser mod børn (bilag 10, l. 2937f), hvilket er udtryk for en korrigerende
handling, der styrker både arete og eunoia. Nyheden bredes dog ikke til nationale medier.
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6.1.3 29. april – 5. maj 2012: Krisen genopstår, og Esbjerg lægger sig fladt ned
Den 29. april er Esbjerg Kommune igen hovednyhed i 21 Søndag. DR har fået fat i den ucensurerede udgave
af den redegørelse, Esbjerg Kommune sendte til Socialministeriet i november, og heri dokumenteres, at
kommunen fik mindst fem underretninger om seksuelle krænkelser uden at gribe ind. DR-journalisten kalder sagen ”det måske værste tilfælde af kommunalt svigt” (bilag 10, l. 2975f), og i udsendelsen gennemgås
år for år, hvilke underretninger Esbjerg fik, og hvordan kommunen (oftest ikke) reagerede på dem. Karin
Kildedal, socialrådgiver og lektor og dermed ekspertkilde med høj ethos, er rystet og kalder det ”uprofessionelt” (bilag 10, l. 2996 & 3029f), formanden for Esbjerg Lærerforening slår fast, at kommunen burde have
reageret (bilag 10, l. 3071f), og det pointeres, at Esbjergs sagsbehandling ifølge Ankestyrelsen ikke lever op
til de lovmæssige krav (bilag 10, l. 3118f). En mor til et offer fortæller, at datteren skærer i sig selv (bilag 10,
l. 3062-3064). Samtidig anklages Esbjerg for at have løjet om, hvorvidt kommunen modtog underretninger
om seksuelle krænkelser (bilag 10, l. 3123f). Esbjerg Kommune fremstår nu endnu mere inkompetent end i
november, og kommunens initial ethos er svag, før Hans Erik Møller interviewes i studiet. Samtidig medfører det pathosladede indslag, at seerne sandsynligvis forventer, at Esbjergs talsperson udviser empati og
forståelse.
Derfor svækker det både eunoia og arete, da Hans Erik Møller som det første siger: ”Altså, jeg har udtalt
mig ud fra den viden, jeg har haft til enhver tid, og det er den viden, jeg har haft,” og først derefter beklager
og udtrykker sympati for både ofrene og deres forældre (bilag 10, l. 3125-3127). Med den udtalelse kommer det til at fremstå, som om hans omdømme er vigtigere end børnene. Samtidig skader det phronesis, at
Hans Erik Møller indrømmer, at Esbjergs familieafdeling ”sejlede” i 2008 og 2009 (bilag 10, l. 3174f), at han
afviser at have kendt til indholdet i den redegørelse, hans egen forvaltning sendte til ministeriet et halvt år
tidligere (bilag 10, l. 3140-3147), samt at han blander to redegørelser sammen: den, Esbjerg Kommune
skrev til ministeriet, og Ankestyrelsens redegørelse (bilag 10, l. 3151f). Endelig skader det eunoia, at Hans
Erik Møller ikke svarer på journalistens spørgsmål, men forsøger at skifte fokus til, hvad kommunen allerede har gjort for at forbedre sagsbehandlingen (bilag 10, l. 3171-3185).
Socialminister Karen Hækkerup kalder sagen ”den værste, jeg har set, forstået på den måde at der har været så mange svigt i det kommunale system” og vil sende et hold fra Ankestyrelsen til Esbjerg for at gennemgå kommunens børneområde (bilag 10, l. 3167-3170). Det tager Hans Erik Møller godt imod, og han
udtrykker ønske om korrigerende handling og slår fast, at han ville ønske, han kunne skrue tiden tilbage
(bilag 10, l. 3184-3191). Alligevel er Hans Erik Møller og Esbjerg Kommunes terminal ethos efter udsendelsen meget lav, da især phronesis, men også eunoia har lidt skade.
Dagen efter lægger socialministeren yderligere pres på kommunen ved at udtale: ”Det er ikke kun et
spørgsmål om administration, og det går ikke at fralægge sig sit politiske ansvar. Det gælder i alle sager, om
det er Esbjerg, Rebild, Kolding eller et fjerde sted” (bilag 10, l. 3333f). Derudover benytter flere stakeholdere muligheden for at promovere deres egne interesser. Danmarks Lærerforening beder social- og børne- og
undervisningsministrene om at gennemføre et fælles projekt for at undgå lignende svigt (bilag 10, l. 31973201), Dansk Folkeparti kræver, at vilkårlige kontrolbesøg indføres (bilag 10, l. 3339f), Dansk Socialrådgiverforening giver besparelser skylden for problemerne (bilag 10, l. 3379-3382), og folketingspolitikere udtaler
sig kritisk (bilag 10, l. 3439-3446). Alle disse stakeholdere er med til at give krisen mere spalteplads og
skærmtid og lægge yderligere pres på kommunen.
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Esbjerg Kommune reagerer på denne kritik ved om aftenen den 30. april at udsende en pressemeddelelse
med følgende indledende citat fra borgmester Johnny Søtrup: ”Der findes ikke undskyldninger for dårlig og
mangelfuld sagsbehandling, som der er tale om her” (bilag 10, l. 3222). Borgmesteren minder om, hvad
kommunen hidtil har gjort for at forbedre sin sagsbehandling og udviser åbenhed over for besøg fra Socialministeriet (bilag 10, l. 3228-3232), og Hans Erik Møller beskriver de korrigerende handlinger, Esbjerg
Kommune har iværksat (bilag 10, l. 3233-3243). Ved at uforbeholdent at beklage og med borgmesterens
udtalelse signalere, at man tager sagen seriøst, kommunikerer Esbjerg Kommune, som dens stakeholdere
forventer, og forbedrer dermed eunoia og til en vis grad også arete. Phronesis er stadig meget lav, men
Esbjerg har erkendt sig klar til at lære.
Dertil kommer, at Esbjerg Kommunes kommunikation nu er konsistent, idet Johnny Søtrup til både print- og
tv-medier gentager, at der ingen undskyldning er for dårlig og mangelfuld sagsbehandling, samt at Esbjergs
eneste interesse er, at sagen ikke gentager sig (bilag 10, l. 3265, 3312f & 3451), hvilket styrker arete og
eunoia. Johnny Søtrup tager i vid udstrækning over som talsperson, mens Hans Erik Møller må beklage, at
han talte usandt i 21 Søndag (bilag 10, l. 3490-3496). Johnny Søtrup forsvarer dog sin udvalgsformand og
forsikrer, at Esbjerg ikke har interesse i at skjule kommunens svigt (bilag 10, l. 3500-3508), og denne opbakning får Esbjergs kommunikation til at fremstå yderligere konsistent. Esbjergs byrådspolitikere kritiserer
altså ikke hinanden og bidrager dermed ikke til at holde kritikken kørende.
I de følgende dage kontakter bistandsadvokat Mona Meelberg sine klienter med henblik på at lægge sag an
mod Esbjerg Kommune (bilag 10, l. 3709-3712), og debattører på jv.dk kritiserer borgmesteren og især
Hans Erik Møller (bilag 10, l. 4001-4022). Krisen er altså ikke overstået, men både Johnny Søtrup og Hans
Erik Møller fortsætter med at beklage, minde om tidligere forbedringer og udtrykke vilje til korrigerende
handling (bilag 10, l. 3806-3810 & 4093-4098). Konsistensen i kommunens kommunikation fortsætter, da
begge fløje af byrådet bakker fuldt op om Hans Erik Møller og Johnny Søtrup (bilag 10, l. 3752-3764). Politikerne afviser dog at påtage sig ansvar, hvilket skader deres eunoia, da det går imod flere stakeholderes
forventninger (bilag 10, l. 3810, 3850-3852, 4001f & 4021f). Johnny Søtrup siger, at han og byrådet har det
overordnede ansvar, men vil ikke udelukke fyringer, hvilket tyder på, at det nærmere er forvaltningen, der
gøres ansvarlig (bilag 10, l. 3812f & 3829-3832), og Freddie H. Madsen fra DF giver direkte forvaltningen
skylden (bilag 10, l. 3762f).
Både Jydske Vestkysten og Ugeavisen Esbjerg behandler Esbjergsagen i deres ledere den 2. maj, men er
ikke så kritiske og peger ikke fingre ad specifikke personer (bilag 10, l. 3960-3984 & 4111-4135), hvilket
tyder på, at kommunens undskyldning godtages. Fra den 5. maj til den 22. maj, hvor Ankestyrelsen ankommer i Esbjerg, skriver ingen nationale medier om sagen (bilag 1, s. 121-127), hvorfor vi vurderer, at
krisen her ebber ud igen. På dette tidspunkt står Esbjerg med en terminal ethos, hvor phronesis er lav, men
eunoia og arete er nogenlunde genoprettet.
Esbjerg Kommune fortsætter i maj sin imødekommende krisekommunikation, og børne- og kulturdirektør
Jørn Henriksen udtrykker flere gange velvilje over for Ankestyrelsens task force (bilag 10, 4466-4472 & 45024514). Efter Ankestyrelsens ankomst nævnes sagen kun sjældent (bilag 10, s. 127-144).
Det holder dog kun indtil den 27. oktober 2012, hvor Esbjerg Kommunes phronesis tager et ordentligt dyk,
da Ankestyrelsen i en rapport slår fast, at der er kritiske eller stærkt kritiske fejl i 77 ud af 100 af Esbjergs
sager. Esbjerg Kommune breaker selv denne nyhed ved om morgenen at udsende en pressemeddelelse, der i
vid udstrækning fortsætter strategien fra foråret: Johnny Søtrup lægger ud med at beklage, udtrykker deref-
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ter sympati for børnene og lover at rette op på sagsbehandlingen. Pressemeddelelsen gennemgår, hvad der
hidtil er gjort for at undgå lignende sager i fremtiden, og både Hans Erik Møller og direktør Jørn Henriksen
udtaler sig (bilag 10, l. 5113-5167). Esbjerg Kommune kommunikerer altså både åbent, hurtigt og konsistent
og igangsætter korrigerende handling. Det styrker eunoia på et tidspunkt, hvor phronesis er helt i bund.
Ritzau og Berlingskes Nyhedsbureau udsender hver to telegrammer, hvormed sagen igen er at finde i størstedelen af både nationale og regionale medier (bilag 6, s. 627-632), men Johnny Søtrup fortsætter med at
beklage og optræder generelt ydmygt (bilag 10, l. 5334-5336, 5376-5369, 5375-5379 & 5400f). Samtidig
udtaler kommunens tidligere kritikere sig ikke så kritisk (bilag 10, 5176f & 5514f).
Ingen nationale medier beskæftiger sig direkte med sagen fra den 29. oktober 2012 til den 18. november
2012, hvor DR fortæller, at nogle af ofrene vil sagsøge Esbjerg Kommune (bilag 10, s. 154-160). Derudover
dukker sagen op igen i april 2013, hvor en rapport viser, at kun 38 ud af 98 sager i Familierådgivningen er
helt i orden (bilag 10, l. 1946f).

6.1.4 Delkonklusion for Esbjergsagen
Esbjerg Kommunes krise udvikler sig tidligt i forløbet til en dobbeltkrise, hvilket i høj grad skyldes, at kommunen ikke, som Coombs anbefaler, tilpasser sin kommunikation til stakeholdernes forståelse af krisen.
Når stakeholderne attribuerer et stort kriseansvar, er bortforklarings- og syndebuksstrategier ikke hensigtsmæssige. Esbjerg kunne med fordel have udtrykt sig mere ydmygt i starten og taget flere forbehold,
hvilket talspersonerne begynder at gøre i slutningen af april 2012. Desuden kommer Hans Erik Møller til at
misinformere om sagen, og han udtrykker sig flere gange uklart, når han interviewes i tv, hvilket skader
både hans og kommunens phronesis.
Igennem hele forløbet afholder byrådet sig fra at kritisere hinanden. Selv efter socialdemokraten Hans Erik
Møller kommer til at misinformere i 21 Søndag, bakker Venstre-borgmesteren op om ham. Denne enighed
betyder, at byrådet ikke selv bidrager til at holde krisen kørende i medierne. Samtidig fungerer det godt for
Esbjerg Kommune, at den kan sende borgmesteren på banen i april, hvor den hidtidige talsperson har mistet en stor del af sin troværdighed. Denne fordel opvejer den kritik, borgmesteren får i november for ikke
at ville udtale sig.

6.2 Analyse af Rebildsagen
6.2.1 17. – 29. januar 2012: Rebild Kommune har kendt til incestfamilie i årevis
Den 17. januar 2012 udsender Rebild Kommune en pressemeddelelse om, at en mand bosat i kommunen
er sigtet for seksuelle overgreb på flere af sine børn. Kommunen benytter sig af en stealing thunder-strategi
ved selv at breake sagen og hurtigt præsentere offentligheden for sin side af historien (Arpan og RoskosEwoldsen 2005: 427), hvormed kommunen lever op til Coombs’ formkrav om hurtighed (2007: 129). Idet
anklageskriftet mod faderen er offentligt, ville sagen blive kendt i offentligheden under alle omstændigheder, men modsat Esbjerg Kommune handler Rebild proaktivt.
Ud over timingen er indholdet af pressemeddelelsen centralt. Pressemeddelelsen fylder 11 linjer og informerer blot om, at familien har modtaget støtte fra kommunen, og at kommunen gennem hele forløbet har
haft fokus på børnenes tarv (bilag 11, l. 1-12). Ifølge Coombs bør denne første kommunikation være klar,
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åben og instruerende samt udvise medfølelse og kontrol over situationen (2007: 132-133 & 144). Rebild
Kommunes pressemeddelelse kan dog karakteriseres som informationsfattig, da kommunen ikke fortæller,
hvad man har gjort for børnene (bilag 11, l. 11f). Kommunen forsøger at forklare denne lukkethed ved brug
af en logos- og en pathosappel, idet den både påpeger, at den ikke kan sige mere på grund af tavshedspligten, og henviser til, at kommunen må tage hensyn til børnene. Manglen på åbenhed og klare informationer
skader dog stadig kommunens eunoia, og Rebild Kommune formår ikke at udnytte stealing thunderstrategien til fulde, da pressemeddelelsen ikke giver et fyldestgørende billede af fakta.
Da pressemeddelelsen sendes ud, er Rebild Kommunes initial ethos (McCroskey 2001: 88) forholdsvis neutral. Kommunen har ingen krisehistorie (Coombs 2007: 142), men man kan, ligesom i Esbjergsagen, argumentere for, at kommunens initial ethos påvirkes negativt af andre kommuners alvorlige børnesager. Dette
afspejles i flere artikler, hvor der skrives: ”endnu en misbrugssag” og ”ikke sjældent at sager om grov misrøgt dukker op” (bilag 11, l. 85, 160 & 567). Denne velcroeffekt viser sig i de kommende dages dækning af
sagen, da garantien i pressemeddelelsen om, at kommunen kender og arbejder med familien, vendes til
anklagende vinkler om, at kommunen har kendt til misbruget i flere år uden at gribe ind (bilag 11, l. 16, 111
& 154). Eksempelvis BT, Politiken og to Ritzau-telegrammer vinkler sagen på, at kommunen har kendt til
faderen (bilag 11, l. 16, 65f, 97f & 111). Der er således en klar opfattelse hos en gruppe af kommunens
stakeholdere, medierne, at der er tale om en undgåelig krise, der skyldes menneskelige fejl i blandt andet
kommunen. Hermed er der tale om høj attribution af kriseansvar til kommunen (Coombs 2007: 142).
Børne- og ungedirektør Søren Kjær er kommunens talsperson i sagen og udtaler sig til adskillige medier
allerede på førstedagen. I Coombs’ terminologi gør Søren Kjær brug af en bortforklaringsstrategi, da han
gentagne gange fremhæver, at kommunen ikke kunne tvangsfjerne børnene uden sikre beviser på misbrug
(bilag 11, l. 129-131 & 321-325). Han betoner, at kommunen har sat ind med andre tiltag og bruger således
også en påmindelsesstrategi (bilag 11, l. 118-121 & 135-140). Dertil kommer, at Søren Kjær nærmer sig en
syndebuksstrategi, når han fremhæver, at kommunen ikke kan gøre mere, når den er gået til politiet med
underretningerne. Forsøget på at skubbe ansvaret fra sig skader kommunens arete, idet medierne allerede
attribuerer skyld til kommunen. Søren Kjærs kommunikation er generelt vag og dårligt informerende, da
han på grund af tavshedspligten ikke kan svare konkret på, hvorfor kommunen ikke har fjernet børnene
(bilag 11, l. 313-317). Selv om direktøren naturligvis skal overholde sin tavshedspligt, skader det alligevel
eunoia. Politiet interviewes også om sagen og er ligeledes meget tilbageholdende med information. De
udtaler dog, at der ”ikke er noget at komme efter”, og at man ”ikke har noget at udsætte på kommunens
arbejde” (bilag 11, l. 60 & 77).
Senere på dagen den 17. januar optræder viceborgmester Helle Astrup (S) og borgmester Anny Winther (V)
også i medierne. Helle Astrup står ligesom Søren Kjær fast på, at kommunen ikke har begået fejl (bilag 11, l.
101f) og fortsætter således bortforklaringsstrategien. Det samme gør Anny Winther i et interview i TVAvisen samme aften. Udsendelsen indledes med en voxpop, der slår fast, at også borgerne i Rebild Kommune, en anden vigtig gruppe stakeholdere, mener, at kommunen har et særligt ansvar for udsatte børn,
som den ikke har levet op til (bilag 11, l. 185). Modsat Coombs’ anvisninger (2007: 144) udviser Anny Winther ikke kontrol over situationen: ”Jeg kender ikke sagen i detaljer” og ”jeg har ikke haft anledning til at
læse anklageskriftet” (bilag 11, l. 192 & 203). Det skader kommunens phronesis væsentligt, at en kommunal
leder udtaler sig på baggrund af så begrænset viden, og både kommunens og Anny Winthers arete lider
skade, da hun beklager sig over, at børn ikke fortæller, når de bliver misbrugt (bilag 11, l. 209f). Man kan
samtidig argumentere for, at det skader Anny Winthers personlige ethos yderligere, at hun er formand for
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Social- og Sundhedsudvalget i KL, idet medierne synes at forvente, at hun herigennem har et særligt fagligt
blik for disse sager. Dette ses, idet interviewet deles op i to serier af spørgsmål: en til hende i rollen som
borgmester og en til hende som udvalgsformand i KL (bilag 11, l. 237). Denne personlige kritik rammer både
Anny Winther og kommunens phronesis, da hun er repræsentant for kommunen.
At flertallet af kommunens stakeholdere mener, der er tale om en undgåelig krise, står klart efter få dage,
hvor både eksperter, interesseorganisationer, socialministeren og folketingspolitikere (bilag 11, l. 220, 367370, 386 & 544f) træder ind på den retoriske arena med kritik af kommunen. Karen Hækkerup beder allerede på andendagen Ankestyrelsen om at gå sagen efter i sømmene, hvilket skader Rebilds phronesis betydeligt.
Interesseorganisationerne fremstår med høj ethos, både på phronesis og arete, hvilket blandt andet skyldes
den måde, medierne præsenterer dem på. Det understreges eksempelvis, at Børns Vilkår har kontakt til
børnene via eksempelvis Børnetelefonen og lytter, når ingen andre gør (bilag 11, l. 217). Under overskriften
”Børns Vilkår: En kommune kan ikke bare sende aben videre” fortæller interesseorganisationen den 18.
januar til Berlingske, at en kommune godt må tvangsfjerne på en begrundet mistanke. Den 20. januar udtaler Søren Kjær dog til DR: ”Hvis det var sådan, at der i Serviceloven havde været en paragraf, der hed, at vi
kunne tvangsfjerne børn på en mistanke, så havde vi gjort det” (bilag 11, l. 1188f). I de følgende dage verificerer jurist Stine Jørgensen og formand for Socialpædagogerne Benny Andersen påstanden fra Børns Vilkår
med henvisning til den konkrete paragraf i Serviceloven (bilag 11, l. 1330). Det fremstår nu som om, Rebild
Kommune enten ikke har styr på sine beføjelser eller har løjet, og både phronesis, arete og eunoia skades.
Samtidig træder en række stakeholdere med førstehåndskendskab til sagen og dermed høj ethos ind på
den retoriske arena. To skoleledere, to pædagoger og en lokal forælder, som kender børnene, beretter
uafhængigt af hinanden om klare indikationer på seksuelt misbrug. Pædagog Grete Horn-Jeppesen anmeldte familien til både kommunen og politiet, og hun påstår, at hun blev suspenderet for det. Denne indikation
på, at kommunen slår hårdt ned på whistleblowers, skader dens arete. Pædagog Anne Boesen udtaler i
Jyllands-Posten: ”Når jeg ringede til kommunen, har jeg nogle gange haft på fornemmelsen, at det bare er
blevet skrevet på en gul post-it-seddel, og det var så det” (bilag 11, l. 1834), og kommunen beskrives ydermere som tavs og kold (bilag 11, l. 774-776 & 923-925). Disse stakeholdere skader altså kommunens phronesis og arete betydeligt.
Et læserbrev i Nordjyske er en af de første borgerreaktioner på sagen. Læseren betegner ledelsen i Rebild
Kommune som ”inaktiv og arrogant” (bilag 11, l. 1044). Kritikken sigter mod Søren Kjærs krisekommunikation, og det, at selve krisekommunikationen kritiseres, indikerer, at kommunen er på vej ind i en dobbeltkrise (Johansen & Frandsen 2010: 79). Læserbrevet anklager kommunen for at tilsidesætte sin faglighed af
økonomiske hensyn og fremfører, at Anny Winther har glemt sit overordnede ansvar, hvilket signalerer en
forventning fra stakeholderne om, at hun påtager sig det øverste ansvar (bilag 11, l. 1072). Denne kritik
rammer Rebild hårdt på både phronesis og arete.
Ifølge en leder i Information den 24. januar er kernen i Rebildsagen, at kommunen ikke kender lovgivningen, hvilket får kommunen til at fremstå inkompetent (bilag 11, l. 1554). Det kommer desuden frem, at der
har været stor udskiftning i medarbejdere, og at sagsbehandlerne i Rebild Kommune ingen tillidsmand har.
Søren Kjær forsikrer, at to erfarne sagsbehandlere har arbejdet med sagen, men det skader phronesis, at
kommunen tilsyneladende har et dårligt arbejdsmiljø. Samme dag træder Mads Bilstrup, formand for socialrådgiverne i Nordjylland, ind på den retoriske arena; den første af adskillige optrædener fra ham igennem
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forløbet (bilag 21, s. 1-12). Med en ekspertviden på det pågældende fagområde og kendskab til de lokale
forhold i Rebild skader hans kritik af kommunens arbejdsmiljø Rebilds phronesis yderligere.
Den 29. januar kommer det frem, at faderen i sagen har haft adgang til datteren, selv efter kommunen har
sat ind med de tiltag, Søren Kjær og Anny Winther flere gange har fremhævet (bilag 11, l. 1849). Det skader
kommunens phronesis, at de foranstaltninger, kommunen så ihærdigt har forsøgt at tale op, har været
frivillige og tydeligvis ingen indvirkning har haft på misbruget (bilag 11, l. 1855). Søren Kjær citeres igen for
en ofte brugt formulering: ”Hvis vi ser tilbage på den viden og den indsigt, vi havde, så mener jeg, at vi har
gjort det bedst mulige på det gældende tidspunkt” (bilag 11, l. 1879). Der er dog efterhånden adskillige
beviser og troværdige kritikere, der peger på, at selv den viden, kommunen havde på daværende tidspunkt,
kaldte på mere ansvarsfulde handlinger. På dette tidspunkt dækkes sagen intensivt af både nationale og
lokale medier, og det står klart, at børnene ikke blev beskyttet. Samtidig fremstilles kommunen som tavs og
usympatisk af sine egne pædagoger. Man kan derfor argumentere for, at krisen nu opfattes som en undgåelig krise af et flertal af stakeholdere, men kommunen nægter fortsat – modsat Coombs’ anbefalinger – at
gå ind på den præmis (2007: 142). Kommunens terminal ethos er på dette tidspunkt særdeles lav, både på
phronesis, arete og eunoia.
I starten af februar gentager Anne Boesen og Grete Horn-Jeppesen deres kritik i tv (bilag 11, l. 2057-2060).
Søren Kjær påpeger fortsat, at man har gjort, hvad man kunne, og fokuserer på kommunens hidtidige tiltag,
mens medierne fortsætter med at spørge til, hvorfor man ikke har tvangsfjernet børnene (bilag 11, l. 2112 &
2133-2135).

6.2.2 14.-15. februar 2012: Kritik fra socialministeriet fører Rebild ind i en dobbeltkrise
Den 14. februar har socialminister Karen Hækkerup modtaget en redegørelse fra Rebild Kommune om dennes ageren i sagen, og i Jyllands-Posten giver hun en direkte kritik af kommunens krisehåndtering, kommunikation og ansvarsforflygtigelse: ”I de optrædener Rebild Kommune har haft, giver de indtryk af, at de har
gjort, hvad de kunne og skulle. Det er forkert, når overgrebene har stået på så længe. Når børn i mange år
har været udsat for overgreb, er der ikke plads til udenomssnak” (bilag 11, l. 2206-2208). Det skader kommunens phronesis, at ministeren kritiserer dens kommunikation så hårdt. Samtidig skader det kommunens
arete, at forsøget på at nedtone dens ansvar påpeges. Anny Winther afviser dog i samme artikel, at hun
flygter fra sit ansvar, og at kommunen har haft den nødvendige viden til at stoppe overgrebene (bilag 11, l.
2233). Hun hæfter sig i stedet ved, at man ”trods alt har fået fjernet børn undervejs” (bilag 11, l. 2237),
hvilket fremstår utilstrækkeligt, når læseren ved, hvor længe misbruget fortsatte. Anny Winther forsøger at
blande en retfærdiggørelsesstrategi med bortforklaring samtidig med, at hun giver udtryk for, at hun ikke
mener, man har handlet forkert, hvilket ifølge Coombs’ er uhensigtsmæssigt (2007: 143). Uoverensstemmelsen mellem kommunens kommunikation og dens handlinger kritiseres også af politiske kommentatorer
(bilag 11, l. 2167-2172), og kommunen står nu for alvor i en dobbeltkrise.
Samme aften bringes et indslag i TV2 Nyhederne under overskriften ”Rebild Kommune erkender fejl i sag
om børnemisbrug”, hvilket signalerer et skift i kommunikationsstrategi. Anny Winthers udtalelser i programmet er dog kun let anderledes end de tidligere: Hun fastholder i essensen, at kommunen ikke har haft
de nødvendige beviser, og hun modsiges endnu en gang af juridiske eksperter (bilag 11, l. 2271 & 2280).
Dagen efter i Ekstra Bladet bringes en spørgsmål-svar-artikel, hvor Anny Winther – direkte adspurgt til,
hvordan hun har det med, at børnene har lidt, uden at kommunen har grebet ind – viser det første udtryk
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af sympati (bilag 11, l. 2392). Svaret er dog forceret frem af journalisten (bilag 11, l. 2390), og man kan derfor argumentere for, at det ikke lykkes Anny Winther at højne eunoia og arete betydeligt.
Mellem den 15. februar og den 6. marts diskuteres det af eksperter, hvorfor faderen har haft fortsat overvåget samvær med nogle af børnene (bilag 11, l. 2461). En borger mener i et læserbrev, at ansvaret for fejlene ligger hos forvaltningslederne, ikke hos socialrådgiverne (bilag 11, l. 2553). Denne ansvarsfordeling er
genstand for løbende debat igennem hele forløbet og blusser op i forbindelse med senere fyringer i forvaltningen (bilag 11, l. 2553).

6.2.3 6. – 25. marts 2012: Borgmesteren får en personlig krise
Den 6. marts træder byrådsmedlemmet Rikke Karlsson (DF) ind på den retoriske arena for første gang med
en hård kritik af sin egen kommune, efter hun har sat sig ind i sagens detaljer (bilag 11, l. 2645). Samme dag
interviewes borgmester Anny Winther i Nordjyske, hvor det udstilles, at hun ikke selv har læst sagen, men
stoler på sine medarbejdere, når de siger, at kommunen har gjort, hvad den kunne for børnene (bilag 11, l.
2673 & 2724). Det skader Anny Winthers og kommunens phronesis, at hun ikke ved særlig meget om sagen. Samtidig stiller det spørgsmålstegn ved hendes ærlighed, at hun tidligere har udtalt sig om en sag, hun
ikke ved noget om, hvilket skader arete. Det samme gør, at hun fremstår arrogant og distanceret i sine udtalelser: ”Jeg synes simpelthen ikke, at det hænger sammen, hvis politikere og en borgmester skal sætte sig
ind i en sag, der har kørt i måske syv-otte år eller hvor mange det nu er” og ”Jeg sidder jo ikke som sådan og
ved, hvad der foregår” (bilag 11, l. 2712 & 2732). Her trækker Anny Winter desuden på sin legitimate power, altså den magt hun har fået tildelt i rollen som borgmester. Udvisning af denne type magt kan resultere i betydelig skade på borgmesterens ethos (McCroskey 2001: 98), idet hun ved at fremhæve sin overlegne
position fritager sig selv for ansvaret for at sætte sig ind i detaljerne.
Mellem den 20. og 25. marts diskuteres det i en række artikler i Nordjyske blandt Venstres gruppeformand i
Rebild Morten V. Nielsen og flere politikere fra byrådets andre partier, hvorvidt man vil og bør se sagens
detaljer eller ej. Byrådsmedlemmernes indlæg tyder på, at de ikke er optagede af at forsvare kommunen
som en samlet front, men nærmere opfører sig som kritikere med egne interesser.
På dette tidspunkt i forløbet er det væsentligt at skille Anny Winthers og kommunens ethos ad, da de forskellige byrådsmedlemmers standpunkter er med til henholdsvis at skade og støtte op om Anny Winthers
ethos. Flertallet taler dog imod hendes standpunkt. For Rebild Kommunes ethos betyder diskussionerne i
den lokale presse for det første, at krisen får lov til at leve videre i medierne og ikke til Rebild Kommunes
fordel. For det andet kan kommunens budskab opfattes inkonsistent, hvilket skader phronesis. Det tyder
på, at byrådsmedlemmerne ikke opfatter sig selv som direkte repræsentanter for fejlene i kommunen, og
medierne behandler dem heller ikke som sådan. Hverken eksperter, interesseorganisationer eller journalister afkræver ansvar fra dem; ansvarsattributionen er fortsat rettet mod forvaltningen og særligt borgmesteren.

6.2.4 27. marts – 2. april 2012: Rebilds fejl i sagen cementeres
Rebild Kommune modtager Ankestyrelsens redegørelse fredag den 23. marts, og nyheder om rapporten
kører blandt andet via Ritzau-telegrammer i adskillige medier den 27. marts. Rapporten konkluderer, at
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Rebild Kommune ikke har handlet relevant på de mange og alvorlige underretninger, ikke har sat de fornødne undersøgelser i værk og ikke har sikret systematik i sagerne, hvilke der i øvrigt har været mangelfuld
opfølgning på (bilag 11, l. 3534). Ankestyrelsens konklusioner skader Rebilds phronesis alvorligt, og i en
pressemeddelelse udtaler Anny Winther sig nu i klarere, mere sympatiske vendinger (bilag 11, l. 36753677). Søren Kjær er ikke talsperson længere og har ikke været i medierne i et stykke tid, hvilket tyder på,
at Anny Winther har overtaget den rolle. Pressemeddelelsen fokuserer på de fremadrettede korrigerende
handlinger fra kommunens side (bilag 11, l. 3680), hvilket kan siges at være en hensigtsmæssig strategi, idet
fejlbehandlingen nu er cementeret, og kommunikation om korrigerende handlinger er nødvendig for at
berolige stakeholderne (Coombs 2007: 135). Imidlertid stiller adskillige stakeholdere fortsat krav om sanktioner, fyringer og ansvarsplacering, eksempelvis i TV-Avisen den 28. marts, hvor Anny Winthers respons er
afvisende og ignorerer den tidligere fremsatte pointe om, at hun er den øverst ansvarlige og bør gå af. Hun
udtaler derimod: “Det kan jo være, det får nogle konsekvenser i forhold til de medarbejdere” (bilag 11, l.
3795), hvilket igen er et udtryk for legitimate power. Det skader arete, idet hun trækker på sin formelle
magt, der sætter hende i stand til eksempelvis at fyre medarbejdere, men som ikke bidrager til et sympatisk
udtryk (McCroskey 2001: 99). Anny Winther bruger desuden en angreb på anklager-strategi over for Rikke
Karlssons krav om, at Anny Winther bør gå af (bilag 11, l. 3824). Den strategi er upassende, idet det kræver
et minimalt niveau af kriseansvar at kunne bruge den (Coombs 2007: 143). Ydermere udtaler borgmesteren, at hendes tillid til forvaltningen er brudt (bilag 11, l. 3854). Hun fremstiller på den måde sig selv som
ført bag lyset af forvaltningen og bruger således en offerstrategi, der er ganske farlig, når hun har ansvar for
forvaltningen. Hun presser ansvaret nedad i organisationen, og det skader både hendes og kommunens
phronesis betydeligt, idet niveauerne ikke har været afstemt med hinanden.
Simultant med dette kører Nordjyske en række artikler om splid i byrådet. Om aftenen mandag den 26.
marts sender borgmesteren en mødeindkaldelse ud til byrådet, men ingen af medlemmerne får som borgmesteren mulighed for at læse Ankestyrelsens redegørelse, før de mødes tirsdag eftermiddag. Der kommer
massiv kritik fra byrådskolleger om, at det er beregnende adfærd fra Anny Winthers side at tilbageholde
redegørelsen, hvilket er et angreb på hendes oprigtighed og velvilje og dermed på arete samt eunoia.
Jyllands-Posten bringer desuden et forholdsvist kritisk portræt af Anny Winther, hvor viceborgmester Helle
Astrup udtaler: ”jeg har været ked af, at borgmesteren ikke i højere grad har taget et politisk ansvar for de
ting, der er gået i galt, i stedet for at gå efter personalet” (bilag 11, l. 4677-4679). Forskere, byrådsmedlemmer, interesseorganisationer, fagforeninger og tillidsrepræsentanter beskriver, at Anny Winther “klamrer sig til sit skrivebord med næb og klør”, “ikke tager konsekvensen af sin egen åbenlyse inkompetence”,
og at hun næsten sætter navne på dem, hun mener, er skyld i problemerne (bilag 11, l. 4779, 4818 & 5087).
Dette skader borgmesterens arete og eunoia betydeligt og smitter negativt af på kommunens ethos.
Den 31. marts viser Deloittes foreløbige gennemgang af Rebild Kommunes sager, at der skal forbedres kraftigt i sagsbehandlingen. Hele byrådet erkender, at sagsbehandlingen på børneområdet er gennemsyret af
fejl (bilag 11, l. 4760-4774). Denne udvikling er interessant for Rebild Kommunes krisekommunikation, som
herfra præges af et fokus på beklagelse og korrigerende handlinger (bilag 11, l. 5340, 5705 & 7236). Denne
kommunikation overdøves dog til en vis grad af Anny Winther, der sideløbende med kommunens imødekommende krisekommunikation udtaler sig defensivt mod de personlige angreb mod hende som ansvarlig
og på den måde forsøger at arbejde med sin egen ethos. I det arbejde fastholder hun en bortforklarings- og
offerstrategi, og det skader kommunens ethos at have hende som sin frontfigur.
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6.2.5 12. april 2012  : Krisen aftager, men Rebild ændrer ikke sin kommunikation
Fra den 12. april 2012 og fremefter er mediedækningen mindre intens og stakeholderne fortsætter i store
træk den samme kritik som hidtil. Vi vil i det følgende analysere de vigtigste nedslag i kommunens kommunikation i denne længere periode.
Den 12. april udsender Rebild Kommune en meget kortfattet pressemeddelelse om et møde i Økonomiudvalget den 18. april (bilag 11, l. 5315-5323). Her indstilles tre chefer til fyring, herunder tidligere talsperson
Søren Kjær. Allerede samme dag kræver chefernes fagforening og fire kommunalordførere fra Folketinget
en undersøgelse af det politiske ansvar. Anny Winther fastholder dog, at det netop er at tage politisk ansvar, når man fyrer forvaltningscheferne (bilag 11, l. 5644f). Et par dage efter har borgmesteren et læserbrev i BT med overskriften ”Ikke byrådets ansvar”, hvor hun forklarer, at man ikke er ”ude på at tørre ansvaret af på nogen. Vi har placeret et ledelsesansvar” (bilag 11, l. 5808). Dette fremstår selvmodsigende, og
Anny Winther skriver desuden fejlagtigt, at kommunaldirektøren er den ”allerøverste ansvarlige leder” i
kommunen (bilag 11, l. 5801f). Hendes indlæg fremstår yderligere forvirrende, da kommunen samme dag
annoncerer i en pressemeddelelse, at det politiske ansvar i Rebildsagen skal undersøges af KL (bilag 11, l.
5685). Den ellers imødekommende gestus at undersøge det politiske ansvar mister sin effekt på at højne
kommunens phronesis og eunoia allerede fra starten, idet kommunens øverste leder ikke oprigtigt mener,
der er et politisk ansvar.
Den 21. april udtaler en forvaltningsekspert med udgangspunkt i Kommunestyrelsesloven, at Anny Winther
har det øverste ansvar i kommunen, og at hun løber fra det (bilag 11, l. 5958). Borgmesteren afviser endnu
en gang at have ansvar for en sag, hun ikke er blevet orienteret om (bilag 11, l. 5995). Da flere stakeholdere, både eksperter og byrådsmedlemmer, påpeger, at KL ikke er uvildig og ikke bør udføre undersøgelsen af
politikerne, giver en tydeligt frustreret Anny Winther udtryk for, at hun helst bare ser sagen afsluttet, og
hun mener, at kritikken blot går ud på at ”pege fingre” (bilag 11, l. 6037). På dette tidspunkt er det imidlertid ikke klogt at affeje alvoren af den kritik, der er mod hende, og hendes eunoia skades yderligere. Det er
tydeligt, at der er et mismatch mellem opfattelser af krisen, og det skader Anny Winthers ethos stadigt
mere, at hun ikke indgår på stakeholdernes præmis om, at hun har ansvar.
Den 27. april udsender Rebild Kommune en pressemeddelelse og præsenterer kommunens nye korrigerende handlinger, hvilket kunne have styrket phronesis. Meddelelsen omtales dog tilsyneladende ikke i medierne (bilag 11, l. 6101). I de følgende dage kritiseres fratrædelseslønningerne til de fyrede chefer af både
borgere og eksperter, hvilket skader kommunens arete.
Nordjyske afslører på forsiden den 20. maj, at de store børn fra Rebildsagen ikke får den hjælp fra kommunen, de blev lovet (bilag 11, l. 6410), hvilket er endnu et eksempel på, at kommunens kommunikation ikke
stemmer overens med dens handlinger. Tre byrådsmedlemmer lover at få lavet en helhedsplan for børnene. Anny Winther interviewes og har igen ikke undersøgt, hvad kommunen gør for børnene, forud for interviewet (bilag 11, l. 6529), og hun erklærer endvidere, at hun ikke vil vide noget om, hvordan børnene har
det (bilag 11, l. 6512-6514). Hermed skades både hendes phronesis og arete. Kritikken fortsætter i læserbreve fra borgere. Anny Winther svarer med et læserbrev den 22. maj, at hun ikke kan kommentere personsager (bilag 11, l. 6685, 6725 & 6762). Generelt forsøger Anny Winther aktivt at komme ud med egne
holdninger i læserbreve, hvilket kan ses som et yderligere tegn på, at krisen også har udviklet sig til hendes
personlige krise.
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Direktør for sundhedsområdet i Rebild Kommune, Flemming Hansen, begynder herefter at udtale sig på
kommunens vegne. I juni besøger Rikke Karlsson selv Rebild-børnene, hvilket giver anledning til nye diskussioner i byrådet. Nordjyske kan i slut juni fortælle om flere interne stridigheder i byrådet, igen involverende
Rikke Karlsson og Anny Winther (bilag 11, l. 7066). Direktør Flemming Hansens kommunikation, der præges
af et fokus på genoprettelse og beklagelse, er med til at styrke kommunens phronesis og arete, men stridighederne i byrådet får kommunen til at fremstå ukoordineret, hvilket skader phronesis betydeligt.
I oktober går en task force fra Socialministeriet, som skal hjælpe kommuner med sagsbehandlingen, i gang i
Rebild. Den 31. oktober udsender Rebild en pressemeddelelse om, at task forcen og Deloitte har fundet fejl
i hele sagsområdet (bilag 11, l. 7743-7746). Heri udtaler Anny Winther, at det er dybt beklageligt, og viser
på den måde tegn på anger, hvilket er styrkende for arete. I et interview i Nordjyske udstilles det dog, at
hun ikke har læst rapporten fra task forcen, og hendes phronesis skades. Hun sidestiller sit ansvar med byrådets (bilag 11, l. 7895), mens stakeholderne fortsat attribuerer ansvar direkte til hende. Dette vidner om,
at Anny Winthers citater i pressemeddelelserne som regel følger formkravene til kriserespons, men de opfølgende, konfronterende interviews – oftest med Nordjyske – er med til at udstille hende som uvidende og
afvisende, hvilket skader hendes phronesis og eunoia væsentligt.
Rebild Kommune udsender endnu en pressemeddelelse den 15. november, hvor det meddeles, at børneog ungdomschef Bruno Borella fyres. Desuden frikender KL-undersøgelsen politikerne for ansvar i Rebildsagen, og det igangsætter igen kritik fra byrådsmedlemmerne om, at undersøgelsen er utroværdig. Anny
Winther udtaler lettelse over undersøgelsens konklusioner om, at der ”ikke kan sættes en finger på byrådets håndtering af sagerne”, hvilket får hende til at fremstå som om, hun har været mest interesseret i at
rense sig selv for ansvar (bilag 11, l. 8654).
I løbet af i 2013 er der i medierne enkelte tråde tilbage til Rebilds krise, eksempelvis da en tidligere forvaltningschef udtaler, at Anny Winther har kendt til kommunens problemer på børneområdet i flere år. Anny
Winther afviser at kommentere på kritikken. Nordjyske bringer i april en historie om en af de store drenge
fra sagen, som er hjemløs, men der følges ikke op på den i andre medier.
Perioden fra april 2012 til efteråret 2013 indeholder således udviklinger, som er vigtige for kommunens
faglige krise – de fire cheffyringer, en afsløring af manglende kommunal støtte til Rebildbørnene og to kritiske rapporter – men som ikke har skelsættende betydning for Rebilds kommunikation eller for stakeholdernes opfattelser af kommunens ethos, andet end at de bekræfter de eksisterende opfattelser.

6.2.6 Delkonklusion for Rebildsagen
Vi vurderer ikke, at en enkelt kommunikativ handling udløser Rebild Kommunes dobbeltkrise. Ligesom Esbjerg Kommune tilpasser Rebild ikke sin krisekommunikation til stakeholdernes forventninger, men afviser
længe at have ansvar for krisen, selv om flertallet af stakeholdere er enige om, at kommunen har svigtet.
Dertil kommer, at den oprindelige talsperson Søren Kjær flere gange udtaler sig uklart og har misforstået
lovgivningen, og at borgmester Anny Winther udtaler sig uden at have sat sig ind i sagen. Det står helt klart,
at kommunen har en dobbeltkrise, da socialministeren kritiserer kommunen for i sin krisekommunikation
at frasige sig ansvaret for sagen. Via direktør Flemming Hansens udtalelser arbejder Rebild Kommune mere
med sin phronesis og arete fra april og frem, hvilket har en vis genoprettende effekt på kommunens ethos.
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Anny Winther bliver dog ved med at kommunikere på en måde, der ikke passer til stakeholdernes forventninger, hvormed hun ud over at skade kommunens ethos, især skader sin egen.
Det skal desuden pointeres, at Rebild Kommunes krise modtager mere negativ opmærksomhed, og at
kommunens ethos skades i højere grad end vores øvrige cases. Dette har flere årsager. For det første er der
mange stridigheder imellem byrådspolitikerne, hvilket dækkes intensivt af Nordjyske og dermed er med til
at forlænge krisen. For det andet dækkes sagen mere kontinuerligt i nationale print- og tv-medier end de
andre sager, hvormed offentligheden konfronteres med kommunens og borgmesterens fejlslagne krisekommunikation over længere tid.

6.3 Analyse af Næstved Kommunes Amysag
6.3.1 1. – 7. marts 2012: DR kaster Næstved Kommune ud i en krise
Den 1. marts 2012 bringer 21 TV-Avisen et kritisk indslag om Næstved Kommunes beslutning om at flytte
den 11-årige Amy Rebecca Steen fra sin plejefamilie til en institution. Amy er adopteret fra Etiopien, men
blev efter omkring halvandet år akutanbragt i en plejefamilie, hvor hun endte med at bo i 11 måneder. I
indslaget interviewes Amys plejemor Hanne Keller, som fortsat gerne vil have Amy boende og kritiserer
kommunen for aldrig at have givet en begrundelse for, hvorfor Amy skal fjernes.
I journalistens indledningsreplik lyder det blandt andet: ”Stik imod anbefalinger fra flere eksperter vil Næstved Kommune fjerne en 11-årig pige fra sin plejefamilie mod hendes vilje” (bilag 12, l. 3-5), og Lene Kamm,
som er ledende psykolog i Familiestyrelsen med speciale i adoptioner og dermed besidder høj ethos, kalder
Næstveds beslutning en skandale (bilag 12, l. 39). Udsendelsen er generelt pathosladet, hvilket blandt andet kan udledes af følgende speak fra journalisten: ”For selv om Amy nu i næsten et år – og det er måske
første gang i hendes liv – har været tryg i sin plejefamilie, så dukkede Næstved Kommune i morges op på
hendes bopæl for at hente hende mod hendes vilje” (bilag 12, l. 10f). Der stilles spørgsmålstegn ved både
Næstved Kommunes faglighed og empati, hvilket skader henholdsvis phronesis og arete. Det er tydeligt, at
kommunen ifølge DR befinder sig i en undgåelig krise, idet krisen – altså beslutningen om, at Amy skal flyttes – fremstilles som en ugerning begået af organisationen (Coombs 2007: 142). Kommunens initial ethos
er derfor lav, da Næstveds Børne- og Kulturdirektør Per B. Christensen interviewes sidst i udsendelsen.
Per B. Christensen arbejder med Næstveds eunoia ved at beklage, at processen, der ledte op til beslutningen om Amys flytning, tog for lang tid. Han forsøger at styrke phronesis ved at begrunde kommunens valg,
men det mislykkes, da han ikke kan redegøre for, om Amy modtog socialpædagogisk støtte i de 11 måneder, hun boede hos plejefamilien (bilag 12 l. 64-70), og da han må indrømme, at Næstved ikke har inddraget personale med ekspertise i adoption i sagsbehandlingen (bilag 12, l. 91-99). Samtidig svækkes Per B.
Christensens påstand om, at Næstved vil Amy det bedste (bilag 12, l. 44, 69f & 102f) af hård kritik fra Lene
Kamm (bilag 12, l. 87-90), ladede spørgsmål fra journalisten (bilag 12, l. 78-81) samt af, at han ikke vil afvise, at Næstved Kommune igen vil møde op for at hente Amy (bilag 12, l. 100-103).
Næstved Kommune holder altså fast i, at beslutningen om at flytte Amy er korrekt, og forsøger at forklare,
hvorfor der – ifølge kommunen – ikke foreligger en krise. Denne benægtelsesstrategi er problematisk, da
defensive strategier ifølge Coombs ikke bør bruges i sager, hvor stakeholderne attribuerer en høj grad af
kriseansvar til organisationen (2007: 140 & 143). Næstved Kommune står i en vanskelig situation, hvor den
ikke umiddelbart kan leve op til Coombs’ anbefaling om, at en organisation bør overtage sine stakeholderes
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opfattelse af krisen (2007: 142). Kommunen kan nemlig kun kommunikere på en måde, der passer til stakeholdernes forventninger, hvis den ændrer sin faglige overbevisning om, hvad der er bedst for Amy. Efter
udsendelsen er kommunens terminal ethos lavere end initial ethos, og især arete, men også phronesis, har
lidt skade.
I de følgende dage kører lokalmedierne Sjællandske og P4 Sjælland videre med historien. Socialminister
Karen Hækkerup afviser at kommentere på den konkrete sag (bilag 12, l. 114f), mens interesseorganisationen Børns Vilkår til gengæld træder ind på den retoriske arena ved at indberette Næstved Kommune til
Ankestyrelsen for at bryde Serviceloven og anklage kommunen for at bruge tvang (bilag 12, l. 190f & 217f).
Det er et alvorligt angreb på Næstveds phronesis og arete. Per B. Christensen forsøger sig med en logosappel, idet han forklarer, at plejefamilien ikke har de fornødne kompetencer (bilag 12, l. 144f), men hans argument står svagt, da Sjællandske beskriver Amy som en velfungerende pige med mange venner, der
”stortrives hos plejefamilien” (bilag 12, l. 176-184).
Den 3. marts forsøger kommunen for tredje gang uden held at hente Amy. Herefter anklager plejemoren
kommunen for at skabe ”gangstertilstande” ved at sende ”to oversize mænd” ud til familien om aftenen
(bilag 12, l. 244f), og Sjællandskes leder beskylder kommunen for at traumatisere Amy yderligere (bilag 12,
l. 316-318). Avisen giver dog kommunen ret i, at plejefamilien sandsynligvis ikke kan give Amy den rette
hjælp (bilag 12, l. 321), hvilket indikerer, at krisen – for medierne i hvert fald – handler lige så meget om
måden, Amy skal flyttes på, som selve beslutningen om at fjerne hende.
Den 5. marts meddeler Per B. Christensen, at kommunens børneudvalg vil tage sagen op og påpeger for
første gang, at offentligheden ikke kender alle sagens detaljer (bilag 12, l. 406f). Næstved kan altså ikke leve
op til Coombs’ formkrav om åbenhed (2007: 128), og selv om kommunen naturligvis skal overholde sin
tavshedspligt, skader det alligevel eunoia. Til gengæld opfylder kommunen kravet om konsistent kommunikation, idet Børneudvalget giver sin fulde støtte til forvaltningens beslutning (bilag 12, l. 580f og Coombs
2007: 131). Udvalgsformand Søren Dysted (S) appellerer til stakeholdernes logos ved at argumentere for, at
kommunen ville bryde lovgivningen, hvis ikke den flyttede Amy (bilag 12, l. 586-589), mens Per B. Christensen lover at starte en ny udredningsfase og afholde sig fra at sende ”store mænd” for at hente Amy (bilag
12, l. 552-557).

6.3.2 8. – 12. marts 2012: Voldsom flytning skaber endnu en krise
Kommunen bryder sit løfte den 8. marts, hvor Amy fjernes fra sin plejefamilie af to pædagoger, mens to
politibetjente ser til. Sjællandske har fået et tip og filmer begivenhederne et stykke fra plejefamiliens ejendom. På videoen, som lægges på sn.dk, kan man tydeligt høre Amys skrig, da hun kommer udenfor. Næste
dag skriver Sjællandske, at Amy ”skreg […] som et såret råvildt” (bilag 12, l. 664), og flytningen kaldes for et
”voldsom[t] overgreb” (bilag 12, l. 670), hvormed Amy fremstilles som et offer. Kommunens medarbejdere
beskrives henholdsvis som ”muskelpumpet pædagog” (bilag 12, l. 660) og ”to gorillaer” (bilag 12, l. 674f) og
udråbes dermed til skurke. Hermed lider Næstved Kommunes arete og eunoia stor skade, og det er tydeligt, at en vigtig stakeholder, nemlig lokalmediet, mener, at kommunen står med en undgåelig krise. Samtidig skades både phronesis og arete, da Børns Vilkår melder kommunen til politiet for brug af ulovlig tvang
og kalder flytningen ”brutal” (bilag 12, l. 849f & 866).
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Keller-parrets søn filmer flytningen af Amy, og denne video får borgmester Carsten Rasmussen (S) forevist
af en journalist fra Sjællandske den 10. marts. På videoen, som også lægges på YouTube, ser man en skrigende Amy, som forsøger at klamre sig til alt på sin vej, blive båret gennem huset og ud til kommunens bil
(bilag 12, l. 1660-1984). Borgmesteren filmes, mens han ser videoen, og hans første udtalelse er: ”Jamen,
sådan er det jo, når noget skal ske med magt” (bilag 12, l. 745). Det kan umiddelbart synes som en hård
kommentar, hvilket skader både borgmesterens og kommunens arete. Borgmesteren kritiserer plejefamilien for at modarbejde kommunen (bilag 12, l. 745-748) og anlægger dermed en syndebuksstrategi, hvilket
ifølge Coombs ikke er passende, når Næstved Kommune i flere stakeholderes øjne selv er skyld i krisen
(2007: 140 & 143). I et interview med Sjællandske forsøger Søren Dysted at arbejde med både arete og
phronesis ved at gentage, at Amys tarv er i centrum, og ved at anvende en logosappel om, at Næstved
Kommune ville gøre sig skyldig i omsorgssvigt, hvis Amy ikke blev flyttet. Hans argumenter står dog svagt,
da han ikke kan forklare sig nærmere (bilag 12, l. 832-845).
Også Næstveds borgere engagerer sig i sagen i læserbreve og på sn.dk, hvor kommunen blandt andet anklages for bare at ville undgå at tabe ansigt (bilag 12, l. 906f & 1023f), hvilket skader arete og eunoia. Det
står klart, at Næstved Kommunes krise har udviklet sig til en dobbeltkrise, idet kommunen på grund af sin
tavshedspligt ikke kan forsvare sig mod de mange anklager. Dertil kommer, at flytningen af Amy har overlejret den oprindelige krise, hvilket illustreres i følgende citat fra et læserbrev: ”Jeg tager ikke stilling til rigtigheden i den omtalte sag, det kender jeg ikke sagen godt nok til. Men måden det er sket på er helt, helt
uhyrligt i en sådan sag” (bilag 12, l. 996f).
To dage efter borgmesterens kritik tager plejeforældrene til genmæle i Sjællandske, hvor de anklager
Næstved Kommune for manglende dialog og kommunikation generelt (bilag 12, l. 935-937 & 945-948).
Dette skader kommunens phronesis og medvirker samtidig til at holde sagen kørende i medierne. Næstveds terminal ethos er på dette tidspunkt lav, og især kommunens arete har taget skade.
I perioden frem til juni beskæftiger kun lokalmedier sig med sagen, dog med undtagelse af en artikel på
dknyt.dk, to på dr.dk og et indslag i P3 nyhederne (bilag 8, s.39-68). Den 14. marts udtaler Søren Dysted, at
målet i sagen er, at Amy skal tilbage til sine adoptivforældre, mens Børns Vilkår vedholder kritikken (bilag
12, l. 1033 & 1036-1038). Samtidig kommer det frem, at Børnerådet holder lav profil i sagen, fordi Per B.
Christensen er medlem (bilag 12, l. 1094-1096).
I denne periode træffer Næstved Kommune flere beslutninger, der kan opfattes, som om kommunen søger
hævn. Den 24. marts melder kommunen plejefamilien til politiet, blandt andet for at have brudt sin tavshedspligt (bilag 12, l. 1237-1242), og den 22. maj skriver kommunen til plejeforældrene, at deres plejetilladelse revurderes (bilag 12, l. 1569). Om anmeldelsen udtaler Ole Keller, at det ”er som om de spiller kort
udelukkende for at vinde” (bilag 12, l. 1291), og Sjællandske tolker tilsyneladende også revurderingen som
hævn, da Søren Dysted direkte må afvise, at der er tilfældet (bilag 12, l. 1591f). Dertil kommer, at kommunen afskediger Børns Vilkår som Amys bisidder (bilag 12, l. 1308f). Alt dette skader Næstveds arete og eunoia.
Den 28. april meddeler Folketingets Ombudsmand, at han ikke ser grund til at gå videre med sagen (bilag
12, l. 1402f). Dette kunne have styrket kommunens phronesis, men ingen medier rapporterer om beslutningen. Den 18. maj træder Enhedslistens rets- og socialordfører Pernille Skipper ind på den retoriske arena ved
at udtale, at opsigelsen af Amys bisidder er på kant med FN’s børnekonvention (bilag 12, l. 1521-1524), og
den 1. juli stiller hun officielt spørgsmål til socialministeren (bilag 12, l. 1607-1613).
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6.3.3 3. – 9. juni 2012: Politiken tager affære
Efter sagen har ligget relativt stille i to måneder, eksploderer den igen den 3. juni, hvor Politiken bringer det
første af syv kapitler om Amys historie, som blandt andet fortælles af Amy selv. På forsiden af søndagsavisen bringes artiklen ”Kommune anmeldt for børnevold”, og artiklens første sætninger, der beskriver flytningen af Amy, lyder: ”Den lille spinkle pige vrider sig, sparker og skriger. Og skriger igen. Og igen” (bilag 12,
l. 1620). Næstved Kommunes krise er nu nationalt stof, og her overlejres krisen om beslutningen om at
flytte Amy fra start af krisen om selve flytningen. Dette understøttes af, at Politiken lægger videoen af flytningen på avisens hjemmeside. I den længere artikel i avisens PS-sektion beskrives plejefamilien som ”erfaren” (bilag 12, l. 1760-1762), og det fremhæves, at familiens andet plejebarn er meget velfungerende (bilag
12, l. 1774-1776). Samtidig fremstilles Amy som en glad og velfungerende pige, som højst prøver lidt grænser af (bilag 12, l. 1720f & 1779-1784). Hermed kan man argumentere for, at plejefamilien igen iscenesættes som ”de gode”, Amy som det uskyldige offer og kommunen som ”de onde”. Denne fremstilling betyder
sammen med politianmeldelsen for vold, at Næstved Kommune i mange stakeholderes øjne står med en
undgåelig krise og en meget lav ethos.
Som svar på en sådan krise anbefaler Coombs henholdsvis genopbyggende og forstærkende strategier
(2007: 143). Derfor fremstår det ikke velvalgt, at Per B. Christensen på forsiden benægter krisen ved at
udtale, at ”kommunen kun brugte den fornødne magt” (bilag 12, l. 1654f). Som udgangspunkt vil mennesker, som ikke kender til denne del af børneområdet, formentlig have den opfattelse, at det slet ikke bør
være nødvendigt at anvende magt, og dermed skader direktørens udtalelse Næstveds arete. Arete skades
yderligere i artiklen ”Amy: Kommunen tror, jeg er et legetøj”, hvor der blandt andet skrives, at Amys egne
ønsker ”på intet tidspunkt” er blevet respekteret, samt at Amy ikke har set sin biologiske lillesøster, som
kom til Danmark sammen med Amy, i syv måneder (bilag 12, l. 1868-1874).
Samtidig skades kommunens phronesis i Politikens gennemgang af Amys sagsforløb. Heri beskrives, hvordan den akutte anbringelse trak ud, at sagsbehandleren – på trods af plejefamiliens henvendelser – først
kom på besøg efter syv uger, og at Amy måtte vente længe på psykologisk udredning og dermed leve i uvished, hvilket resulterede i flere panikanfald (bilag 12, l. 1787-1805). Per B. Christensen understreger, at
Næstved Kommune har handlet på baggrund af ”grundige psykologfaglige vurderinger” (bilag 12, l. 1884f),
men argumentet kommer til at stå svagt, da ekspertkilden Lene Kamm modsiger ham lige bagefter (bilag
12, l. 1890-1899). Samtidig afviser Børns Vilkår Næstveds argument om, at Ankestyrelsen og Folketingets
Ombudsmand har godkendt sagsbehandlingen, idet de påpeger, at Ankestyrelsen, hvis beslutning Ombudsmanden baserer sin afgørelse på, ikke har talt med Amy (bilag 12, l. 1912-1919). Samtlige kommunens
argumenter skydes ned, hvilket tyder på, at Næstveds krisekommunikation ikke virker efter hensigten, samt
at kommunens krise overlejres af en kommunikationskrise allerede fra starten af den nationale dækning.
Historien spreder sig meget hurtigt til andre nationale medier. Over for tv2.dk understreger Per B. Christensen, at Næstved forsøgte at få flytningen til at foregå på en god måde, og han giver samtidig Børns Vilkår og
plejefamilien en del af ansvaret for, at det mislykkedes (bilag 12, l. 2013-2018). Denne syndebuksstrategi
blandet med bortforklaringsstrategien om, at Næstved Kommune forsøgte at undgå krisen, virker inkonsekvent og skader eunoia, da Næstved i stakeholdernes øjne står med ansvaret (Coombs 2007: 143). Samtidig
skader det phronesis, at Næstved Kommune på grund af sin tavshedspligt stadigvæk ikke kan forklare beslutningen om at fjerne Amy på en fyldestgørende måde (bilag 12, l. 2028-2032).
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Den næste uge er presset fra medierne meget stort. Fra den 3. juni og seks dage frem bringer Politiken i alt
23 artikler med et væld af kritiske ekspert- og partskilder. Langt de fleste artikler bringes både online og på
print, og dertil kommer flere læserbreve og kronikker. Flere andre nationale og lokale medier beskæftiger
sig også med sagen, men hverken TV-Avisen eller Nyhederne bringer et indslag (bilag 8, s. 68-142).
Politikens dækning er ofte pathosladet, hvilket skader Næstveds arete. For eksempel beskrives i kapitel 2,
hvordan Amy kaster op hver dag i flere uger og må tage mavesårsmedicin, da kommunen fortæller, at hun
ikke kan blive ved sin plejefamilie (bilag 12, l. 2134-2143). Samtidig skader det phronesis, at Næstved Kommune må erkende, at Amy ikke var i akut fare ved plejefamilien, hvorfor kommunen ikke havde ret til
magtanvendelse (bilag 12, l. 2345-2355). Det bliver tydeligt, at Næstved Kommune tillægges højt kriseansvar af flere stakeholdere, idet flere medarbejdere modtager dødstrusler (bilag 12, l. 2238f), og kommunens Facebookside fyldes med vrede kommentarer, hvoraf følgende er et af de mildere eksempler: ”At I
sover godt om natten er fand'me uforståeligt” (bilag 12, l. 2663-2671). De voldsomme borgerreaktioner kan
desuden ses som endnu en indikation på, at Næstved ikke formår at håndtere kommunikationen omkring
krisen, og det er nu tydeligt, at Næstved har en dobbeltkrise. Per B. Christensen udtrykker forståelse for, at
folk er uenige (bilag 12, l. 2680f), hvilket styrker Næstveds eunoia, selv om kommunen anmelder indlæg,
der opfordrer til vold. Socialminister Karen Hækkerup beder Ankestyrelsen revurdere sagen og understreger, at magtanvendelse skal være sidste udvej, men kommenterer ellers ikke (bilag 12, l. 2175f & 2184).
Den 5. juni har Søren Dysted (S) og Anette Brix (K), formand og næstformand for Næstveds Børneudvalg, et
debatindlæg i Politiken med overskriften: ”Hvad er så bedst for Amy?”. Heri påpeger de, at offentligheden
på grund af kommunens tavshedspligt ikke kender hele sandheden og sætter sig selv i en offerrolle: ”Det
bliver ofte tolket, som om vi har noget at skjule. Det er et vilkår, vi må leve med, selv om det gør vores
håndtering af sagen meget vanskelig” (bilag 12, l. 2396f). Samtidig benytter de sig af en indsmigringsstrategi
over for øvrige stakeholdere, som også blot vil det bedste for Amy (bilag 12, l. 2400f). Politikerne henviser
desuden til, at Ankestyrelsen har godkendt kommunens beslutning (bilag 12, l. 2402-2407), og understreger, at kommunen har involveret Socialstyrelsens Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO) (bilag
12, l. 2417f). Hermed sættes kommunen i forbindelse med instanser med høj ethos (McCroskey 2001: 94),
hvilket kan ses som et forsøg på at styrke dens phronesis. Debatindlægget kunne have styrket både arete,
phronesis og eunoia, men svækkes af, at politikerne ikke tager stilling til det største kritikpunkt: den voldsomme flytning. Samtidig kan offerrollestrategien forstås på forskellige måder: Nogle læsere vil måske finde
den selvcentreret og dermed usympatisk.
Peter Albæk fra Børns Vilkår svarer igen i et læserbrev, hvor han beskylder kommunen for ”stædigt” at
”gennemtrumfe” sine beslutninger uden at høre Amy (bilag 12, l. 2634-2637). Han påpeger faktuelle fejl i
indlægget og fremhæver, at heller ikke Ankestyrelsen har talt med Amy (bilag 12, l. 2641-2648). Generelt
rammer kritik fra Børns Vilkår Næstved Kommune hårdt, da en interesseorganisation for børn både har en
stærk phronesis og arete og dermed kan forventes at have mange stakeholderes sympati på sin side.
Samtidig er det en udfordring for kommunen, at Amy selv blander sig i debatten. Hun udtaler sig til medierne, og den 6. juni skriver hun på kommunens Facebookvæg: ”Jeg har også noget at skulle have sagt. Men
det får jeg jo ikke lov til. Hvad skal jeg dog gøre, for at I begynder lytte til mig?” (bilag 12, l. 2592f). Det får
Næstved Kommune til at invitere Amy til en samtale samt udsende en pressemeddelelse herom, hvor
kommunen fremstår åben og imødekommende, idet Per B. Christensen understreger, at Næstved tager
”alle de samtaler, der er nødvendige” (bilag 12, l. 2428f). Søren Dysted afviser ikke, at Næstved kan have
begået fejl, hvorfor Næstved afventer VISOs vurdering, og han understreger, at Næstved vil det bedste for
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Amy, selv om det udefra ser anderledes ud på grund af tavshedspligten (bilag 12, l. 2437-2440). Ved at
kommentere direkte på de områder, hvor Næstved kritiseres, arbejder kommunen med sin eunoia.
Flere af Politikens artikler fremstiller Næstved Kommune som inkompetent, hvilket skader kommunens
phronesis. Avisen beretter blandt andet, at kommunen i flere tilfælde har lovet plejeforældrene at holde
møder med dem uden at følge op (bilag 12, l. 2765f), at formanden for Adoption og Samfund er ”pikeret”
over, at kommunen ikke har inddraget en ekspert med adoptionsfaglighed (bilag 12, l. 2850-2853), samt at
den ”fagledende psykolog”, der anbefalede, at Amy skal på institution, aldrig har mødt Amy (bilag 12, l.
2818-2824). Per B. Christensen udtaler, at det ikke er praksis, at denne psykolog møder de børn, hvis sager
han rådgiver om. Dette modsiges dog af en psykolog, som rådgiver kommuner i hele Norden omkring anbragte børn og dermed har højere ethos (bilag 12, l. 2831-2840). Det hjælper til gengæld på Næstved
Kommunes eunoia, at Per B. Christensen erkender, at VISO burde være inddraget før (bilag 12, l. 2872f), at
kommunen godkender en ny bisidder fra Børns Vilkår (bilag 12, l. 3053-3055), samt at Per B. Christensen
beklager både den voldsomme flytning og den lange proces uden at skyde skylden på plejefamilien (bilag
12, l. 3106-3109).
Den 9. juni bringer Politiken det sidste kapitel i sagen om Amy med titlen: ”Kommunen har afskåret Amy fra
alle, hun elsker”. Det er endnu et eksempel på en pathosladet artikel, hvor man får ondt af Amy, som lider
af stress (bilag 12, l. 3529f), og hvor en jurist fra Amnesty International sammenligner behandlingen af Amy
med ”det, man gør, når man skal nedbryde folk” (bilag 12, l. 3604f). Politiken bringer også en artikel om, at
Næstved Kommune ifølge Børns Vilkår har brudt ti regler i forbindelse med Amys sag, hvilket er endnu et
angreb på kommunens phronesis (bilag 12, l. 3654-3671). Samme dag bringer Sjællandske blandt andet en
leder, der stiller sig på Amys side (bilag 12, l. 3745-3748), og et telefoninterview med Amy, som udtaler:
”Jeg føler mig helt ensom i verden, og jeg bliver så ked af det” (bilag 12, l. 3712). På dette tidspunkt er
Næstveds ethos helt i bund, særligt på arete og phronesis, og kritikken står alene, da kommunen ikke citeres i de nævnte artikler.
De næste to uger er kritikken af Næstved Kommune mindre intens, men dog konstant. Eksempelvis bringer
Politiken fem artikler og to debatindlæg om sagen (bilag 12, s.108- 146). Kommunen kritiseres for hverken
at tilbyde Amy psykologhjælp efter den voldsomme flytning (bilag 12, l. 3917f) eller lade hende se sin lillesøster (bilag 12, l. 4415f), og et læserbrev i Sjællandske kritiserer ledelsen i Næstved (bilag 12, l. 4402). Socialministeren svarer på spørgsmål om sagen i Folketinget uden dog at udtale direkte kritik af kommunen
(bilag 12, s. 115f & 136-141).
Amys adoptivforældre lader sig interviewe af både Sjællandske og Politiken og kritiserer i begge tilfælde
Næstved Kommune for ikke at tilbyde nok hjælp (bilag 12, l. 4287-4290 & 4613f). Adoptivforældrene vil
have Amy tilbage og kritiserer plejeforældrene (bilag 12, l. 4326-4328), som til gengæld udtaler, at de ville
adoptere Amy, hvis de blev spurgt (bilag 12, l. 4351).

6.3.4 26. – 28. juni 2012: Næstved foretager u-vending
Den 26. juni udsender Næstved Kommune pressemeddelelsen ”Amy flyttes tilbage til plejefamilien”. Her
lægger Søren Dysted ud med at slå fast, at sagen er både svær og kompliceret, og han udtaler: ”Som tingene har udviklet sig, er den bedste løsning for Amy, at hun vender tilbage til sin plejefamilie, hvor hun kan få
den ro og stabilitet, som hun har behov for.” Hermed understreger han, at Næstved vil det bedste for Amy
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uden dog at indrømme, at kommunens oprindelige beslutning var forkert; ”udviklingen” har gjort, at den
ikke længere er passende. Samtidig beklager han både flytningen og den lange proces op til flytningen (bilag 12, l. 5203-5208).
Samtidig redegør Per B. Christensen for de korrigerende handlinger, Næstved Kommune sætter i gang, hvilke inkluderer at genetablere kontakt mellem Amy og hendes lillesøster og finde et relevant skoletilbud til
Amy (bilag 12, l. 5217-5220). Han understreger, at kommunen stadigvæk vil modtage rådgivning fra VISO,
og Søren Dysted slår fast, at kommunen vil lære af sagen (bilag 12, l. 5219f & 5225f). Næstved Kommune
imødekommer altså den kritik, den har modtaget, og viser, at den er villig til at gøre det, som eksperter
finder bedst, hvilket styrker både eunoia og arete. Denne strategi vedholder begge talspersoner i interviews
i forskellige medier (bilag 12, l. 5277-5282, 5414f, 5502-5506 & 5602-5606).
Børns Vilkår erklærer sig tilfreds med løsningen, men fortsætter to dage senere kritikken ved at udtale, at
kommunen gjorde sagen til en ”magtkamp” (bilag 12, l. 5642f). Samtidig står det klart, at sagen ikke stopper her, da samtlige aktører i sagen fastholder deres politianmeldelser (bilag 6, l. 6754-6771). Næstved
Kommune er altså selv med til at sikre, at nyheder om Amysagen vil dukke op igen. Samtidig forekommer
det mærkeligt, at Næstved Kommune opretholder en politianmeldelse af en plejefamilie, som har et barn i
kommunens varetægt boende. Kommunaldirektør Jens Christian Birch udtaler i den forbindelse: ”Men det
ændrer ikke ved, at vi fastholder anmeldelsen, fordi den refererer til en adfærd hos familien, der går bagud” (bilag 12, l. 5697f). Dette kan muligvis have en vigtig funktion internt i kommunen, men for udenforstående kan det virke ulogisk og fremstiller igen Næstved Kommune som stædig.
Herefter stilner dækningen igen af, og Næstved svarer ikke på de få artikler og debatindlæg, der fortsætter
kritikken (bilag 12, s. 160-165). Den 29. juli lancerer Politiken en kritisk serie om adoption, hvor DanAdopt er
i fokus (bilag 12, s. 165ff). Både Sjællandske og Politiken bringer opfølgningsartikler hen over efteråret (bilag 12, s. 177-181), og i december tildeles Næstved Kommune en næse for at have fyret Amys bisidder (bilag
12, l. 6630). I marts 2013 indstiller politiet efterforskningen i Amysagen og konkluderer, at der intet strafbart er begået (bilag 12, l. 6911-6913). Børns Vilkår klager til Statsadvokaten, mens Næstved Kommune ikke
vil gøre mere ved sagen (bilag12, l. 7033f & 7002f). I august 2013 bringer Politiken over to dage et gensyn
med Amy, hvori Næstved Kommune roses for sine tiltag (bilag 12, l. 7513-7520).

6.3.5 Delkonklusion for Næstved Kommunes Amysag
Næstved Kommunes krise adskiller sig fra vores andre cases, idet årsagen til krisen er mere uklar. Næstved
Kommune erkender, at forløbet op til beslutningen om at flytte Amy var for langt. De 11 måneder, Amy
tilbragte hos plejefamilien, betyder, at hun bør bo ved dem frem for på en institution, og at kommunen i
sidste ende må flytte hende tilbage. Kommunen holder dog fast i, at dens oprindelige beslutning var rigtig,
og er samtidig længe om at undskylde den voldsomme flytning, som ifølge kommunens stakeholdere er den
væsentligste årsag til krisen. Samtidig intensiverer borgernes brug af Facebook presset på kommunen,
blandt andet på grund af volds- og dødstrusler. Dertil kommer, at Amy selv deltager aktivt i medierne,
hvormed ”offeret” får både en stemme og et ansigt, og sagen får en særligt pathosladet dækning. Det betyder for det første, at kommunens mere logosprægede argumentation ikke opfylder de krav, stakeholderne har til kommunens kommunikation, og for det andet, at især kommunens arete lider skade.
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Næstved Kommune kommunikerer langt hen ad vejen hensigtsmæssigt. Kommunen står til rådighed for
medierne, de forskellige talspersoner kommunikerer konsistente budskaber, og talspersonerne udviser
forståelse over for stakeholdernes synspunkter. Når krisen alligevel udvikler sig til en dobbeltkrise, skyldes
det i høj grad tavshedspligten, som forhindrer kommunen i at forklare sig, samt den syndebuksstrategi, som
kommunen anlægger over for plejefamilien, der fra start har medierne og dermed formentlig en stor del af
kommunens andre stakeholdere på sin side.

6.4 Analyse af Københavns Kommunes sag om bostedet Møllen
6.4.1 15.-19. marts 2013: Københavns Kommune breaker sagen om svigt på Møllen
Den 15. marts 2013 udsender Københavns Kommune en pressemeddelelse om, at kommunen flytter tre
handicappede borgere fra det private bosted Møllen i Kalundborg, fordi ”hverken de fysiske rammer eller
pædagogikken er i orden eller tidssvarende” (bilag 13, l. 5f). Kommunen offentliggør samtidig alle dokumenter i sagen. Københavns kriserespons er udtryk for en stealing thunder-strategi (Arpan og RoskosEwoldsen 2005: 427). Nyheden spredes via et Ritzau-telegram til både nationale og lokale medier, og artiklerne om sagen gengiver i høj grad indholdet fra pressemeddelelsen (bilag 13, l. 33, 93 & 102), hvormed
kommunen selv sætter dagsordenen for den indledende kommunikation om sagen.
Krisen italesættes allerede her som undgåelig, både af kommunen selv, idet man beklager socialforvaltningens langsomme opfølgning med Møllen, og af medierne, der betegner sagen som et ”årelangt svigt” (bilag
13, l. 33 & 93). Dermed må forventes en høj attribution af kriseansvar blandt stakeholderne (Coombs 2007:
142), og den imødekommende adfærd fra kommunen synes derfor velvalgt. Berlingske afslører imidlertid
samme dag, at kommunen kun har udsendt nyheden selv, fordi Berlingske har søgt aktindsigt i sagen. Ansøgningen om aktindsigt har altså fungeret som en advarsel for kommunen, hvilket slår skår i opfattelsen af
kommunens åbenhed og skader dens eunoia. Stealing thunder-strategien synes dog stadig mere hensigtsmæssig end alternativet, hvilket var at vente på, at Berlingske afslørede sagen.
Københavns Kommunes krisekommunikation domineres af en undskyldningsstrategi. Talsperson er myndighedschef i Handicapcenteret Vibeke Ries, som i et åbent og imødekommende sprog beklager, at man
ikke har hindret de ulovlige forhold på Møllen, hvilket styrker arete og eunoia (bilag 13, l. 9). Der er dog i
Coombs’ terminologi kun tale om en delvis undskyldning (2007: 141), idet Vibeke Ries kalder samarbejdet
med Møllen vanskeligt og kun beklager, at kommunen ”går for meget i dialog” (bilag 13, l. 42-46). Ries benytter sig derudover af en retfærdiggørelsesstrategi, da hun fremhæver, at de pårørende trods alt har været tilfredse med stedet (bilag 13, l. 12). Syntaktisk er pressemeddelelsen opbygget af passive sætninger,
hvilket bevirker, at man ikke opfatter Københavns Kommune som en stærk aktør i sagen, og dens fejl fremstår ikke som intentionelle. Med disse strategier og retoriske greb får kommunen fremstillet sig selv som
ærlig om sine fejl og aktiv i forsøget på at forbedre dem, hvilket er styrkende for arete og eunoia på et tidspunkt, hvor phronesis har lidt skade.
Dette første krisesvar fra Københavns Kommune får betydning for den pressemeddelelse, Møllen sender ud
dagen efter. Møllens initial ethos er her meget lav, da de graverende informationer om Møllens behandling
af beboere er kommet ud i offentligheden (bilag 13, l. 64-91). Møllen afviser kommunens påstand om, at
samarbejdet har været vanskeligt (bilag 13, l. 192), men i en senere artikel vedgår leder Claus Christensen
den ulovlige videoovervågning og indespærring af beboere; dog uden at anerkende, at der er tale om indespærring, når man låser beboernes døre (bilag 13, l. 294). Der er altså stærke beviser på, at krisen skyldes
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menneskelige fejl på Møllen såvel som i kommunen, og Claus Christensens uvidenhed om lovgivningen på
sit fagområde skader Møllens phronesis væsentligt. Hans inkompetence kan siges at påvirke Københavns
Kommunes ethos på flere måder. Læserne bliver klar over, at kommunen i mange år har haft en samarbejdspartner, der ikke overholder loven, hvilket skader Københavns Kommunes phronesis. Som McCroskey
pointerer, er affiliation til andre organisationer vigtig for opbygningen af ethos, og tilknytning til Møllen kan
medføre en afsmitning af Møllens dårlige ethos på kommunens (2001: 94). Kommunen tager dog meget
klart afstand fra Møllen, og derfor kan skaden siges at være begrænset.
Det ekspliciteres i Berlingskes artikel den 15. marts, at journalisterne ud over kommunens talsperson Vibeke Ries ønsker svar fra socialborgmester Mikkel Warming i sagen. Han udtaler sig til Berlingske den 16.
marts, men det sker via e-mail, hvilket mediet udtrykkeligt fremhæver (bilag 13, l. 391). Mikkel Warming
erkender, at kommunen har begået fejl, men tager samtidig afstand til Møllen. I sit svar bruger Mikkel
Warming en retfærdiggørelsesstrategi ved fire gange at understrege, at de pårørende har været tilfredse
(bilag 13, l. 396, 402, 438 & 436). Han kan siges at affeje alvoren af sagen, da han om sine medarbejderes
indsats siger: ”når mennesker har med mennesker at gøre, så sker der fejl” (bilag 13, l. 435). Borgmesterens
udtalelser forstærker indtrykket af, at der ikke er tale om en fuld undskyldning fra kommunens side, idet
han forsøger at mindske kommunens ansvar og skadens alvor. Bortforklarings- og retfærdiggørelsesstrategierne fylder mere i Mikkel Warmings udtalelser end i Vibeke Ries’, og det skader kommunens eunoia og
arete.
Berlingske efterspørger i de følgende artikler igen kommentarer fra socialborgmesteren og ligeledes direktør for socialforvaltningen Anette Laigaard, men forgæves (bilag 13, l. 641, 739 & 1083). Det fremhæves i
adskillige af Berlingskes artikler, at Anette Laigaard afviser at udtale sig, og mediet pointerer, at der tidligere har været to kritiske sager om bosteder under hendes ledelse: den såkaldte Tokantensag og sagen om
”svanebørnene” (bilag 13, l. 145, 271 & 661). Disse forudgående hændelser skaber en velcroeffekt (Coombs
2007: 142) og skader Anette Laigaards initial ethos betydeligt, særligt på phronesis, idet hendes ledelseskompetence drages i tvivl. Ifølge Coombs vil et flertal af stakeholdere sidestille et ”ingen kommentarer”svar med indrømmelse af skyld, og tavsheden fra Anette Laigaard kan således være en uklog strategi (2007:
83). Anette Laigaard og Mikkel Warmings tavshed bliver ydermere skadende for kommunens eunoia, da
den, efter at have været nævnt otte gange i Berlingskes artikler (bilag 13, l. 145, 148, 270, 641, 739, 1083,
1302 & 1422) kommer til at fremstå som stonewalling, altså at mediernes forespørgsler bliver syltet
(Coombs 2007: 133).
Den 18. marts udsender Møllen endnu en pressemeddelelse med kritik af Københavns Kommune. Argumenterne rammer imidlertid ikke kommunens ethos hårdt på grund af manglende reaktioner fra medierne,
afsenderens lave ethos og kommunens allerede erklærede undskyldning. Andre interessenter blander sig
også i disse første dage. Blandt dem er socialminister Karen Hækkerup, der udbeder sig en redegørelse, og
handicaporganisationen LEV, som udtrykker hård kritik af kommunens manglende evne til at agere ”stopklods” for et ”grænseløst svigt” (bilag 13, l. 232). Ifølge LEV er kommunens undskyldning ”gratis”, idet den
ikke indebærer nogen konsekvenser, og her ses det første tegn på, at der er tale om en dobbeltkrise for
kommunen (bilag 13, l. 564).
En interessant stakeholder, der indtræder på den retoriske arena den 19. marts, er familien til Møllenbeboeren Ali. Berlingske bringer en fyldig artikel med forsidehenvisning om familiens kamp for at råbe
kommunen op (bilag 13, l. 999), hvilket skader kommunens phronesis og arete hårdt. Kommunens gentagne argument om, at beboere og pårørende har været tilfredse, modstrides, og kommunen får ikke taget til
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genmæle, da den afviser at kommentere artiklen på grund af sin tavshedspligt og blot meddeler, at den
ikke er enig i sagsfremstillingen (bilag 13, l. 1083f). Offentligheden har endnu ikke fået beviser for kommunens påstand om, at beboerne var tilfredse, og phronesis skades betydeligt.
I de følgende dage omtaler den liberale blog Damefrokosten krisen med et overvejende partipolitisk fokus
på, at det er en venstreorienteret socialborgmester, der har svigtet (bilag 13, l. 1166-1170). Claus Christensen giver et interview i Nordvestnyt om sin ærgrelse over, at bostedet må lukke (bilag 13, l. 1184). Nordvestnyt bringer desuden en artikel med Nadeem, en beboer, som har haft det godt på Møllen, og byder
dermed ind med en konkurrenthistorie til Alis. Dette indspark i debatten bringes dog kun i det lille lokalmedie Nordvestnyt og når ikke ud nationalt (bilag 13, l. 1248). Der stilles en række folketingsspørgsmål til ministeren, der hovedsageligt fokuserer på tilsynet og kommunens ansvar; altså det, som hører under socialministerens ressortområde. Spørgsmålene kan karakteriseres som indirekte kritik af kommunen, men rettet
mod ministeren, og derfor fordrer de ikke noget offentligt svar fra kommunen (bilag 13, l. 1218-1246).

6.4.2 24. - 25. marts 2013: København har 30 borgere på ikke-godkendte bosteder
Den 24. marts kommer det frem i Berlingske, at 30 handicappede københavnske borgere bor på ikkegodkendte bosteder (bilag 13, l. 1288). Der opstår således en ny, afledt krise, som ikke kun handler om et
enkelt bosted, men flere kontraktforhold, der ikke er i orden. Den tavse kommunikationsstrategi fastholdes, da både Anette Laigaard og Mikkel Warming afviser at kommentere. Berlingske udtrykker fortsat eksplicit kritik af denne tavshed, og et læserbrev fra en borger viser tegn på, at der også i den øvrige offentlighed kræves mere og bedre kommunikation fra kommunen end blot den indledende undskyldning (bilag
13, l. 1387). Dette er endnu et tegn på, at kommunen befinder sig i en dobbeltkrise.
I disse dage træder flere medlemmer af Borgerrepræsentationen ind på den retoriske arena og udtaler sig
stærkt kritisk over for forvaltningen og socialborgmesteren (bilag 13, l. 1447 & 1475). På trods af deres placering i kommunen er politikernes kommunikation mere lig eksterne kritikeres, og deres anklager skader
kommunens phronesis. Det bør bemærkes, at kritikken hovedsageligt kommer fra politikere fra oppositionspartierne de Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre (bilag 13, l. 478, 729, 1449 &
1957) og i mindre grad fra Socialdemokratiet (bilag 13, l. 738). At kritikken kan tænkes at skyldes partipolitiske motiver, svækker dens styrke. Kommunens borgerrådgiver Johan Busse og Statsforvaltningen stiller sig
også undrende over for socialforvaltningens manglende indgriben (bilag 13, l. 1410 & 1438). Borgerrådgiveren fungerer som ombudsmand for Københavns Kommune og er således en autoritet med høj ethos. Dog er
indholdet af både hans og Statsforvaltningens kritik meget vag, og derfor skader den samlet set kun kommunens phronesis og arete i beskedent omfang.
Den 26. marts sender en gruppe forældre til handicappede børn et åbent brev til Mikkel Warming med hård
kritik af Handicapcenter Københavns sagsbehandling (bilag 13, l. 1493). Der åbnes hermed op for en ny krise
i kommunen, som Politiken dækker med adskillige artikler den kommende måned. Københavns Kommune
beklager den dårlige sagsbehandling, og forældrene inviteres til dialogmøde i en pressemeddelelse, men
kommunen undskylder sig samtidig med, at de lovmæssige krav om dokumentation står i vejen for rettidig
sagsbehandling (bilag 13, l. 1621 & 1631). Kommunen kritiseres efterfølgende i endnu et brev fra forældrene og af medlemmer af Borgerrepræsentationen, folketingsmedlemmer og socialministeren. Denne krise om
Handicapcenter København er ikke genstand for analysen, men vi vurderer, at den har haft en forstærkende
effekt på kommunens krise om Møllen, idet den skader phronesis yderligere.
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6.4.3 6.-15. april 2013: 39 borgere har været ”væk” for kommunen
Den 6. april bringer Berlingske endnu en afsløring om Københavns handicappede borgere. Denne gang kan
avisen fortælle, at ikke kun 30, men 39 handicappede borgere fra Københavns Kommune har boet på ikkegodkendte bosteder, og at bostederne ikke har fået de lovpligtige tilsyn (bilag 13, l. 2619). En ekspert i socialret, medlemmer af Borgerrepræsentationen og Karen Hækkerup kritiserer kommunen for det klare lovbrud, hvilket skader phronesis (bilag 13, l. 2630, 2642 & 2672). Berlingske fremhæver igen, at man uden
held har forsøgt at få Mikkel Warming i tale og føjer dermed yderligere skade til kommunens arete og eunoia (bilag 13, l. 2661). Berlingske opremser i en artikel sine afsløringer af først forholdene på Møllen og
siden krisens opjustering fra 30 til 39 ulovligt behandlede borgere (bilag 13, l. 3502-3515). Dette medvirker
til at skabe en velcroeffekt om kommunens fejl, der skader dens phronesis yderligere (Coombs 2007: 142).
I samme udgave af Berlingske den 6. april stiller Anette Laigaard op til interview for første gang. Hendes
krisehistorie opremses i indledningen til interviewet, og læserne gøres således bekendt med både hendes
tidligere sager med Tokanten og Svanehuset og hendes hidtidige tavshed (bilag 13, l. 2726). Anette Laigaards initial ethos før interviewet er dermed meget lav. Artiklens rubrik ”De fløj under radaren” henviser
til et udtryk, Anette Laigaard får brugt om de handicappede borgere (bilag 13, l. 2729). I og med krisen
handler om mennesker, som under alle omstændigheder bør fanges af kommunens ”radar”, får sætningen
kommunen til at fremstå usympatisk, hvilket skader arete.
Anette Laigaard beklager i interviewet, at hun ikke kan forklare, hvorfor beboerne ikke har fået det generelle tilsyn. Hun lægger imødekommende ud, da hun præsenterer kommunens korrigerende handlinger tidligt
(bilag 13, l. 2730). Hendes strategi har imidlertid også træk af retfærdiggørelse, da hun lægger vægt på, at
det personrettede tilsyn har været i orden, at kommunen har haft kontakt med borgerne, og at det kun har
drejet sig om en lille gruppe borgere (bilag 13, l. 2747). Til slut i interviewet spørger journalisten ind til ansvar. Her attribuerer journalisten skyld til Anette Laigaard og udtrykker, at hun som direktør er ansvarlig for
at opretholde god kvalitet i sagsbehandlingen. Anette Laigaard mener dog, at hun udviser ansvarlighed at
gribe ind og genoprette de ting, der har været gjort galt (bilag 13, l. 2777).
Overordnet set fremstår Anette Laigaards krisesvar hensigtsmæssigt, idet hun beklager samt lægger fokus
på korrigerende handlinger. Hun får dermed arbejdet med arete og eunoia, hvilket synes velvalgt, idet
kommunen har erkendt fejl, og phronesis dermed er meget lav. Selv om retfærdiggørelsen af, at det personrettede tilsyn har været i orden, er en relativt defensiv strategi, følger det Coombs’ anbefaling om at
holde fokus på ofrene (2007: 82). At kommunen har haft kontakt med borgerne, og at der er ført noget
tilsyn, er vigtigt for at komme italesættelsen af, at ”de er blevet væk”, til livs. Kombinationen af en genopbygnings- og en formindskelsesstrategi synes således hensigtsmæssig for phronesis og eunoia.
Anette Laigaard bringer imidlertid fire dage efter et debatindlæg i Berlingske med kritik af rubrikken. Hun
understreger, at borgerne ikke ”blev væk” og anklager mediet for at være uprofessionelt (bilag 13, l. 2965).
I tråd med Coombs’ anbefalinger betragtes en sådan angreb på anklager-strategi som upassende, når
kommunen nu har vedgået, at den har handlet ulovligt, og ansvarsattributionen er høj (Coombs 2007: 143).
Anette Laigaard fremstår en smule kværulantisk, hvilket sammen med den forudgående langvarige tavshed
og det ærgerlige ordvalg om radaren skader både hendes og kommunens phronesis, arete og eunoia.
I de følgende dage svarer Karen Hækkerup på folketingsspørgsmål og er i samråd om sagen. Hun er som
ansvarlig for kommunerne blevet afkrævet en forklaring af folketingsmedlemmerne Hans Andersen (V) og
Karina Adsbøl (DF). Socialministeren udtaler sig på baggrund af Københavns Kommunes redegørelse til
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hende og blåstempler kommunens fejlerkendelse og undskyldning (bilag 13, l. 3368-3373). Hendes kritik
har karakter af en løftet pegefinger uden videre konsekvenser: ”Det er dybt kritisabelt. Og der er ikke andet
at gøre end at sige: Det er simpelt hen ikke godt nok” (bilag 13, l. 3216).
Dagen efter stiller Hans Andersen og Karina Adsbøl krav om sanktioner fra ministerens side og udtaler, at
det er en gratis omgang for kommunen at sige undskyld. Hans Andersens brug af udtrykket “gang i håndvasken” signalerer, at kommunens undskyldningsstrategi ikke opfattes som passende til krisesituationen af
visse stakeholdere (bilag 13, l. 3518). Det kan dog ikke ses af mediedækningen, at ministeren svarer på folketingsmedlemmernes krav om sanktioner.
Fra midten af april og fremefter fortsætter en fragmenteret kritik fra borgerrepræsentationsmedlemmer,
LEV og folketingsmedlemmer. Medlemmer af Borgerrepræsentationen diskuterer, hvorvidt udviklingshæmmede skal flyttes på offentlige bosteder (bilag 13, l. 4075). Politikens dækning af Handicapcenter København
synes at ebbe ud i slut april (bilag 9, s.103-115). I juni kommer det frem, at de officielle papirer er mangelfulde på 23 af de 39 borgere, men forvaltningen svarer ikke på Berlingskes henvendelse (bilag 13, l. 4213).
Det kunne være skadende for eunoia, men sagen fortsættes ikke af avisen. En sag om frivillig medicinkontrol
modtager kritik i en enkelt Berlingske-artikel, men følges heller ikke op (bilag 13, l. 4385). Københavns
Kommune afholder dialogmøde med forældrene til handicappede børn, og Handicapcenter København bliver tildelt 1,5 millioner kroner mere i budgettet for 2013 (bilag 13, l. 4370 & 4448).

6.4.4 Delkonklusion for Københavns Kommunes sag om bostedet Møllen
Københavns Kommunes terminal ethos er skadet, men ikke i bund. Kommunens indledende stealing thunder- og undskyldningsstrategier har en positiv effekt på arete og eunoia og giver kommunen en vis kontrol
over vinklingen af sagen. Men kommunen tager ikke højde for, at visse stakeholdere – særligt Berlingske –
kræver talspersoner fra højere ansvarspositioner. Når krisen udvikler sig til en dobbeltkrise, skyldes det
især den lange tavshed fra Anette Laigaard og Mikkel Warming, samt at kommunen har en krisehistorie.
Særligt for Københavns Kommunes krise er, at socialministeren er med til at dæmpe den, idet hun blåstempler kommunens krisehåndtering. Dertil kommer, at hverken Borgerrådgiveren eller Statsforvaltningen
finder anledning til hård kritik af kommunen. Samtidig skal det pointeres, at Møllensagen stort set kun
dækkes af Berlingske4 og i en kort periode på en måned, hvilket betyder, at Københavns Kommunes dobbeltkrise er mindre gennemgribende end de andre kommuners. Den simultane krise i Handicapcenter København har vi ikke undersøgt nærmere i analysen, men vi vurderer ud fra blandt andet mediernes eksplicitte sammenkædning af sagerne, at denne krise forhøjer attributionen af kriseansvar og dermed truslen
mod Københavns Kommunes ethos. Derfor kan man argumentere for, at der kræves en endnu mere imødekommende krisekommunikation fra Københavns Kommune i Møllensagen.

6.5 Delkonklusion for analyse I
I dette afsnit vil vi skabe overblik over ligheder og forskelle i analyseresultaterne fra de fire cases og dermed identificere mønstre i kommunikationen, der kan pege på forhold, der har indflydelse på kommuners
krisekommunikation. Denne delkonklusion er basis for analyse II, kontekstanalysen, hvor vi med inddragel4

Politiken er også aktiv i forløbet, men kun i forbindelse med Handicapcenter København-sagen.
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se af teori om offentlige organisationers kommunikation og danske kommuner samt vores interviews analyserer, hvad kommuner skal være særligt opmærksomme på i deres krisekommunikation.
Det skal først og fremmest pointeres, at de fire kriser både er forskellige i omfang og dækkes forskelligt af
medierne. Medierne er mest kontinuerligt aktive i Rebildsagen, hvor både nationale og regionale medier,
inklusiv tv og radio, dækker krisen intensivt i starten, og Nordjyske herefter graver dybere og er med til at
holde krisen kørende. Nordjyskes journalist Asbjørn With vandt da også Cavlingprisen for sin dækning. Esbjergsagen dækkes ligeledes intensivt, også i DR’s bedste sendetid, men overordnet set begrænser opmærksomheden sig til tre relativt korte forløb i henholdsvis efteråret 2011, foråret 2012 og efteråret 2012.
Lokalmediet Jydske Vestkysten interesserer sig for sagen i længere tid end de nationale medier, men ikke
på en måde der kan sammenlignes med Nordjyske interesse i Rebildsagen.
Man kan argumentere for, at Næstved Kommune nærmest oplever den samme krise to gange. Efter DR
breaker historien i TV-Avisen i marts, kører Sjællandske og P4 Sjælland intensivt videre med sagen i omkring
to uger, hvorefter dækningen tager af. Da Politiken bringer sine første artikler og lægger videoen af flytningen på sin hjemmeside i juni, eksploderer sagen igen i størstedelen af de nationale printmedier, men hverken TV2 Nyhederne eller TV-Avisen tager sagen op. I Københavns Kommunes sag om bostedet Møllen er
det hovedsageligt Berlingske, der kører historien, mens Politiken dækker sagen om Handicapcenter København. Presset på Københavns Kommune er altså væsentligt mindre – og også mere afgrænset i tid – end de
andre kommuners kriser, hvoraf Rebild Kommune udsættes for hårdest pres i længst tid.
Det er også vigtigt at nævne, at samtlige kommuner til tider kommunikerer på en måde, der ikke lever op til
Coombs’ krav om hensigtsmæssig krisekommunikation. Selv om Coombs henvender sig til private virksomheder, viser vores analyser, at kommunernes ethos skades, når de ikke opfylder disse krav. For eksempel
benytter alle kommuner i løbet af deres respektive kriseforløb sig af kriseresponsstrategier, der ikke passer
til det kriseansvar, som stakeholderne attribuerer til kommunen. Næstved Kommune tager ikke afstand nok
fra den voldsomme flytning af Amy. Mikkel Warming udtaler, at der altid vil ske fejl, når man har med mennesker at gøre, og Anette Laigaard kritiserer i et læserbrev Berlingskes vinkling af sagen. Og både Rebild og
Esbjerg Kommune vedholder, at de gjorde, hvad de kunne, også da det står klart, at de burde have reageret
noget før.
Samtidig benytter tre af kommunerne sig af en syndebuksstrategi på et tidspunkt, hvor deres stakeholdere
attribuerer højt kriseansvar til dem: Næstved Kommune til Amys plejefamilie og Rebild og Esbjerg Kommune til politiet. Talspersoner for både Esbjerg og Rebild Kommune begår den fejl at udtale sig uden at have
sat sig ind i sagen, hvorfor de senere må indrømme fejl. I Esbjerg afviser alle udvalgsformænd at have kendt
til sagen, og i Rebild udtaler Søren Kjær, at kommunen ville have fjernet børnene før, hvis man måtte fjerne
bare på mistanke, hvilket man godt må. De to sidstnævnte kommuner vælger i øvrigt talspersoner, der ikke
altid kommunikerer helt klart. Velcroeffekten slår igennem i både Rebild, Esbjerg og Københavns Kommunes sager, hvilket giver kommunerne en lav initial ethos. Og endelig medvirker flere af kommunernes
stakeholdere til at forlænge kriserne for kommunerne.
De fire kommuner begår altså flere krisekommunikative fejl, der ikke kan henføres til, at de er offentlige
organisationer: Det er typiske fejl, som også private virksomheder ifølge Coombs bør undgå under en krise.
Som forventet er der dog også en række faktorer, der har besværliggjort kommunernes krisekommunikation, som synes at relatere sig til kommuners status som offentlige organisationer.
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For det første medfører tavshedspligten, at kommunerne ikke altid kan leve op til Coombs’ formkrav om
åben kommunikation, hvilket skader kommunernes eunoia. Ud af vores fire cases går det hårdest ud over
Næstved Kommune, som ikke har mulighed for at forklare sin side af sagen og ofte direkte må afvise at
udtale sig. Heller ikke Rebild Kommune kan i starten svare fyldestgørende på journalisternes spørgsmål, og
Københavns Kommune må afvise at udtale sig til Berlingskes kritiske artikel om Ali. Tavshedspligten betyder
i flere tilfælde, at kritik fra stakeholdere kommer til at stå uimodsagt, hvilket skader kommunernes ethos.
Tavshedspligten afholder ligeledes kommunerne fra at rette det, de opfatter som fejl i mediernes sagsfremstilling. For eksempel kan Næstved Kommune ikke nuancere fremstillingen af Amy som velfungerende, og
Københavns Kommune kan ikke forklare, hvorfor kommunen er uenig i Alis families syn på Møllen. I Næstved Kommune skyldes det endvidere tavshedspligten, at der er forskel på kommunens og stakeholdernes
opfattelse af krisen. Næstved Kommune må ikke forklare, hvorfor der i deres optik ikke er en krise, hvilket
betyder, at kommunens kommunikation ikke passer til stakeholdernes kriseopfattelse. Stakeholderne havde dog sandsynligvis opfattet krisen som undgåelig, selv om kommunen havde kunnet forklare sig, da den
voldsomme flytning overskygger den oprindelige krise om beslutningen om at flytte Amy.
For det andet kan kommuner, når de skal udpege en talsperson, vælge imellem embedsmænd på forskellige niveauer, borgmesteren og andre byrådspolitikere. Vores analyseresultater viser, at det kan være hensigtsmæssigt at holde borgmesteren ude af sagen, så han/hun kan udtale sig senere, skulle sagen udvikle
sig negativt. Dette er dog kun hensigtsmæssigt, hvis stakeholderne ikke eksplicit beder om borgmesteren. I
Københavns Kommunes sag har journalisterne på Berlingske tilsyneladende fra start besluttet, at de vil
have en kommentar fra både Mikkel Warming og Anette Laigaard, og derfor skader det kommunens eunoia, at de afviser. I Amysagen fungerer det fint, at det hovedsageligt er direktøren og udvalgsformanden,
der udtaler sig, og man kan ikke aflæse i medierne, at journalisterne har bedt om borgmesteren. I Esbjerg
Kommunes sag skader det umiddelbart eunoia, at Johnny Søtrup i november afviser at udtale sig, men det
fungerer til gengæld godt for kommunen, at han i april delvist kan overtage rollen som talsperson. I Rebildsagen kan man argumentere for, at det er uhensigtsmæssigt, at Anny Winther udtaler sig fra start, da hun
alligevel ikke kender til sagen. Samtidig skal det nævnes, at de fire kommuners talspersoner overvejende
har leveret konsistent krisekommunikation. Den eneste alvorlige afstikker er hos Esbjerg Kommune i begyndelsen af forløbet, hvor Henrik Vallø kritiserer politiet.
En tredje faktor, der relaterer sig til kommuners status som offentlige organisationer, er, at offentlig uenighed enten i byrådet eller mellem byråd og forvaltning kan skade konsistensen i krisekommunikationen.
Dette fremstår uprofessionelt og bryder med Coombs’ formkrav. Man kan argumentere for, at en enig
kommune ikke som sådan forbedrer kommunens ethos, men at en uenig kommune skader phronesis. I
Esbjerg og Næstved Kommune holder byrådet sammen og støtter desuden op om forvaltningen, mens især
højreorienterede medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation kritiserer Mikkel Warming og dermed
bidrager til at holde sagen kørende i medierne. De største konsekvenser har uenigheden i Rebild Kommune,
hvor byrådet – også medlemmer fra borgmesterens eget parti – diskuterer med hinanden i medierne, og
hvor Rikke Karlsson (DF) med både udtalelser og handlinger i udpræget grad er med til at holde sagen aktuel.
Desuden skal knyttes en kommentar til politikernes valg mellem at støtte op om forvaltningen eller skubbe
skylden nedad i systemet. Hvis kommunens stakeholdere mener, at kommunen har begået fejl, kan det
skade kommunens ethos, at politikerne som i Næstved og Esbjerg Kommune – og i starten også Rebild –
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forsvarer forvaltningen. Til gengæld skader det også Anny Winthers arete og eunoia, at hun efter offentliggørelsen af Ankestyrelsens rapport giver forvaltningen skylden og fraskriver sig ethvert ansvar.
For det fjerde har vi i analyserne observeret en lang række stakeholdere, hvoraf flere kun optræder, fordi
der er tale om kriser i offentlige organisationer. Eksempelvis spiller socialministeren, som er kommunernes
overordnede, en rolle i alle cases, omend i forskellig grad. I sagen fra Rebild Kommune cementerer en
kommentar fra ministeren kommunens dobbeltkrise, og i sagen fra Esbjerg Kommune ændrer kommunen
fuldstændig kommunikationsstrategi efter hård kritik fra ministeren. En krise kan dog godt udvikle sig uden
kritik fra ministeren, hvilket er tydeligt i Amysagen. I Københavns Kommunes Møllensag ser vi tegn på, at
en minister kan være med til at dæmpe krisen, da krisen ebber lige så stille ud, efter ministeren erklærer sig
tilfreds med kommunens redegørelse.
En anden vægtig stakeholder er Ankestyrelsen, som kommunerne ligeledes er underlagt. Ankestyrelsen er
en del af Socialministeret, men vi behandler Ankestyrelsen og socialministeren som to stakeholdere, da de
har forskellige beføjelser. Vores analyseresultater tyder på, at kritik fra Ankestyrelsen skader kommunens
phronesis alvorligt, mens medhold kun har beskeden positiv betydning. Både Esbjerg og Rebild Kommune
må efter kritik fra Ankestyrelsen indrømme, at deres sagsbehandling ikke har været god nok, og Esbjerg
Kommune skifter kommunikationsstrategi, da ministeren sætter Ankestyrelsen til at gennemgå deres sager.
Men da Ankestyrelsen ikke finder grund til at kritisere Næstved Kommune, rapporterer ingen medier om
beslutningen, og Børns Vilkår sår sidenhen tvivl om rigtigheden af Ankestyrelsens beslutning.
Dertil kommer, at kommuner ofte må diskutere sagen med stakeholdere, der har stærkere ethos end dem
selv, hvilket får kommunernes krisekommunikation til at stå svagere. Interesseorganisationer som Børns
Vilkår, Børnerådet og LEV har meget høj ethos i de sager, vi har analyseret. De har en stærk phronesis på
grund af deres ekspertviden, og samtidig har de en stærk arete, da de står på de svage borgeres side. Dertil
kommer, at medierne som oftest kan finde kilder, der har en ekspertviden, som kommunerne ikke har.
Dette ses især i Amysagen, hvor Politiken for eksempel interviewer henholdsvis en psykolog med speciale i
anbragte børn og en psykolog med speciale i adoptioner, som er uenige i kommunens beslutninger. Især i
Esbjerg- og Rebildsagerne kritiserer folketingspolitikere flere gange kommunerne, og det skader phronesis,
da nationale politikere kan siges at være større autoriteter end de kommunale. Endelig kan ofrene i krisen
udtale sig, hvilket bidrager til en pathosladet dækning. I Esbjergsagen beskriver forældre til ofre, hvordan
deres børn har lidt skade, og Amy deltager aktivt i dækningen af sin egen sag, da hun kritiserer kommunen i
både traditionelle medier og på Facebook.
For det femte omhandler vores fire cases børn og handicappede. Det er svage borgere, som samfundet –
særligt kommunerne – har ansvaret for at tage sig af, og det vækker stærke følelser, når myndighederne
svigter dette ansvar. De fire kriser er oplagte til pathosappeller, hvilket medierne især i Næstved og Esbjerg
Kommunes sager benytter sig af. Det er særligt tydeligt i Næstveds sag, hvor det beskrives, at Amy – som
har været så meget igennem – kun kan være glad hos sin plejefamilie, og at hun bliver fysisk syg af uvisheden om, hvad der skal ske med hende. Samtidig taler videoens stærke billeder af Amys tvangsfjernelse til
følelserne. I Esbjergsagen kan det ses som en pathosappel, når medierne interviewer forældre til ofre, der
fortæller, at deres børn altid er bange og i nogle tilfælde selvskadende. Sådanne eksempler rammer kommunerne på deres arete og fordrer, at kommunerne udviser empati. I analyserne ser vi eksempler på, at
kommunerne udtrykker sig empatisk, men brugen af pathosappeller er ikke gennemgående.
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Endelig kan man for det sjette argumentere for, at borgeres og derunder journalisters ret til aktindsigt betyder, at kommuner er særligt udsatte for kriser, idet de nemmere kan få deres sager gransket i medierne.
Københavns Kommunes sag om Møllen var formentlig ikke kommet for dagens lys, hvis Berlingske ikke
havde søgt aktindsigt. En ansøgning om aktindsigt kan dog, som det også ses i casen om Københavns Kommune, fungere som en advarsel til kommunen om, at en potentiel krise er under opsejling, hvorfor kommunen i disse tilfælde har mulighed for at melde historien ud selv.
Således har vi i vores analyser af de fire kommuners krisekommunikation fundet opbakning til nogle af vores indledende hypoteser, og vi er samtidig blevet bekendt med andre forhold ved kommuner, der ser ud til
at have betydning for deres krisekommunikation. Som forventet viser analyseresultaterne, at tavshedspligten, valg af talsperson, (u)enighed i og mellem byråd og forvaltning samt kommuners særlige stakeholdere
har indflydelse på, om kommunernes kriser ender i dobbeltkriser. Derudover viser analysen, at socialsager
er oplagte til en pathosladet fremstilling i medierne, hvilket ligeledes synes at sætte særlige krav til krisekommunikationen, og at retten til aktindsigt kan skabe kriser for kommuner. Nærmere betegnet, hvorfor
og hvordan disse parametre påvirker kommuners krisekommunikation, vil blive analyseret i næste kapitel
om analyse II.
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7 Analyse II
I det følgende vil vi se nærmere på de parametre, som, analyse I viser, har indflydelse på kommunernes
krisekommunikation: tavshedspligt, valg af talsperson, (u)enighed i og mellem byråd og forvaltning, kommuners særlige stakeholdere, pathosladede sager og aktindsigt. Dette gør vi ved at foretage en kontekstanalyse, hvor resultaterne fra tekstanalysen analyseres i perspektiv af kommunernes samfundsmæssige og
organisatoriske kontekst. Denne del af analysen hører således under den retoriske arenas kontekstparameter (Johansen & Frandsen 2010: 286f).
I dette kapitel inddrager vi den tidligere beskrevne teori om offentlige organisationers kommunikation og
dansk forvaltning i de tilfælde, hvor den kan give viden om kommunernes samfundsmæssige kontekst, eksempelvis dansk lovgivning og den kommunale struktur, eller deres organisatoriske kontekst, for eksempel
politisk og administrativ ansvarsfordeling og ledelseskultur. Dette gør vi med henblik på at analysere nærmere, hvordan de identificerede parametre påvirker kommunernes krisekommunikation, samt hvordan
kommunerne med fordel kan forholde sig til disse parametre.
De interviews, vi har foretaget med kommunikationsmedarbejdere fra tre af kommunerne, giver indsigt i
baggrunden for kommunernes kommunikative valg og indgår i analysen, hvor de støtter eller nuancerer
tekstanalysens resultater. Interviewene har bidraget med ny viden om kommunernes vilkår for at krisekommunikere, hvilket har ledt os til at opstille et yderligere parameter: interne hensyn. Vi har medtaget
dette parameter på trods af, at vi fra start afgrænsede os fra at behandle kommuners interne processer,
idet alle interviewede kommuner vurderer, at hensyn til medarbejdere påvirker, hvad de kan kommunikere
eksternt. Dermed vil analyse II analysere betydningen af følgende parametre for kommuners krisekommunikation:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tavshedspligt
Valg af talsperson
(U)enighed i og mellem byråd og forvaltning,
Stakeholdere
Pathosladede sager
Aktindsigt
Interne hensyn

Dette er således den overordnede struktur for analyse II. Under de enkelte parametre vil analysen tage en
mere diskuterende form end analyse I. Det skyldes, at teoriapparatet til analyse II er mere mangfoldigt, idet
vi inddrager udvalgte teoretiske pointer fra forskellige forskere. Under hvert parameter diskuterer vi resultaterne fra analyse I med den teori, der relaterer sig til det givne parameter. Vi vurderer, at denne tilgang til
analysen giver den optimale synergi mellem praktisk funderede erfaringer og forskningsbaseret viden, der
relaterer sig til kommuners krisekommunikation.
Interviewene med kommunikationsmedarbejderne fungerer som et supplement til resultaterne fra tekstanalysen. Når vores interviewdata optager meget plads i følgende analyse, skyldes det således ikke, at de er
vigtigere end vores øvrige empiri, men at vi ikke vil gentage resultaterne fra analyse I unødigt.
Det skal retfærdigvis nævnes, at kommunikationsmedarbejderne under interviewene kom med pointer,
som de selv opfattede som betydningsfulde, og som også påpeges i vores teori, men som vi alligevel ikke
har gjort til parametre. Det skyldes, at vi ikke ud fra vores empiri kan sandsynliggøre, at disse pointer gæl-
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der særligt for kommuner. For eksempel oplever både Næstved og Esbjerg Kommune, at medierne fokuserer på konflikt i stedet for løsningen på problemet, og at de får en unfair dækning (bilag 17, l. 336-350 og
bilag 18, l. 60-67 & 762-769). Dette kan kædes sammen med den såkaldte ”negativitet bias”, der siges at
gælde for kommuner (Hood 2007 i Salomonsen 2013: 154). Vi kan dog hverken påvise, at dette har påvirket
kommunernes krisekommunikation eller er særligt for kommuner. Man kan argumentere for, at det er naturligt for en organisation i krise at føle, at medierne straffer fejl hårdere end de belønner succes, uanset
om man er offentlig eller privat.
Slutteligt skal det pointeres, at der kan knyttes flere teoretiske pointer til nogle parametre end andre. Det
betyder, at vi i de afsnit, hvor teorien kommer til kort, i højere grad diskuterer vores resultater fra tekstanalysen med vores interviewpersoners pointer. Vi tager følgelig højde for, at de konklusioner, vi drager i disse
afsnit, er svagere.

7.1 Tavshedspligt
Kommunernes tavshedspligt betyder, at kommunale medarbejdere og byrådsmedlemmer ikke må videregive oplysninger, der er betegnet som fortrolige eller falder under kategorien ”personfølsomme oplysninger”.
Tavshedspligten kan altså kategoriseres som et legal constraint, der begrænser kommunernes mulighed for
at kommunikere åbent og fyldigt (Liu & Horsley 2007: 379). Som nævnt i analyse I medfører tavshedspligten
desuden ofte, at stakeholderes kritik kommer til at stå uimodsagt, og alle interviewpersoner giver udtryk
for, at tavshedspligten er en begrænsning (bilag 17, l. 17f, bilag 18, l. 187-189 og bilag 19, l. 422-429).
Både Næstved og Esbjerg Kommune beskyldes under deres kriser for at gemme sig bag deres tavshedspligt
(bilag 17, l. 12f). Ifølge Mads Young Christensen, daværende specialkonsulent i Næstved Kommune, ville
Amysagen have udviklet sig anderledes, hvis kommunen ikke var begrænset af tavshedspligten:
[Hvis] det var op til os, så ville vi faktisk gerne have givet Politiken og alle andre medier
100 procent adgang til alle dokumenter. […] Det ville faktisk være en kæmpe fordel for
os, hvis I [journalisterne, red.] kunne se alle de sagsakter, der ligger, hvis I kunne se alle
de ekspertudsagn. Fordi så ville du forstå, hvorfor vi også gør, som vi gør. (Bilag 18, l.
252-257)
Også Esbjerg Kommune ville gerne kunne forklare sig nærmere (bilag 17, l. 333-335), men kommunen er
mindre eksplicit omkring sin tavshedspligt end Næstved. Det skyldes, forklarer kommunikationschef Thomas Reil, blandt andet en frygt for at blive misforstået: ”Det har vi også haft med i overvejelserne. Altså tror
folk nu bare, at de vil ikke sige noget, fordi de har egentlig meget, de skal dække over” (bilag 17, l. 358f).
Eksemplerne viser, at det er svært for kommunerne at kommunikere om tavshedspligten på en måde, der
accepteres af stakeholderne. Hvis kommunen ikke eksplicit henviser til tavshedspligten som forklaring på,
at den ikke kan kommunikere åbent, fremstår den blot afvisende, hvilket skader eunoia. Men når en kommune benytter det ellers logiske argument om tavshedspligten, kan den beskyldes for at gemme sig bag
denne.
Både Esbjerg og Næstved Kommune understreger, at en måde at omgå tavshedspligten er ved at udtale sig
generisk (bilag, l. 18-20). Hermed kan man, ifølge Mads Young Christensen, stadig formidle visse pointer:
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[Vores] jurister mener jo, at hvis man bare går ud og bekræfter noget, som alle i bund og
grund godt kan se og læse, så har man jo faktisk overtrådt sin tavshedspligt. Der, hvor vi
landede den, det var, at hvis vi snakkede lidt mere i generelle termer, vi siger, hvad vi
generelt gør, så har vi måske ikke sagt specifikt, hvad vi gør i denne sammenhæng, men
de fleste kan jo godt lægge to og to sammen, ikke? (Bilag 18, l. 96-100)
Næstved Kommune påpeger desuden, at kommuner – uden at bryde tavshedspligten – kan have held med
at nuancere sagen, når de taler til baggrund med journalister. I Amysagen betød nogle af disse mere åbne
samtaler ifølge Mads Young Christensen, at enkelte medier helt fravalgte at beskæftige sig med sagen (bilag
18, l. 199-202).
Vores interviews viser desuden, at det ikke kun er lovgivningen, der sætter grænser for, hvad kommunerne
kan udtale sig om. Nogle kommuner arbejder tilsyneladende med to grænser i forhold til deres tavshedspligt. Mads Young Christensen udtaler:
Den ene, det er den juridiske […]. Og så er der en, skal vi kalde det en etisk grænse, en
moralsk grænse, og det handler om, hvad er bedst for i det her tilfælde Amy. Altså, det
var noget af det, som vi snakkede meget om særligt sidst i forløbet, […] hvor vi bliver
nødt til at konstatere, at det er nok bedre for Amy, at vi som kommune tager nogle
tæsk, end vi bliver ved med at kæmpe, fordi det skader hende. (Bilag 18, l. 213-218)
En lignende holdning findes i Københavns Kommune, hvor Jesper Nissen, specialkonsulent i Presse og
kommunikation, fortæller, at kommunen har et princip om ikke at diskutere med borgere i pressen, blandt
andet fordi den kamp er tabt på forhånd:
Altså, det er svært at vinde sympati ved som myndighed at tale om en konkret borger i
pressen. Altså hvis der er en, der siger, vi har gjort et eller andet, så kan vi godt stå og sige, det er løgn, men det […] er en umulig kamp at vinde det der. Borgeren har bare i udgangspunktet mere ret, især hvis journalisten vælger borgernes synsvinkel, og det vil de
jo næsten altid gøre. (Bilag 19, l. 328-332)
Det tyder altså på, at kommuner sætter flere begrænsninger for deres kommunikation, end de ifølge loven
skal, hvilket både skyldes et ønske om ikke at skade den borger, tavshedspligten vedrører, og en formodning om, at medierne alligevel fremstiller sagen til borgerens fordel. Resultatet er dog det samme: Kommunen kritiseres uden at kunne forklare sig, hvilket skader eunoia og potentielt arete og phronesis.
I analyse I konstaterer vi, at tavshedspligten udgør en forhindring for kommunerne, men vi påpeger ikke,
hvad kommuner kan gøre i stedet. Vores interviewpersoner er da også enige om, at det er svært at kommunikere på en god måde om tavshedspligten. I Esbjerg forsøger kommunen ifølge Thomas Reil at sætte
fokus på, hvad man gør for ofrene, og hvad man fremadrettet gør for at undgå lignende sager (bilag 17, l.
369f). Under kriseforløbet understreger kommunen da også tydeligt sine korrigerende handlinger, men
som det bliver ganske tydeligt med Hans Erik Møllers deltagelse i 21 Søndag i april, skal den kritiserede
kommune beklage meget tydeligt, før den insisterer på at tale om fremadrettede tiltag.
Næstved Kommunes holdning til problemstillingen er mere resigneret. Ifølge Line Trap Mogensen, teamchef for Kommunikation i Næstved Kommune, er det noget nært umuligt at skabe forståelse for implikationerne af kommunernes tavshedspligt:
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Jeg tænker, det må være noget af det, som Mads siger, jamen, vi bliver nødt til at lægge
os fladt ned og tage nogle tæsk, selv om vi synes nogle gange, at det er hamrende uretfærdigt. Fordi vi har en forpligtelse til at beskytte den enkelte borger, i det her tilfælde
Amy. […] Der må man ligesom som kommune sige, det er os, der har den brede ryg, så
må vi tage de tæsk, hvor uretfærdigt det end er. (Bilag 18, l. 284-288)
Da Jesper Nissen forklarer, hvorfor Københavns Kommune af princip ikke diskuterer med borgere i pressen,
giver han udtryk for samme vurdering:
[Det] var jo noget af det, der gjorde hele historien om Møllen værre, at de oven i købet
kunne få en borger til at støtte en historie, og så på en måde, som vi så var uenige i. Men
ja, det er bare et slag, vi må tage. Og det er endda usædvanligt, at vi siger, det er vi uenige i, men vi vil ikke sige mere […]. Normalt siger vi bare, det udtaler vi os ikke om. (Bilag
19, l. 317-321)
Ifølge Mads Young Christensen er en måde at arbejde med problemstillingen på, at kommunerne bruger
”fredstiden” til at skabe forståelse blandt de forskellige stakeholdere for, hvilke forhold kommunerne arbejder under. Dette kan øge muligheden for, at disse stakeholdere i en eventuel fremtidig krise hjælper
med at nuancere sagen frem for at forværre den. (Bilag 18, l. 294-301)
Konkluderende kan man sige, at tavshedspligten er en af de største begrænsninger for kommuner og samtidig et af de parametre, der er sværest at gøre noget ved. Udfordringen forstørres af, at kommunerne
fremstår lukkede, hvis de blot afviser at udtale sig, men kan blive beskyldt for at gemme sig bag tavshedspligten, hvis de henviser hertil. I de tilfælde, hvor kommunen er uenig i en borgers eller mediernes sagsfremstilling, tyder vores analyser og interviews på, at den offentlige kamp mod borgeren er tabt på forhånd, hvorfor kommuner bliver nødt til at tage imod kritik uden at svare igen. Kommuner kan med fordel
kommunikere om de positive initiativer, de sætter i gang for at hjælpe ofrene og undgå lignende sager i
fremtiden; dog med det forbehold, at de først skal undskylde klart for fejl. Hvis dette krav ikke overholdes,
kommer det til at fremstå som om, kommunen forsøger at tale udenom. Endelig påpeger en af vores interviewpersoner, at det er fordelagtigt at opretholde gode relationer til stakeholdere som medier og interesseorganisationer og sætte dem ind i kommuners vilkår for krisekommunikation. En sådan indsats relaterer
sig ikke til selve kriseresponsen, men kan øge chancen for en fair behandling, hvis en krise rammer.

7.2 Valg af talsperson
I en krise kan kommuner vælge imellem flere mulige talspersoner, eksempelvis embedsmænd på forskellige
niveauer, borgmesteren eller andre byrådspolitikere. Vores interviewpersoner forklarer, at de vælger talsperson ud fra det kriterium, at den med bedst kendskab til området og sagen skal udtale sig (bilag 17, l. 5356, bilag 18, l. 482 og bilag 19, l. 114). Det er i Næstved og Rebild Kommune direktørerne for området og i
Københavns Kommune handicapchefen. Esbjerg Kommune vurderer, at der er to hensyn at tage: det politiske og det faglige. Udvalgsformanden Hans Erik Møller vælges, fordi man mener, det overordnede ansvar
ligger i udvalget, og familiechefen Kirsten Eriksen udpeges, fordi hun kender til kommunens indsats i sagen
(bilag 17, l. 91-96). Ud over direktøren vælger Næstved fra start også børne- og ungechefen som talsperson,
da kommunen ifølge Line Trap Mogensen har et princip om, at det altid er nærmeste chef, der udtaler sig.
Samtidig overvejer Næstved også, hvem der er mest medievant (bilag 18, l. 482-485), hvorfor direktør Per
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B. Christensen udtaler sig til TV-Avisen. Hverken Esbjergs familiechef eller Næstveds børne- og ungechef
citeres dog ofte i medierne. I Rebild udtaler borgmesteren sig ofte, både i starten og senere, hvor den hidtidige talsperson Søren Kjær fyres, og tekstanalysen indikerer et skift i talsperson til Anny Winther. Vi ved
ikke, om hun blev valgt som talsperson; vi kan blot konstatere, at hun fremstod sådan.
I forhold til, hvem der bør udtale sig om kommunens krise, er det relevant først at afklare, hvem der formelt har ansvaret i sådanne sager. Dette er lidt sløret i de danske kommuner, idet der ingen magtdeling er.
De politisk sammensatte udvalg varetager forvaltningsopgaver samtidig med, at forvaltningen står til ansvar
over for politikerne (Christensen et al. 2011: 264 & 269). Dog er det byrådet, der har det overordnede ansvar, også for uddelegerede opgaver (Christensen et al. 2011: 36). Dertil kommer, at borgmesteren ikke
formelt er tillagt nogen selvstændig myndighed, men i praksis har mere at skulle have sagt som byrådsformand og den eneste fuldtidspolitiker (Christensen et al. 2011: 62 & 118).
Analyse I viser, at både medier og borgere efterspørger en kommentar fra borgmesteren i alle cases, hvilket
afspejler borgmesterens praktiske funktion som særligt ansvarlig for, hvad der foregår i forvaltningen. I
Rebild, hvor borgmesteren udtaler sig under hele forløbet, kræves det således også fra start, at hun påtager
sig ansvar.
I Københavns Kommune er forholdene anderledes, hvilket ser ud til at afspejle sig i ansvarsattributionen.
København har formelt udvalgsstyre, men udvalgsformændene benævnes borgmestre og er fuldtidslønnede. Byrådet, som kaldes Borgerrepræsentationen, har 55 medlemmer, hvor landets øvrige byråd har mellem 19 og 31 medlemmer. Socialborgmester Mikkel Warming, som egentlig er en udvalgsformand, forventes på banen i Københavns sag, men i Rebild efterspørges udvalgsformanden slet ikke. Københavns overborgmester, som svarer til borgmesteren i andre byråd, efterspørges hverken af medier eller borgere – ud
over en enkelt gang af et folketingsmedlem (bilag 13, l. 3818) – mens borgmesteren efterspørges i de andre
cases (bilag 18, l. 113). Jesper Nissen forklarer, at Københavns Kommunes kommunikationsindsats organisatorisk er fordelt på forvaltninger, og at hans kommunikationsafdeling kun kan rådgive sine egne forvaltningschefer og borgmester, ikke resten af udvalget eller Borgerrepræsentationen (bilag 19, l. 176-180).
Ifølge Jesper Nissen er det da også socialborgmesteren, der reelt har ansvaret i sådanne sager:
Borgmesteren er en del af udvalget og er i virkeligheden ikke ret meget mere end udvalget. Men i realiteten er han ligesom over, eller hvad skal man sige. Det er ham, der har
ansvaret udadtil – uanset hvilken rolle styrelsesloven formelt tildeler ham. Altså, hvis
folk bliver skidesure over vores håndtering af en eller anden handicapsag, så er det ikke
udvalget, der får ansvaret, så er det borgmesteren. (Bilag 19, l. 185-188)
Denne betragtning synes at følge Esbjerg og Næstveds vurderinger af, at udvalgsformanden er ansvarlig for
området. Dog vælger København at tilbageholde socialborgmesteren ud fra begrundelsen, at det er en
”forvaltningssag” og ikke en ”politisk sag” (bilag 19, l. 107 & 149), hvor Esbjerg og Næstved Kommune anser
deres kriser som både faglige og politiske og derfor inddrager udvalgsformændene som talspersoner (bilag
17, l. 94 og bilag 18, l. 514-520). Thomas Reil siger desuden om valget af en politiker som talsperson:
Det er jo politikerne, der i princippet bestemmer, hvor mange penge, der bliver tilført
området, hvor mange medarbejdere, der er beskæftiget inden for det her område, sådan at man kan tage sig af de borgere […].
Vibeke: Så det var ud fra en betragtning om, at det egentlig i sidste ende nok er politi-
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kerne, der står med det overordnede ansvar?
Thomas: Det gør de. Sådan er det. (Bilag 17, l. 94-105)
Der forekommer altså to umiddelbart modsatrettede hensyn at tage i valget af talsperson: grundigt kendskab til sagen og evnen til at påtage sig overordnet ansvar. Både teorien og vores analyse tyder på, at sidstnævnte bør prioriteres, idet borgere forventer, at politikerne træder i karakter (Boin et al. 2005 i Frandsen
& Johansen 2013: 175). I både Esbjerg og Rebilds tilfælde har de politiske talspersoners manglende viden
om sagens omstændigheder dog vist sig at skade ethos betydeligt. I Rebildsagen skades borgmester Anny
Winthers ethos for eksempel alvorligt, da kommunens fejl slås fast af Ankestyrelsen, og hun må indrømme,
at det, hun sagde på tv tre måneder tidligere, ikke var sandt. For Næstved fungerer det til gengæld hensigtsmæssigt, at både en embedsmand og en politiker udtaler sig.
Vores interview med Næstved Kommune viser desuden, at politikere har en mulighed for internt at aftale,
hvem der skal udtale sig. Eksempelvis havde borgmesteren og udvalgsformanden, der er medlemmer af
samme parti, selv aftalt en rollefordeling (bilag 18, l. 114-116). Også Jesper Nissen ser det som muligt, at
socialborgmesteren kan koordinere udtalelser med sine partifæller i udvalget (bilag 19, l. 180-182). Dette
kan medvirke til at sikre konsistensen i kommunens budskab.
I tekstanalysen konkluderer vi, at det ser ud til at være hensigtsmæssigt at holde borgmesteren ude af sagen, så han/hun kan udtale sig senere, hvis sagen udvikler sig negativt. Gennem vores interviews har vi da
også erfaret, at kommunikationsmedarbejderne gerne forsøger at ”gemme” deres borgmestre, og i Københavns tilfælde også den øverste direktør, til, hvis sagen udvikler sig. Thomas Reil forklarer:
Altså, borgmesteren kommer jo ind […], hvor vi her i kommunen i hvert fald føler, at det
kommer op på et højere niveau. Og det hverken er direktøren eller Hans Erik Møller, der
ligesom kan tegne billedet, men hvor det er den øverst ansvarlige, der bliver nødt til at
gå ind og sige: ’Prøv at høre. Nu er det nu. Nu skal der ske noget.’ (Bilag 17, l. 125-128)
Jesper Nissen forklarer, hvorfor København gemmer direktør Anette Laigaard til senere:
[Hvis] man smider direktøren på med det samme, så er man med til at sige, det her er en
kæmpe sag. Derfor kommer direktøren. Det er den ene overvejelse. Den anden er, at
man gerne vil have mulighed for at optrappe senere. Så man vil gerne bevare muligheden for at sige: ’Okay, nu kommer direktøren og lukker historien.’ (Bilag 19, l. 108-111)
Strategien med at gemme borgmesteren fandt vi i tekstanalysen kun hensigtsmæssig, hvis stakeholderne
ikke eksplicit beder om ham eller hende. Dette vil de dog ofte ifølge Anker Brink Lund, der i en undersøgelse af lokal nyhedsdækning fra 1999-2008 finder, at mediernes fokus på borgmestre er blevet større (Lund
2010: 15). En syltning af mediernes efterspørgsel efter borgmesteren betyder i Københavns sag, at kommunens eunoia lider skade. I Esbjerg er skaden ved, at Johnny Søtrup i november afviser at udtale sig, dog
minimal i forhold til den fordel, det er, at han i april delvist kan overtage rollen som talsperson.
Om det havde haft betydning for Anny Winthers og Rebild Kommunes ethos at vente med at bringe hende
på banen til et senere tidspunkt, har vi ikke belæg for at konkludere. Men i Rebilds sag kan man argumentere for, at det er særdeles uhensigtsmæssigt, at Anny Winther udtaler sig fra starten, da hun alligevel ikke
kender til sagen. I Boin et al.’s terminologi giver Anny Winther udtryk for en distanceret ledelsesstil præget
af stor tillid og uddelegering til sin forvaltning (2010: 715):
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Jeg synes simpelthen ikke, at det hænger sammen, hvis politikere og en borgmester skal
sætte sig ind i en sag, der har kørt i måske syv-otte år, eller hvor mange det nu er. […]
Jeg sidder jo ikke som sådan og ved, hvad der foregår. (Bilag 11, l. 2712 & 2732)
Det er paradoksalt, at Anny Winther er meget hands on og aktiv i krisekommunikationen om sagen, når hun
samtidig distancerer sig fra selve krisehåndteringen og udredningen af sagen. Anny Winther kunne med
fordel have læst sagens akter, som flere stakeholdere også anbefaler (bilag 11, l. 2893 & 2900). Ligesom
Christensen et al. fremhæver, at uddelegering af opgaver, men ikke ansvaret for dem, kan ske til forvaltningen, understreger jurist Oluf Jørgensen flere gange i medierne borgmesterens særlige ansvar, for eksempel
med denne kommentar: ”Kernen i borgmesterens rolle i det kommunale styre er, at hun ikke kan påberåbe
sig uvidenhed. Hun skal aktivt interessere sig for, hvad der foregår i forvaltningen” (bilag 11, l. 9055).
Opsummerende kan man sige, at det synes fordelagtigt for kommunens krisekommunikation at gemme
borgmesteren til en eventuel optrapning, hvis ikke han eller hun kontinuerligt efterspørges. Derudover
forekommer to hensyn vigtige i valg af talsperson. For det første skal talspersonen have grundigt kendskab
til sagens detaljer, da det påvirker ethos negativt at påberåbe sig uvidenhed og videregive forkerte oplysninger. For det andet skal talspersonen have en position, hvor han/hun kan tage ansvaret på sig. Man kan
derfor argumentere for, at talspersoner fra det politiske niveau som oftest vil være at anbefale, idet de
sidder med ansvaret i sidste ende. Under Næstved Kommunes krise fungerer det fint med to talspersoner;
en embedsmand og en politiker. Dertil kommer, at forholdene i København har vist sig noget anderledes
end i andre kommuner, idet niveauerne er forskudt i forhold til ansvarsattributionen. Her afkræves ikke
forklaringer højere oppe end hos socialborgmesteren.

7.3 (U)enighed i og mellem byråd og forvaltning
Tekstanalysen viser, at det påvirker en kommunes krisekommunikation, hvorvidt den udgør en samlet front
eller byrådspolitikerne diskuterer med hinanden i medierne. Dette parameter er et eksempel på Wæraas
og Byrkjeflots politics-problem, som blandt andet relaterer sig til risikoen for, at politikere kritiserer de offentlige organisationer for at promovere enten sig selv eller deres parti (2012: 194). Ifølge Drennan og
McConnell er politiske ledere, der netop er blevet valgt, mere tilbøjelige til at vedgå sig ansvar for krisen
end ledere, for hvem krisen rammer lige før et valg (2007: 151-153).
De to seneste kommunalvalg fandt sted i henholdsvis november 2009 og november 2013. Det vil sige, at
Esbjergs krise rammer midt i valgperioden, og Rebilds krise rammer lidt over halvvejs i perioden. Næstveds
krise rammer omkring halvandet år før et valg, mens Københavns krise rammer ni måneder før. Umiddelbart tyder det på, at den eneste sag, hvor politikerne ifølge Drennan og McConnell bør have interesse i at
indgå i et blame game, er København. Her kan man argumentere for, at kommunalvalget ikke har stor personlig betydning for borgmesteren, da Mikkel Warming er i gang med sin anden periode og derfor grundet
Enhedslistens rotationsregel ikke kan stille op i 2013. Krisen kan dog skade partiet op til valget, og andre
medlemmer af Borgerrepræsentationen kan siges at have en øget interesse i at promovere sig selv. Generelt viser vores analyser dog, at borgmestrene i alle cases undtagen Rebild forsøger at holde sig ude af de
respektive sager, samt at både Rebild, Esbjerg og Næstved Kommune i starten afviser, at kommunen har
begået fejl: Politikerne har altså ingen skyld at vedkende sig.
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Senere kaster Anny Winther sig dog, som den eneste af de fire kommuners borgmestre, ud i et blame
game, hvor hun skyder skylden på sin forvaltning. Hvilket udfald, et blame game har, afgøres ifølge Boin et
al. af to ledelsesmæssige faktorer: i hvilken udstrækning skylden for dårlig kriseledelse attribueres til ledere
og myndigheder, og hvor kløgtigt politiske ledere udfører blame management i løbet af og i respons til krisen (2010: 708). Anny Winther har hele forløbet igennem en kontrollerende hands on-tilgang til selve krisekommunikationen, hvor hun gang på gang afviser, at kommunen har fejlet, og den synlighed skader hende,
da det står klart, at kommunen har svigtet groft (Boin et al. 2010: 714). Dertil kommer, at hun fremstår
inkompetent, da hun ikke har sat sig ind i sagen, før hun udtaler sig (Boin et al. 2010: 715). Dette kan være
medvirkende til, at Anny Winthers blame game over for forvaltningen mislykkes, og at stakeholderne også
tillægger hende ansvar.
I vores analyse af Rebildsagen finder vi endvidere opbakning til Drennan og McConnells pointer om, at der
er større risiko for, at en leder, der mangler intern støtte i sit parti, angribes som følge af en krise, samt at
krisen forværres, hvis oppositionen udnytter muligheden til at skade partiet med den politiske magt (2007:
185). Det både forværrer og forlænger Rebilds krise, at medlemmer af borgmesterens eget parti diskuterer
med hinanden i pressen, og at Rikke Karlsson (DF) kontinuerligt kritiserer borgmesteren. Da krisen rammer,
har DF i Rebild Kommune haft et dårligt forhold til Anny Winther siden konstitueringen i 2009, hvor Venstre
løb fra en aftale med De Konservative, DF og Oplandslisten og i stedet konstituerede sig med Socialdemokraterne med Anny Winther som borgmester. På det tidspunkt kaldte DF’s Mogens Schou Andersen det for
”den værste hundehandel, [han] nogensinde har oplevet” og fortalte, at Anny Winther forsøgte at ”købe
Rikke Karlsson med blodpenge” (Kott 2013).
Hvor analyse I tydeligt viser, at et offentligt uenigt byråd skader kommunens ethos, er vores interviewpersoner uenige om, hvorvidt man kan påvirke byrådet i den henseende. Mads Young Christensen fortæller, at
Næstved Kommunes kommunikationsafdeling var inde over, da en anden byrådspolitiker end talsperson
Søren Dysted offentligt påpeger kommunens tavshedspligt (bilag 18, l. 536-538), mens både Jesper Nissen
og Thomas Reil på det kraftigste afviser, at man kan bede byrådet om at fremstå som en enhed (bilag 19, l.
259 og bilag 17, l. 310). Ifølge Thomas Reil risikerer man, at politikerne reagerer stik modsat (bilag 17, l.
202f), og at de tager en sådan forespørgsel ilde op:
Det var en eller anden anden sag, hvor vores sekretariatschef sådan havde antydet meget kraftigt over for politikerne, at nu skulle der ikke siges mere til pressen, fordi nu skulle den sag – den er i juridisk proces – behandles, før vi udtaler mere. Og det fik hun meget klø for. (Bilag 17, l. 206-208)
At kommunikationsafdelingerne ikke umiddelbart kan bede politikerne kommunikere på en given måde
tyder desuden på, at det ville have været svært for Rebild Kommunes forvaltning at afværge dobbeltkrisen,
da denne i høj grad skyldes borgmesterens kommunikation.
Vores interviewpersoner peger samtidig på en anden udlægning af politics-problemet, nemlig at kommunalpolitikerne til tider følger deres egne interesser frem for kommunernes. Jesper Nissen udtaler:
For de har al interesse i at kritisere borgmesteren så meget, de overhovedet kan. De har
lidt mindre, i udgangspunktet, interesse i at kritisere forvaltningen, men igen: jo dårligere forvaltningen gør det, det falder tilbage på borgmesteren. Og så længe et udvalgsmedlem kan pege på ting, der går dårligt i forvaltningen, så kan vedkommende selv
fremhæve sin virkelyst og så videre. (Bilag 19, l. 261-265)
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Samme opfattelse har Thomas Reil:
Her handler det også om mennesker, det handler om det politiske liv, og det handler
om, om der er noget politisk på spil, der sådan foregår i baggrunden, altså forskellige
udvalgsformænd, der udtaler sig, de har hver deres agenda. Naturligt nok. De er tilknyttet forskellige partier og har forskellige afsæt i det, de siger. (Bilag 17, l. 28-31)
For at undgå for meget kritik fra de øvrige politikere anbefaler alle interviewpersoner at holde byrådet godt
informeret (bilag 18, l. 538f og bilag 19, l. 251-254). Det kan, ifølge Thomas Reil, skabe bredere opbakning:
”Og jeg tror, […] at det der informationsniveau til byrådspolitikerne har gjort, at man så efterfølgende selvfølgelig godt kan forstå, hvis man får forklaret det fra begge sider, så har man måske nemmere ved at stå
bag det” (bilag 17, l. 282-284). Samtidig påpeger Jesper Nissen, at et højt informationsniveau kan spare
forvaltningen for at skrive adskillige redegørelser og svare på spørgsmål, hvilket er en ekstra belastning for
medarbejderne, som i forvejen har travlt under en krise (bilag 19, l. 251-254).
Som nævnt ovenfor kan Anny Winthers mislykkede blame game over for forvaltningen skyldes, at hun ikke
sætter sig ind i sagen, før hun udtaler sig, samt at hun fejlvurderer forvaltningens ansvar. Dertil kommer, at
det i sidste ende er byrådet, der har ansvaret for forvaltningens arbejde, og at borgmesteren er formand
herfor (Christensen et al. 2011: 36). I forbindelse med Rebildsagen udtaler kommunalforsker Roger Buch:
”Det er oplagt, at de politikere, der sidder i det pågældende udvalg, den, som er formand for det politiske
udvalg, og borgmesteren selvfølgelig har et specielt ansvar for, hvad der foregår i kommunen” (bilag 11, l.
5602f).
Hvorvidt de øvrige byrådsmedlemmer indgår i blame games over for forvaltningen eller borgmesteren afhænger derfor muligvis af deres vurdering af, om de selv kan få pålagt en form for ansvar. Mads Young
Christensen forklarer Næstveds byråds tavshed med både loyalitet over for administrationen samt, at ”jeg
tror ikke, der var nogen politikere, […] der havde lyst til at blive hæftet op på denne her” (bilag 18, l. 536541). I Rebild derimod opfører flere byrådsmedlemmer – også fra borgmesterens eget parti – sig nærmere
som individuelle kritikere, hvilket de slipper af sted med, da hverken medier eller interesseorganisationer
afkræver ansvar fra andre end forvaltningen og borgmesteren. Det samme gør sig gældende i København.
Man kan altså argumentere for, at det af både juridiske og praktiske årsager ikke fungerer for politikerne at
skyde skylden på forvaltningen. For det første er byrådet ultimativt ansvarlig, også for uddelegerede opgaver, og som jurist Oluf Jørgensen påpeger, er det borgmesterens ansvar, at forvaltningen har nok ressourcer til at udføre sit job (bilag 11, l. 5959-5963). For det andet efterspørger medierne i samtlige cases borgmesterens kommentar – også selv om de måske ikke får den (bilag 18, l. 113f) – hvilket tyder på, at medierne ser borgmesteren som den øverst ansvarlige. Det betyder, at det er utroværdigt, når en politiker fraskriver sig sit ansvar og giver sine embedsmænd skylden, og dette går i sidste ende ud over politikernes, især
borgmesterens, og dermed også kommunens ethos. I Rebild forstummer kritikken eksempelvis ikke, selv
om kommunen fyrer først tre chefer og senere endnu en chef.
Opsamlende kan man sige, at det skader kommunens ethos, hvis byrådet er offentligt uenigt. I den forbindelse støtter analysen af Rebildsagen teorien om, at kommuner med dårligt samarbejde i byrådet har større risiko for, at politikerne selv er med til at forværre eller forlænge krisen. Denne tendens forværres formentlig, jo tættere man kommer på et valg, da det dermed bliver vigtigere for politikerne at promovere sig
selv. Det eneste, kommunikationsafdelingen kan gøre for at afbøde denne tendens, er at holde et godt
informationsniveau til byrådet og dermed håbe på at sænke antallet af spørgsmål og kritiske bemærkninger
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i medierne. Samtidig tyder vores analyser på, at det er en dårlig strategi for politikerne at skyde skylden på
forvaltningen for at forsvare sig selv. Fejl er i sidste ende byrådets ansvar, og medierne ser tilsyneladende
helst borgmesteren påtage sig skylden.

7.4 Stakeholdere
Analyse I viser, at alle kommunerne er oppe imod kritik fra en række stakeholdere med høj ethos. Et eksempel er interesseorganisationer, som generelt har en stærk phronesis. Desuden har de organisationer,
der er i spil i disse sager, ligeledes en stærk arete, idet de varetager børn og handicappedes interesser. Dette opfatter Næstved Kommune som en stor udfordring. Ifølge Mads Young Christensen giver medierne
Børns Vilkår en særlig ekspertstatus og glemmer, at de er en privat lobbyorganisation (bilag 18, l. 348-349).
Han sammenligner situationen med, hvis det var sket i en kontekst, der ikke handlede om et barn:
Hvis det her havde været DONG, og det her havde været en finansieringsinteresseorganisation, så havde de slet ikke fået så meget plads, fordi man havde sagt, de har jo nogle
interesser. De skal varetage deres medlemmers interesser. Og det er jo det, Børns Vilkår
gør. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har sympati for Børns Vilkår. Medierne glemmer bare,
at de er en privat interesseorganisation ligesom Landbrug & Fødevarer, DI og alt muligt
andet. (Bilag 18, l. 343-347)
Esbjerg og Københavns Kommune anser interesseorganisationerne som en vigtig stakeholder, med hvem
det er essentielt at holde en god dialog. Ifølge Jesper Nissen forsøger Københavns Kommune at holde sig
opdateret på, hvad LEVs formand Sytter Kristensen vil udtale, så der ikke kommer nogen ”overraskelser”
(bilag 19, l. 232). For København har det stor betydning, hvad LEV siger i pressen: ”Det er tit noget, man
kommer til at forsømme i kampens hede, altså, at huske på at det jo er dem, der kan gøre rigtig nas, hvis de
går ind nu” (bilag 19, l. 233-234).
En anden gruppe stakeholdere, som øger presset på kommunerne, er borgerne. Ifølge Rainey (2009) er det
et kendetegn for offentlige organisationer, at de i deres stakeholderes øjne har et særligt ansvar over for
samfundet som helhed (i Salomonsen 2013: 25). Dette genfinder vi i borgernes kritik i særligt Rebildsagen
(bilag 11, l. 183-186) samt i den store mængde kritik på Næstveds Facebookside (bilag 12, l. 2881). Drennan
og McConnell beskriver ydermere kriseledelse som en mission impossible for offentlige ledere (’t Hart et al.
2001 i Drennan & McConnell 2007: 169), hvilket både Næstved og København oplever (bilag 19, l. 330).
Stakeholdernes høje forventninger under krisen medfører, at kommunerne opfatter krisekommunikationen
som en umulig kamp. Eksempelvis beskriver Line Trap Mogensen stemningen omkring Amysagen sådan:
[Vi] er ude i en kamp, vi aldrig kan vinde. Altså… Det er ikke et spørgsmål om vinde heller, men […] vi er ude i en kamp, og der rejser sig jo en folkestemning. Altså hvis det
havde været det vilde vesten, så var der nogle, der var blevet klynget op i et træ heroppe. For der var virkelig, virkelig en folkestemning imod kommunen. (Bilag 18, l. 177-180)
Borgerne er i alle fire cases meget aktive kritikere af kommunen. I den forbindelse pointerer Johannes Andersen, at det er blevet en del af borgernes identitet at vurdere offentlige organisationer, hvilket betyder,
at der hurtigt kan fældes hård dom over enten en organisation eller en politiker (Andersen 2013: 41). På
den måde er de offentlige organisationer blevet desto mere porøse og følsomme over for kriser, hvilket
Thomas Reil understøtter:
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Borgerne er jo i de senere år også blevet bedre – eller hvordan man nu skal formulere
det – til at gå til pressen, hvis de føler, at de har et problem […]. Og så er der lige pludselig mange, der får det at vide, og så lægger det jo et pres på, hvis der er noget, der er
forkert, og det er jo sådan set også godt nok igen, men det er en udvikling, der er i gang.
(Bilag 17, l. 494-498)
Flere af Næstveds borgere – heriblandt Amy selv – bruger Facebook som kanal for deres kritik af kommunen. Offentlig kritik på sociale medier er et særligt træk ved nutidens kriser, påpeger Coombs: ”Today,
angry stakeholders are more likely to generate crises […]. Consumers, shareholders, employees, community
groups, and activists are becoming increasingly vocal when dealing with organizations and are using the
Internet to voice those concerns” (Coombs 2012: 14). I Næstved Kommune kommer det som en overraskelse, hvor stor en indflydelse sociale medier får for krisen. Line Trap Mogensen og Mads Young Christensen
opfatter videoen på YouTube som en af de overvejende grunde til, at krisen vokser sig så stor, og samtidig
møder kommunen grove trusler på sin Facebookside. Borgerne er således aktive med deres kritik på en
anden måde end før, hvilket gør kritikken sværere at håndtere, mener Mads Young Christensen (bilag 18, l.
670). Som Line Trap Mogensen tilføjer:
[Vi] er blevet klogere på, at vi skal være meget mere obs, altså før Amysagen, der var vi
jo ikke inde og tjekke kommunens Facebookside flere gange om dagen, det var vi ikke.
Men det er vi nu. Så der kan man lige tage det i opløbet […]. Så det synes jeg hjælper.
Men du kan jo ikke styre det, […] på Facebook, der er du bare ude i æteren lynhurtigt, og
det er jo klokken tre om natten og altså, det er jo på alle tider af døgnet simpelthen, at
det sker. (Bilag 18, ll. 749-758)
Amys egne udtalelser er – sammen med videoen af hendes flytning – desuden med til at gøre debatten
følelsesladet og ensidig, mener Mads Young Christensen (bilag 18, l. 365f & 409-411). Dette vil blive videre
diskuteret i afsnittet om pathosladede sager.
Derudover ser vi i analyse I, at Rebild, Næstved og København flere gange må modtage kritik fra en tredje
gruppe stakeholdere: deres egne medarbejdere. I denne forbindelse betegner Wæraas de offentlige organisationer som ”inkonsistente by default”, idet forskellige afdelinger og institutioner kan have forskellige
værdier og prioriteter, hvilket skaber udfordringer for at kommunikere ét samlet budskab (2008: 215 i Salomonsen 2013: 24). Salomonsen påpeger samtidig, at offentlige ledere skal forholde sig til stadig mere
professionaliserede medarbejdere, som i højere og højere grad udtaler sig offentligt, hvis de oplever kritisable forhold (Salomonsen 2013: 24). Dette ses tydeligt i Rebildsagen, hvor kritikken indefra ikke begrænser
sig til byrådet, men også tidligere ansatte pædagoger og nuværende tillidsrepræsentanter er i pressen. Som
konkluderet i analyse I er de med til at skade kommunens ethos betydeligt. I Københavns sag om Møllen
ligger konflikten mellem en institution og en forvaltning, der kommunikerer mod hinanden i pressen. Om
dette udtrykker Jesper Nissen fortrydelse over, at den konflikt bliver offentlig, da der er tale om en slags
medarbejder – Møllens leder Claus Christensen – som på sin vis hænges ud:
Vi kom til at sælge ham offentligt. Det skulle vi ikke have gjort. […] jeg synes ikke, det
klædte os at være så direkte omkring ham i medierne […] Altså… I en eller anden forstand var han jo en af vores medarbejdere. (Bilag 19, l. 47-52)
Dette står i kontrast til vores fund i analyse I, der understøtter beslutningen om at tage afstand fra Claus
Christensen, idet han er en aktør med meget lav ethos. En lignende situation opstår i Næstveds sag, hvor
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kommunen og Amys plejeforældre, som er kommunalt ansatte, offentligt kritiserer hinanden, men hvor
stakeholderne opfatter plejefamilien som mest troværdig. Ifølge Mads Young Christensen er det en usædvanlig situation at skulle krisekommunikere mod et par medarbejdere:
[Vi] er jo også derhenne, hvor, hvis man sådan sammenligner med andre forhold, […] at
det svarer til, at […] din chef beder dig om at lade være, og så gør du det alligevel. Det er
jo i virkeligheden sådan, man skal se på det, men det er ikke sådan, folk opfatter det.
Fordi man opfatter ikke det at være plejeforældre som et hverv på lige fod med alle mulige andre jobs. (Bilag 18, l. 147-151)
Næstved Kommune skal også tage hensyn til Amys adoptivforældre, som har modsatrettede ønsker end
Amy, plejeforældrene og Børns Vilkår. Dette er en stor udfordring for kommunen, idet den ikke kan tilfredsstille alle sine stakeholdere på én gang, hvilket afspejler den flerhed af værdier, som Salomonsen påpeger, at offentlige organisationer navigerer i (Salomonsen 2013: 23f).
En fjerde gruppe af stakeholdere, som ligeledes har meget høj ethos, er de af kommunens såkaldte principaler (Christensen et al. 2011: 33), der har formel magt over kommunerne. De viser sig i vores analyse at
inkludere Socialministeriet, Ankestyrelsen, Ombudsmanden og i Københavns tilfælde Borgerrådgiveren.
Disse principaler kan udøve direkte magt og kontrol over kommunerne, hvor principaler som borgere og
byrådspolitikere, hvilke vi allerede har gennemgået, kan udøve mere symbolsk pres via deres folkelige
mandat, som kommunerne arbejder under.
En særligt betydningsfuld principal er socialministeren, der, som analyse I viser, kan gå ind i sagerne og
underkende kommunen, for eksempel ved at sende Ankestyrelsen. Dette kan, som i Rebild og Esbjerg, få
kommunen til offentligt at ændre syn på krisen og dermed krisekommunikationsstrategi. I alle cases kræves
ministeren på banen. Det er et særtræk ved systems of federalism, at staten kan gå ind og kommunikere på
en lokal myndigheds område, hvis emnet er af national interesse (Schneider 1995 i Liu & Horsley 2007:
381). I denne forbindelse argumenterer Christensen et al. for, at Folketinget forventes at have ansvar, når
eksempelvis et barn mishandles (2011: 252). Socialministeren er da også langt mere synlig og kommunikerer om egne tiltag i Rebild og Esbjergs sager end i de to andre sager. Københavns sag er ikke stor nok til at
fordre handling fra ministeren, og krisen ebber ud, da ministeren ikke uddeler nogen sanktioner til kommunen. Jesper Nissen husker heller ikke, at ministeren er en særlig vigtig faktor i Københavns krise (bilag 19, l.
351-355), hvorimod Esbjerg Kommune mener, at ministeren og Ankestyrelsens indblanding medfører et
stærkt øget arbejdspres og direkte ændringer i krisekommunikationen (bilag 17, l. 245 & 266-269).
Det står ikke klart i tekstanalysen, hvorvidt Borgerrådgiverens kritik påvirker Københavns krisekommunikation, men medierne inddrager ham og tillægger ham høj ethos (bilag 13, l. 438-439). Interviewet med Jesper Nissen viser, at Borgerrådgiveren opfattes som meget vægtig i rollen som principal (bilag 19, l. 343346). Hans udtalelser kan altså potentielt være en stor udfordring for, hvad kommunen kan sige. Dog har
indholdet af hans kritik i denne sag ikke været særlig alvorligt, hvilket kan understøtte, hvorfor vi ikke har
set tydelige påvirkninger på kommunens kommunikation.
En femte gruppe af stakeholdere er medlemmer af Folketinget. Vi ser dog ikke klare tegn på, at folketingsmedlemmers indblanding påvirker kommunernes kommunikation, men de medvirker til at holde kriserne i
live og få dem op på et højere niveau, hvilket skader kommunens ethos. I den forbindelse påpeger Anker
Brink Lund, at et folketingsmedlem hurtigt kan skaffe sig selv opmærksomhed ved at kalde en minister i
samråd (Lund 2013: 137). Folketingsmedlemmernes egne mål om at skade politiske modstandere og frem-
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stå virkelystne ved at trække ministre i samråd kan være nogle af grundene til, at samrådene og den øvrige
kritik fra folketingspolitikerne ikke ser ud til at påvirke kommunens kommunikation betydeligt.
Det står altså klart, at kommunerne har at gøre med en række forskellige stakeholdere, som alle har høj
ethos. Interesseorganisationerne på børne- og handicapområdet har en særligt stærk ethos, idet de ud over
at fremstå kompetente har særdeles sympatiske formål, og deres kritik rammer således meget hårdt. Interviewene har vist, at kommunerne for at afbøde den offentlige kritik forsøger at arbejde tæt sammen med
organisationerne uden for medierne og forklare dem omstændighederne ved kriserne. Samtidig er det en
udfordring for kommunerne, at de ikke nødvendigvis kan styre deres medarbejderes udtalelser til medierne, hvilke kan skade kommunens ethos alvorligt, hvis medarbejderne fremstår med høj ethos. Derudover
skal kommunerne tilpasse deres kommunikation til krav fra deres principaler, hvoraf borgere og byrådspolitikere udøver symbolsk magt, og ministeren, Ankestyrelsen og ombudsmandsfunktionerne har reel magt
over kommunerne. Vi har dog ikke set tegn på, at hverken kommunernes principaler eller stakeholdere
generelt stiller direkte modstridende krav til kommunerne, bortset fra henholdsvis plejeforældrene og
adoptivforældrene i Næstved Kommunes Amysag.

7.5 Pathosladede sager
Tekstanalysen viser, at de fire kriser er præget af en pathosladet mediedækning. Det er for så vidt ikke
unikt for den offentlige sektor at blive udsat for den slags dækning, hvorfor det ikke var en af vores eksplicitte hypoteser fra begyndelsen, men vi vil i det følgende analysere, hvorvidt kommunale sager er særligt
følsomme og dermed fordrer brug af pathosappeller.
Nils Brunsson argumenterer for, at offentlige organisationer er ”kronisk depressive”, fordi de har ansvar for
svære sociale, ofte uløselige problemer (Brunsson 1989 i Wæraas & Byrkjeflot 2012: 197). Som tidligere
omtalt navigerer kommuner imellem mange stakeholderopfattelser og -værdier, idet deres arbejde påvirker mange mennesker. Drennan og McConnell pointerer, at kriser med stort symbolsk potentiale, altså
kriser som afdækker større samfundsmæssige sårbarheder, rammer de ansvarlige hårdere (2007: 179).
Kommunale socialsager, som de fire pågældende kriser, bærer i høj grad symbolsk potentiale; eksempelvis
handler Esbjerg og Rebilds sager i vid udstrækning om, hvordan systemet fejler i rollen som stopklods for
incest og pædofili.
Ud over at sagerne af natur appellerer til følelserne, underlægges de også en udpræget pathosframing fra
journalisterne. Analyse I viser imidlertid begrænsede sympatiske og empatiske udtryk fra kommunerne; kun
Esbjerg ender med at fremstå relativt sympatisk. I denne forbindelse har nylig forskning i brugen af følelser
i kriserespons fundet evidens for, at folk opfatter organisationer, som udtrykker følelser frem for at give en
rationel fremstilling, som mere troværdige (Kim & Cameron 2011 og Claeys, Cauberghe & Leysen 2013).
Ved at fokusere på særskilte følelser videreudvikler Kim og Cameron Coombs’ pointer om følelser i kriserespons, og de tilføjer således også yderligere aspekter til den retoriske teoris arete-dimension (2011: 4).
Særligt kriselederens udvisning af sadness, hvilket betegnes som det at holde fokus på ofrene og fortælle,
hvad man gør for dem (Kim & Cameron 2011:13), medvirker til en positiv opfattelse af organisationen,
navnlig hvis mediernes framing har anlagt et tilsvarende offerperspektiv på krisen (Kim & Cameron 2011:
20). I en dansk kontekst skriver Anker Brink Lund om en tendens til, at offentlige organisationer er oppe
imod ”enkeltsagernes medialiserede evighedsmaskine”, hvor journalister som udgangspunkt mener, at
(for)brugeren altid har ret (2013: 136f).
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Vores interviews viser, at de fire kommuner er enige om, at det følelsesmæssige aspekt er med til at gøre
sagerne svære at håndtere. Man kan ikke argumentere imod følelser, mener Mads Young Christensen:
Jeg tænker, at læren er, at i denne her slags sager er det utrolig svært at kommunikere
nuanceret omkring tingene og fagligt. Fordi det bliver et spørgsmål om følelser. Altså det
her, det er for størstedelen af borgerne et overgreb på en pige, og det er noget, der taler
til hjertet, populært sagt, hvor vi forsøgte at tale til hovedet. (Bilag 18, l. 705-708)
Han forklarer desuden, at for fagfolk er fjernelsen af Amy ikke nødvendigvis mere markant end andre fjernelser, hvilket kan forklare borgmesterens noget tørre reaktion, da han ser videoen første gang. Men denne
faglige pointe er ikke brugbar, når folk først har set de stærke billeder, mener Mads Young Christensen:
[Jeg] er slet ikke sikker på, at den sag havde udviklet sig sådan her, hvis den video ikke
havde været der. Og det gør lige pludselig, at vi får en meget mere massiv modstand, og
folk de kan helt klart forholde sig til de her stærke billeder. De kan ikke forholde sig til alle de her andre forhold. (Bilag 18, l. 170-172)
Det er således både sagernes natur samt mediernes framing og brug af billeder, der er med til at gøre sagen
svær at håndtere. Jesper Nissen mindes, at Berlingskes billeder gjorde Møllensagen særligt svær for Københavns Kommune:
Nogle af de der billeder, der var i Berlingske, det var jo af sådan et sovearrangement,
hvor de for nemhedens skyld der på Møllen havde lavet sådan noget, som en borger ikke kunne komme ud af. Og for det første ser det jo forfærdeligt ud, altså det var jo nogle
hæslige billeder det der, ikke, og man fik jo nærmest sådan nogle Natascha Kampuschagtige associationer, når man så de der billeder […]. (Bilag 19, l. 299-303)
De følelsesprægede emner, som alle fire kommuners kriser udspringer af, kan siges at være eksempler på
såkaldte wicked problems, hvor der hverken er enighed om, hvad problemet indebærer, eller hvordan det
bedst løses (Salomonsen 2013: 23). Denne udfordring er særligt tydelig i Næstveds sag, hvor de forskellige
stakeholdere er uenige om, hvad der er den bedste løsning for Amy. På den ene side mener kommunen,
dens fageksperter og adoptivfamilien, at Amy skal på institution, mens Amy selv, plejefamilien og diverse
ekspert- og partskilder, der udtaler sig i medierne, mener, at Amy skal blive ved plejefamilien.
Den udfordring, at wicked problems er komplicerede for medierne at dække, oplever også Thomas Reil som
en hindring for krisekommunikationen:
Hvis man nu tænker sig, at vi ikke har den tavshedspligt, og vi kunne bare gå ud og forklare os, så har jeg et indtryk af, at medierne nogle gange heller ikke er interesserede i at
høre det, fordi en sag kan blive for kompleks, og det her er meget komplekst. Der er
mange enheder, mange myndigheder, mange afdelinger, der er inde over. Og så bliver
det altså svært at forstå for borgerne derude, hvem gjorde egentlig hvad. Det skal helst
være sort-hvidt. (Bilag 17, l. 336-340)
Kommunernes kommunikationsmedarbejdere udtrykker forskellige tilgange til at arbejde strategisk med
følelser i kommunikationen. Mads Young Christensen mener ikke, kommunen har andet valg end at holde
fokus på den faglige diskussion, selv om den er svær at føre på grund af tavshedspligten:
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[Jeg] mener stadigvæk, man skal gøre det [tale til hovedet, red.] som offentlig myndighed, for det er det saglige og faglige grundlag, vi skal basere vores virksomhed på. Men
det ændrer ikke på, at jeg tror, man vil opleve, at de fleste vil mediemæssigt tabe den
kamp, fordi at vi ikke på samme måde kan tale til følelser. Det havde ikke nyttet noget,
at vi havde haft sagsbehandlere, at vi havde linet alle vores folk op, og så havde de stået
og grædt, ’vi er så kede af, at det er sådan, det er sket’, fordi det ville være usagligt. (Bilag 18, l. 708-713)
Som det også berøres i afsnittet om tavshedspligt, er Thomas Reil dog mere af den opfattelse, at et sympatisk fokus på ofrene er vejen frem for kommunens kommunikation:
Det er jo et vigtigt element i hele kommunikationen […]. Helt til at starte med handlede
det om politik, og det handlede om Børn og Kulturs måde at arbejde på og deres ære,
kan man sige. Og det – efter jeg kom ind – blev hurtigt vendt til, at det drejede sig om
børnene. Hvor vi hele tiden sagde, og hvor jeg hele tiden førte folk tilbage også: ’Prøv at
høre. Det drejer sig ikke om, hvordan vi er organiseret. Det drejer sig ikke om, hvor
mange penge vi bruger […] Det drejer sig kun om én ting. Og det er børnene. Og det er
dem, I skal tage afsæt i, i alt I kommunikerer.’ (Bilag 17, l. 288-295)
Der er altså på én gang tale om komplekse sager, der kalder på en faglig, logisk argumentation, men samtidig om stærkt følelsesladede, personbundne sager med symbolsk værdi, som kalder på et krisesvar, der
udtrykker medfølelse og sympati. Derfor må et let patetisk krisesvar, som det, Mads Young Christensen
ridser op, ikke anses som anbefalelsesværdigt, da mange stakeholdere samtidig afkræver forklaringer og
ansvarsplacering og betegner undskyldninger uden disse elementer for ”gratis omgange”. Det kan dog ikke
ignoreres, at både Coombs og Aristoteles opfatter sympati og medfølelse som kerneelementer i et godt
krisesvar, og at evidensen fra Kim og Cameron (2011) samt Claeys et al. (2013) viser, at organisationer opfattes mere troværdige, hvis de udtrykker disse værdier. Disse pointer om vigtigheden af følelser i kriserespons er fundet ved at undersøge private virksomheders krisesvar. De kaster derfor ikke lys over, hvorvidt
der for kommuner er et større krav om at fremstå saglig, og der derfor ikke er plads til følelsesbetonede
krisesvar, som eksempelvis Line Trap Mogensen og Mads Young Christensen fra Næstved Kommune synes
at mene.
I lyset af analyse I’s konklusioner om, at særligt Rebild, Næstved og Københavns Kommunes krisekommunikation skader deres arete, anser vi det som en mulighed for kommunerne at højne det sympatiske udtryk
ved at udvide deres brug af det retoriske bevismiddel pathos i sager som disse. På den måde kan de give
svar, der er passende til mediernes følelsescentrerede framing og dermed sandsynligvis styrke deres ethos.

7.6 Aktindsigt
Vi finder i både vores analyse og interviews flere eksempler på, at offentlige organisationer, som Liu og
Horsley påpeger, udsættes for særlig media scrutiny (2007: 379). I dansk kontekst relaterer dette sig særligt
til retten til aktindsigt, der betyder, at alle borgere har ret til adgang til dokumenter i en sag, medmindre
det er interne arbejdspapirer eller dokumenter med oplysninger om personers private eller virksomheders
økonomiske forhold (Forvaltningsloven § 27). Berlingskes ansøgning om aktindsigt er eksempelvis grunden
til, at sagen om Møllen udvikler sig til en krise for Københavns Kommune, forklarer Jesper Nissen:
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Altså, historien var jo stort set lukket for os ved nytår 2012/13, fordi der havde vi jo lukket Møllen, og vi var på vej videre. Og hvis Berlingske ikke havde interesseret sig for det
der… Og det de kunne få, det skulle de jo have ved aktindsigt. Altså, så hvis de ikke havde fået det, så havde der ikke været mere at snakke om på det tidspunkt. (Bilag 19, l. 3740)
Formentlig også på grund af retten til aktindsigt – og fordi kommunen ønsker at være åben (bilag 17, l. 503510) – lægger Esbjerg Kommune alt relevant materiale tilgængeligt på sin hjemmeside, da det i oktober
2012 kommer frem, at der er fejl i tre ud af fire af Esbjergs sager. I tillæg til kommunens pressemeddelelse
lægges både Ankestyrelsens rapport, et faktaark om rapporten, en rapport fra Social- og Integrationsministeriets task force og kommunens fremadrettede udviklingsplan op.
Københavns og Esbjerg Kommune anbefaler i den forbindelse begge stealing thunder-strategien med selv
at melde nyheden ud. Jesper Nissen siger: ”Og det er næsten en lektie, jeg vil sige, man kan bruge i alle
sammenhænge i den slags pressearbejde, vi laver: Så snart du ved det, så sig det” (bilag 19, l. 384-386). Og
Thomas Reil forklarer:
[Det] andet, der er kommet ud af det, er selvfølgelig også, at man er blevet bedre til at
tænke på mig, når der er sådan nogle ting under opsejling. At jeg bliver tidligere spurgt:
Er det noget, vi skal gøre, skal vi være proaktive, kan vi være proaktive, uden at vi bryder
tavshedspligten? (Bilag 17, l. 478-481)
Opsummerende kan man sige, at en borgers – især en journalists – ansøgning om aktindsigt kan vise sig at
blive startskuddet til en krise for kommunen. Samtidig fungerer aktindsigtsansøgningen som en form for
advarsel for kommunen, som kan imødekomme kritikken ved hjælp af en stealing thunder-strategi. Vores
analyser tyder dog på, at tavshedspligten kan stå i vejen for hensigtsmæssig anvendelse af denne strategi.
Rebild Kommune offentliggør eksempelvis selv nyheden om, at en far er sigtet for omfattende seksuelt
misbrug, men denne pressemeddelelse fungerer mindre godt, da flere oplagte spørgsmål forbliver ubesvarede på grund af kommunens tavshedspligt. Det samme ville have gjort sig gældende i Næstved Kommune,
som dog ikke mener, den har et problem at melde ud.

7.7 Interne hensyn
Dette parameter medtager vi i kontekstanalysen, idet alle interviewpersoner påpeger, at interne hensyn til
medarbejdere har stor betydning for kommunens krisekommunikation. Næstved Kommune finder det vigtigt at stå ved de medarbejdere, der mener, de har handlet fagligt korrekt (bilag 18, l. 228-230). Derudover
har Søren Dysted og Anette Brix’ læserbrev i Politiken, ifølge Mads Young Christensen, en lige så vigtig intern som ekstern funktion: ”Det ændrer jo ikke noget ved det samlede billede, men det betyder noget i
forhold til, at medarbejderne føler, at så gør man også noget for ligesom også at varetage deres interesse,
ikke?” (bilag 18, l. 560f & 566f).
Jesper Nissen understreger samtidig vigtigheden af at drage omsorg for de medarbejdere, der står mål for
kritikken: ”Ja, det er dem, man kan have en tendens til at glemme, det er frontmedarbejderne, det er dem,
der tager skraldet derude i hverdagen” (bilag 19, l. 478f). Det samme pointerer Næstved i forbindelse med
de pædagoger, der var med til at flytte Amy (bilag 18, l. 288-290).
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Loyaliteten over for medarbejderne kan dog være et problem, hvis medarbejderne ikke har handlet fagligt
korrekt. Dette ser man i Esbjergsagen, hvor Thomas Reil forklarer Hans Erik Møllers fortsatte afvisning af, at
kommunen har begået fejl, med, at Hans Erik Møller blot videregiver informationer fra forvaltningen (bilag
17, l. 187-191). Ifølge Thomas Reil skal fagmedarbejderne igennem en erkendelse af, at de ikke har gjort
deres arbejde godt nok, før kommunikationsafdelingen kan forklare dem, at kommunen er nødt til at undskylde offentligt (bilag 17, l. 216-226).
I den forbindelse påpeger Jesper Nissen, at det kan være svært for kommunikationsafdelingen at få fat i
korrekte informationer:
Folk, som har lavet nogle fejl, eller… Og derfor vil trække det i en bestemt retning eller
ikke fortæller hele sandheden fra starten, fordi de er bange for, at det er dem, der
kommer til at hænge på fejlen, og især sådan en sag her, hvor der er så mange involverede, […] vores allerstørste opgave som pressefolk her er næsten altid at finde ud af,
hvad der er op og ned. (Bilag 19, l. 441-445)
Den betragtning støtter op om Karl W. Weick og Kathleen M. Sutcliffes teori, at organisationer, der reagerer
hurtigt og effektivt på potentielle kriser – såkaldte High Resilience Organizations – er opmærksomme på
egne fejl og agerer deres egen ”djævlens advokat” (Weick & Sutcliffe 2007: 10 i Herping 2012: 57). Det tyder på, at kommuner, ligesom andre typer organisationer, vil få et bedre udgangspunkt at krisekommunikere ud fra, hvis de fra start får deres medarbejdere til at identificere og indrømme egne fejl. Hermed kan
kommunerne kommunikere åbent igennem hele kriseforløbet og ikke senere blive afsløret i at have afgivet
forkerte forklaringer.
I forbindelse med at informere kommunikationsafdelingen bedst muligt pointerer Thomas Reil, at en vis
krisebevidsthed i organisationen, især blandt cheferne, er afgørende, da kommunikationsafdelingen så
inddrages hurtigere i mulige pressesager (bilag 17, l. 540-544). Dette oplever Næstved Kommune efter
Amysagen, hvilket ifølge Line Trap Mogensen giver kommunen mulighed for at være proaktiv:
[Det] er nogle af de konsekvenser, vi kan mærke. Vi bliver faktisk kontaktet oftere fra
den afdeling især og må så sige: ’okay, vi har den sag her, forældrene truer faktisk med
at gå i pressen, fordi de er rigtig sure over et eller andet’, og så tager vi den upfront. Det
er ikke sikkert, den nogensinde ender i pressen, det er heller ikke sikkert, de gør det eller
noget som helst, men det er fint at have lige upfront, så man er lige klar over, okay, jeg
skal simpelthen være i nærheden af min telefon i weekenden og så videre. (Bilag 18, l.
794-798)
Interne hensyn kan altså siges at være endnu en begrænsning for kommunernes krisekommunikation.
Kommuner skal i deres kommunikation være opmærksomme på ikke at nedgøre deres medarbejdere og
huske at drage omsorg for de frontmedarbejdere, der kritiseres i offentligheden. Samtidig er det svært for
kommuner at få deres krisekommunikation godt fra start, hvis ikke kommunikationsafdelingen informeres
om den potentielle krise tidligt i forløbet, og hvis ikke kommunikationsmedarbejderne og talspersonerne
får troværdig information fra forvaltningen.
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7.8 Delkonklusion for analyse II
På baggrund af foregående analyse mener vi, der er støtte til vores tese om, at kommuner har særlige vilkår
for deres krisekommunikation. Nogle af disse vilkår sætter begrænsninger for krisekommunikationen, som
det er svært for kommunerne at gøre noget ved, mens andre giver krisekommunikative udfordringer, som
kommunerne har mulighed for at arbejde med. I denne delkonklusion samler vi op på de syv parametre i
samme rækkefølge, som de hidtil er bragt, og kommenterer på, hvad kommuner med fordel kan tage højde
for, når de krisekommunikerer. Dette munder ud i fem anbefalinger til kommunal krisekommunikation,
som er anvendelige i forbindelse med socialsager. Vi opstiller altså ikke en anbefaling til hvert parameter,
men derimod til de vilkår, vi vurderer, kommunerne har mulighed for at arbejde med.
Først og fremmest spiller tavshedspligten en stor rolle i de socialsager, vi undersøger, idet der knytter sig en
stor mængde personfølsomme oplysninger til sådanne sager. Tavshedspligten står i vejen for et vigtigt
formkrav til krisekommunikation, nemlig åbenhed, og kan anses som den måske største begrænsning for
kommunerne i deres krisekommunikation. Ofte betyder tavshedspligten, at kritik af kommunen kommer til
at stå uimodsagt. Vi finder i vores analyser desværre ikke belæg for at komme med anbefalinger til, hvordan kommuner kan kommunikere hensigtsmæssigt om tavshedspligten, men de følgende overvejelser er
værd at have in mente.
De interviewede kommunikationsmedarbejdere giver udtryk for, at man ikke ønsker at diskutere med borgerne i pressen, hvilket også synes mest hensigtsmæssigt i forhold til at bevare en sympatisk fremtoning.
Dette understøttes af, at medierne gerne vælger vinklen med ”borgeren i klemme”, hvormed sagen ofte
synes tabt på forhånd for kommunen. For at fremstå sympatisk kan det være fordelagtigt for kommunen at
supplere en henvisning til tavshedspligten med et argument om, at kommunen ikke kan sige mere af hensyn til ofrene. Der er dog en risiko for, at medierne vil opfatte kommunen som selvhævdende, hvis den
tydeligt fremhæver sine egne moralske hensyn til ofrene. En anden strategi, kommuner kan overveje, når
de bremses af deres tavshedspligt, er at forklare, hvad man gør for at sikre, at samme problem ikke opstår
igen. Det er dog heller ikke givet, at en sådan udmelding modtages positivt, da medierne ofte fokuserer på
problemet frem for løsningen; særligt hvis de mener, skyldsspørgsmålet stadig står åbent. Denne strategi
forudsætter altså, at kommunen allerede har både undskyldt og placeret et ansvar.
Vores analyser viser, at det ofte er utilstrækkeligt kun at vælge en ansat fra embedsværket som talsperson,
da det politiske niveau ofte kræves på banen, og gentagne efterspørgsler efter borgmesteren bør efterkommes. Hvis ikke der opstår et udtalt stakeholderkrav om udtalelser fra borgmesteren, synes det dog
fordelagtigt at gemme borgmesteren til senere i tilfælde af, at sagen eskalerer. Samtidig synes det dog utilstrækkeligt kun at vælge en politiker som talsperson, da politikere ofte mangler viden om sagens detaljer.
Det politiske lag kan udgøre en yderligere udfordring for kommuners krisekommunikation, da et uenigt
byråd både kan forlænge og forværre krisen. Dårligt samarbejde i byrådet og et kriseudbrud tæt på et valg
forhøjer risikoen for, at byrådsmedlemmer kritiserer forvaltningen, borgmesteren eller hinanden i pressen.
Byrådspolitikere, der ved offentlig kritik medvirker til at holde sagen i live og forplumre kommunens budskab, kan med fordel være opmærksomme på, at de i sidste ende er ansvarlige for forvaltningens opgaver,
hvorfor kriseansvaret i princippet kan attribueres til dem. Medier og andre stakeholdere spørger dog ofte
efter borgmesterens kommentar, hvilket tyder på, at offentligheden ser borgmesteren som den øverst ansvarlige. Af disse grunde er det sjældent hensigtsmæssigt for kommunalpolitikere, herunder borgmesteren,
at skyde skylden på forvaltningen. Også disse forhold er det dog svært for kommunikationsmedarbejdere at

Side 92 af 108

gøre noget ved, da de ikke kan henstille til politikerne, hvad de bør kommunikere. Kommunikationsafdelingen kan dog forsøge at dæmme op for mængden af kritik ved at holde byrådet godt underrettet om krisen.
Det er desuden et vilkår for kommuner, der rammes af socialsager, at de kan kritiseres af stakeholdere med
stærke ethos. Det gælder først og fremmest ministeriet, herunder Ankestyrelsen, og Ombudsmanden, hvis
beslutninger kommunerne skal rette ind efter; også hvis det går imod kommunernes plan for håndtering af
krisen. Dertil kommer interesseorganisationer, som er stærke på både phronesis og arete og dermed meget
troværdige i offentlighedens øjne, og borgere, som i stigende grad – blandt andet i forbindelse med fremkomsten af sociale medier – offentligt kritiserer kommunens handlinger. Folketingspolitikere kan medvirke
til at skabe mere fokus på kommunernes kriser, men deres kritik påvirker tilsyneladende sjældent kommunernes krisekommunikation. Disse stakeholdere er alle med til at lægge pres på kommunen og er ofte med
til at så tvivl om kommunens forklaringer. Dette vilkår kan kategoriseres som en begrænsning for krisekommunikationen, som kommuner blot må acceptere. Dog kan man argumentere for, at det altid er tilrådeligt for kommuner at opretholde gode forhold til sine stakeholdere, da de hermed øger muligheden for
en fair behandling i medierne.
Kommuners krisekommunikation kan endvidere besværliggøres af, at den sag, der forårsager krisen, er
kompliceret og dermed svær at forklare stakeholderne, som kræver både årsagsforklaringer, sympati med
ofrene og et ansvar placeret. Kommunerne mødes ofte med voldsom kritik, som, formentlig især i socialsager, kan være pathosladet. Vores analyseresultater indikerer, at der kan være en uudnyttet mulighed for
kommuner i at inddrage de følelsesmæssige aspekter i deres krisekommunikation. Det er dog ikke anbefalelsesværdigt at udelade de faglige argumenter i sagen.
Den danske ret til aktindsigt betyder desuden, at medierne har bedre mulighed for at finde frem til fejl, der
kan sende en kommune ud i en krise. Samtidig fungerer en ansøgning om aktindsigt dog som advarsel om
en potentiel krisesag for kommunen, som her får muligheden for selv at melde historien ud, hvilket ofte er
fordelagtigt. Denne strategi er dog ikke hensigtsmæssig, hvis mange omstændigheder ved sagen er tavshedsbelagt, og udmeldingen derfor ville blive meget informationsfattig. Når det skal afgøres, hvilke sager
kommunen selv skal melde ud, kan en hensigtsmæssig strategi for kommunikationsafdelingen være at stille
forvaltningen de kritiske spørgsmål, som medier, interesseorganisationer og andre stakeholdere sandsynligvis vil kræve svar på ved offentliggørelsen af sagen.
Slutteligt viser vores analyse, at hensynet til de implicerede medarbejdere kan være en begrænsning for
kommunernes krisekommunikation. Selv om det i Københavns tilfælde forekommer som en klog strategi at
distancere sig fra Møllen, føler kommunerne generelt ikke, at de kan tage skarpt afstand fra de handlinger,
der startede krisen. Medarbejderne vil føle sig truffet, og da både frontmedarbejdere og forvaltningsledere
ofte er kendte i lokalsamfundet, kan de komme til at stå på mål for offentlighedens vrede. Vores analyser
indikerer, at interne hensyn afholder kommunerne fra at anvende responsstrategier, der passer til deres
stakeholderes forventninger, idet kommunerne har tendens til at støtte op om deres forvaltning i stedet for
at tage afstand og undskylde for den formodede dårlige sagsbehandling. I den forbindelse kan det være
svært for kommunens talspersoner at få helt korrekte oplysninger fra medarbejdere, som enten ikke mener, de har begået fejl, eller som forsøger at skjule disse. Vigtigheden af, at talspersonen giver sandfærdige
krisesvar, er dog ikke unik for kommuner, og vi ved ikke, om det er sværere for kommuner end andre typer
organisationer at få korrekte informationer fra fagkontorerne.
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7.8.1 Anbefalinger
På denne baggrund finder vi det muligt at udmønte fem anbefalinger til kommuner, der skal krisekommunikere om en socialsag. Anbefalingerne er rettet mod personer, der beskæftiger sig med kommunikation i
kommuner. Det er især kommunikationsmedarbejdere, men kan også være chefer, direktører og kommunalpolitikere, da disse ofte deltager i et eventuelt kriseteam og/eller udtaler sig til medierne. Anbefalingerne gælder kun for den eksterne kommunikation under krisen, ikke før- og efter-krisefaserne, og de behandler heller ikke, hvordan kommunerne skal forholde sig til den interne kommunikation under en krise. Derudover relaterer anbefalingerne sig kun til forhold, hvor vi vurderer, at kommuner har særlige begrænsninger. Generiske råd som det, at man bør vælge en medievant talsperson, er allerede behandlet i krisekommunikationslitteraturen og medtages derfor ikke her. Endelig skal det pointeres, at det ikke er sikkert, at de
undersøgte kommuner kunne have afværget deres dobbeltkriser, hvis de havde fulgt nedenstående anbefalinger, idet kommunerne også begik andre krisekommunikative fejl. Vi mener imidlertid, at kommuner
kan mindske risikoen for, at en krise udvikler sig til en dobbeltkrise, ved at følge anbefalingerne.
Anbefalingerne præsenteres kortfattet, da de er en kondensering af de pointer, der gerne skulle fremgå
tydeligt i vores analyser:
1. Byrådet bør fremstå enigt og afstå fra at kritisere hinanden
Et uenigt byråd har vist sig at forværre og forlænge krisen. Kommunikationsmedarbejdere kan ikke
diktere, hvad politikerne siger offentligt, men de kan muligvis reducere risikoen for, at politikerne kritiserer hinanden i medierne, ved løbende at holde byrådet informeret om sagen.
2. Politikere bør ikke skyde skylden på forvaltningen og fraskrive sig selv ansvar
Stakeholderne kræver oftest et politisk ansvar placeret, og byrådet er tilmed formelt ansvarlig for
forvaltningens opgaveudførelse.
3. Kommunen kan med fordel vælge to talspersoner, som ved krisens udbrud bør være en chef fra
forvaltningen og den relevante udvalgsformand
Disse roller udfylder behovet for en talsperson med kendskab til sagen og en talsperson, der kan påtage sig ansvar. Vælges en chef frem for en direktør og en udvalgsformand frem for borgmesteren i
starten af kriseforløbet, har kommunen mulighed for bringe direktøren og borgmesteren på banen,
hvis sagen udvikler sig negativt, og stakeholderne efterspørger et højere niveau. Konsistens i kommunens budskaber er stadig essentielt, hvorfor denne anbefaling kræver en høj grad af koordination.
4. Vis sympati uden at glemme de faglige argumenter
Kommunens talspersoner kan med fordel huske at udvise medfølelse for ofrene for krisen og dermed
fremstå mere sympatiske. De faglige forklaringer i sagen bør ikke erstattes, men nærmere suppleres
med udvisning af sympati samt vilje til korrigerende handlinger.
5. Kommunen kan med fordel selv breake en sag, som vurderes at have krisepotentiale, hvis ikke
tavshedspligten blokerer for offentliggørelsen af sagens væsentligste informationer
Hvis kommunen ved, at den står med en potentiel krise, bør den selv forsøge at sætte dagsordenen
med en proaktiv udmelding. Dette er dog en risikabel strategi, hvis mange omstændigheder ved sagen er tavshedsbelagt, og udmeldingen kan risikere at åbne op for flere spørgsmål, end det er muligt
at give svar på. Når det vurderes, hvilke sager der har krisepotentiale, bør kommunen stille sig selv de
kritiske spørgsmål, som medierne kan sætte fokus på, hvis sagen offentliggøres.
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8 Metodekritik og teoretisk refleksion
Vi har allerede i specialets teori- og metodekapitler berørt mange af vores til- og fravalg samt overvejelserne bag dem. I dette kapitel vil vi redegøre for gyldigheden af den viden, vi producerer, ved at sætte fokus
på undersøgelsens validitet og reliabilitet samt anvendeligheden af den valgte teori. Vi bringer en kort,
samlet vurdering heraf i slutningen af kapitlet.

8.1 Validitet
I dette afsnit redegør vi for validiteten af vores undersøgelse og deler i tråd med Yin vores overvejelser op i
ekstern, intern og konstruktionsvaliditet (Yin 2003: 36f).
Ekstern validitet handler om, hvorvidt man kan foretage mere overordnede generaliseringer ud fra undersøgelsens resultater end de, der gælder for det relevante casestudie. Som pointeret i metodeafsnittet bygger vores casestudie på analytisk generalisering og ikke statistisk generalisering (Yin 2003: 37), hvilket de
følgende overvejelser skal ses i lyset af. Vores valg af fire cases baserer sig på et ønske om at øge generaliserbarheden og dermed validiteten. Dog er vi opmærksomme på, at de fire kommunale kriser, vi studerer,
ikke er repræsentative for kommunale kriser generelt. For det første handler kriserne om grove svigt af
svage borgere og er dermed meget alvorlige. Det kan for eksempel antages, at de udledte pointer om interesseorganisationer, ofre og pathosappeller ikke gælder i samme udstrækning, hvis der er tale om en krise
som følge af budgetbesparelser eller ulovlige renteswaps. For det andet strækker kriserne, især to af dem,
sig over meget lange forløb og behandles i både print- og tv-medier. Vi kan dermed ikke sige noget om,
hvorvidt vores konklusioner om, hvad kommuner særligt skal tage højde for i deres krisekommunikation,
gælder for andre typer af kommunale kriser.
Med hensyn til specialets interne validitet må vi som det vigtigste slå fast, at vi med vores forskningsdesign
og analysemetode ikke kan påvise kausalsammenhænge, altså om x udtalelse fra ministeren får y indflydelse på kommunens ethos. Ifølge Yin er manglende intern validitet ikke problematisk for et eksplorativt casestudie (2003: 36), men vi bør som forskere være opmærksomme på ikke ukritisk at inferere. Man kan forhøje den interne validitet ved at matche mønstre med hinanden, bruge forklarings- og logikmodeller samt
vurdere de alternative forklaringer (Yin 2003: 36). Vi fokuserer i analyse I netop på at afdække mønstre i
krisekommunikationen, også på tværs af casene i den sammenlignende delkonklusion. Dertil kommer, at vi
i interviewene får støtte til nogle kausalitetsforklaringer. For eksempel fortæller en kommune, at Ankestyrelsens rapport giver anledning til et skift i kommunikationsstrategi, og alle interviewpersoner beretter, at
tavshedspligten påvirker åbenheden i kommunens kommunikation.
Den sidste type validitet, konstruktionsvaliditet, omhandler korrekt operationalisering af det felt, forskeren
ønsker at undersøge (Yin 2003: 34). Spørgsmålet er, om vi rent faktisk undersøger det, vi ønsker at undersøge, så der er sammenhæng mellem teori og empiri. I den forbindelse har vi søgt at konstruere analysen
på den bedst mulige måde i forhold til at besvare vores problemformulering og opfylde vores formål. I analyse I finder vi Coombs’ responsstrategier og de retoriske begreber nyttige i forhold til at undersøge, hvordan kommunernes kommunikation påvirker deres ethos. Samtidig gør disse teorier det muligt at vurdere,
hvornår kommunernes kommunikation kritiseres, og dermed hvornår kriserne udvikler sig til dobbeltkriser.
Vi fokuserer i tekstanalysen på at eksplicitere, hvornår de respektive kriser overlejres af en kommunikationskrise, fordi dette er problemformuleringens omdrejningspunkt. Til gengæld diskuterer vi ikke, hvorfor
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der er tale om en krise, men konkluderer blot, at sagerne er kriser med udgangspunkt i den krisedefinition,
vi opstiller i vores teorikapitel. Vi er dog bevidste om, at validiteten af vores konklusioner afhænger af,
hvorvidt man accepterer forudsætningen om, at der er tale om henholdsvis kriser og dobbeltkriser, hvilket
vi derfor søger at argumentere for i både indledning og analyse I.
I analyse II inddrager vi kvalitative interviews som en yderligere evidenskilde, hvilket Yin anbefaler for at
højne konstruktionsvaliditeten (2003: 34). Sammen med teorierne om offentlige organisationers kommunikation og danske kommuner udgør interviewene fundamentet for vores analyse af kommuners vilkår for at
krisekommunikere, hvilke ikke kunne afdækkes i tekstanalysen. I interviewene præsenterer vi kommunerne for de parametre, vi identificerer i tekstanalysen og finder støtte til i teorien, så deres respons er fokuseret i forhold til både analysen og litteraturen. Med interviewene søger vi således at verificere og nuancere
sammenhængen mellem de opstillede undersøgelsesspørgsmål og de faktiske analyseresultater.

8.2 Reliabilitet
Undersøgelsens reliabilitet handler om, hvorvidt man ved gentagne målinger kommer frem til samme resultat, altså om der er potentielle fejl og bias i specialet (Yin 2003: 37f).
For at andre forskere kan efterprøve vores resultater, har vi valgt vores cases ud fra ens kriterier, nemlig
socialsager med længerevarende negativ mediedækning. Da flere end fire sager passer til disse kriterier,
fravalgte vi de ældste sager samt de sager, der – efter vores viden på daværende tidspunkt – behandles i
andre specialer eller afhandlinger. Vi udvalgte de mest relevante artikler fra vores omfattende kortlægninger for at kunne foretage detaljerede analyser, og hermed kan vi have fravalgt udtalelser eller handlinger,
der påvirkede krisekommunikationen. Vi vurderer dog, at risikoen herfor er lille, da vi stadig har alle kommunernes og stakeholdernes udtalelser med og derfor ikke har reduceret de data, der er centrale for specialets problemformulering.
Ved at analysere fire cases får vi mindre plads til at gå i dybden med hver enkelt case. I analyserne lægger vi
derfor særlig vægt på udvalgte perioder, hvilket kan skævvride billedet af, hvordan krisen er forløbet. Vi har
dog analyseret hele forløbet for samtlige cases og valgt at nedtone fokus på de perioder, hvor både megen
kritik og krisekommunikation gentages. Vi mener, at valget om at inddrage fire cases på bekostning af dybden i analyserne er hensigtsmæssig, da konklusionerne fra de fire cases afviger fra hinanden på afgørende
punkter og dermed bidrager til en mere fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering.
Dertil kommer risikoen for, at vi som forskere er biased i vores analyser. Denne risiko har vi forsøgt at reducere ved stringent at følge vores nøje beskrevne forskningsdesign og analysemetode, ved at aflæse i mediedækningen, hvorvidt stakeholdere attribuerer skyld til kommunerne og dermed ikke blot basere det på
vores egne vurderinger, og ved begge at revidere samtlige tekster og på denne måde fange hinandens bias.
Endvidere mener vi, at de kvalitative interviews højner reliabiliteten af vores speciale, da kommunerne
hermed har kunnet påpege vores mulige bias. Til de kvalitative interviews knytter der sig dog også en risiko
for fejl og bias. For det første betyder det manglende interview med Rebild Kommune, at konklusionerne
om denne case er behæftet med større usikkerhed end de øvrige. For det andet har vores interviewpersoner formentlig også interesser, de forsøger at pleje i interviewene, for eksempel at undgå at udlevere kolleger og politikere. Dette understøttes af, at Næstved Kommune som udgangspunkt afslog at blive interviewet. For at minimere denne risiko tilbød vi interviewpersonerne at få transskriptionerne til gennemsyn,
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og Næstved Kommune fik fjernet nogle citater, der lå for tæt på interviewpersonernes tavshedspligt. De
slettede citater indeholder dog ikke pointer, der er vigtige for vores analyse, hvorfor dette ikke bør medføre
hverken fejl eller bias. For det tredje ligger kriserne mellem et og to et halvt år tilbage i tiden, hvilket betyder, at interviewpersonerne ikke kan huske alle detaljer. Generelt har vi dog den opfattelse, at de fortalte
åbent og fyldestgørende om kriseforløbet og -kommunikationen.
Slutteligt skal det nævnes, at de fire kriser ikke er fuldt ud sammenlignelige, blandt andet på grund af forskelle i længde og intensitet i mediedækningen. Det, at Københavns krise eksempelvis forløber over relativt
kort tid og hovedsageligt dækkes af Berlingske, kan have haft indflydelse på vores konklusion om, at denne
kommunes ethos tog mindre skade. Vores valg af cases afspejler, at dobbeltkriser kommer i forskellige størrelser og grader, men det har samtidig begrænset vores mulighed for at trække direkte paralleller mellem
casene om, hvad der er passende krisekommunikation. Denne begrænsning er dog en naturlig følge af vores socialkonstruktivistiske syn på kriser.

8.3 Teoretisk refleksion
Mange af de teoretiske overvejelser fremgår allerede af teorikapitlet, men vi vil i det følgende kommentere
på, hvor vores sammensatte teoriapparat fungerer godt og mindre godt i besvarelsen af problemformuleringen.
Først og fremmest kan det anfægtes, at vi ikke applicerer hele teorien om den retoriske arena. Vi vurderer
dog, at vores nedslag på tekst- og kontekstparametrene i tekstmodellen har vist sig meget anvendeligt som
”krumtap” mellem vores to teoretiske ben i henholdsvis krisekommunikationslitteraturen og forskningen i
henholdsvis offentlige organisationers kommunikation og danske kommuner.
Den retoriske arenas multivokale tilgang giver analysen dybde i dens skelnen mellem de forskellige stakeholderes holdninger til kommunerne og fører os et skridt videre fra Coombs’ syn på stakeholdere som en
homogen gruppe. På grund af det høje antal cases har vi dog måttet fatte os i korthed i de individuelle analyser, og det er ofte stakeholdernes udtalelser, der er skåret fra. Dette skyldes dog også, at vi sjældent finder belæg for, at kommunernes stakeholdere har modstridende forventninger – kun i Amysagen ses det
med plejefamilien over for adoptivfamilien – hvorfor vi ikke mener, at dette valg går ud over vores analyseresultater. Overordnet set mener vi ikke, at vi kunne have undværet den retoriske arena som teoretisk
framework, da den binder de tekstuelle og kontekstuelle faktorer ved en offentlig organisations krisekommunikation sammen.
Vi var fra start bevidste om, at Coombs’ SCCT kunne komme til kort i vores analyser af kommunale kriser,
men vi mener, at teorien er ganske anvendelig i analysen af, hvorfor kommunernes kriser udvikler sig til
dobbeltkriser; særligt med den retoriske arena som overordnet framework. En ulempe ved SCCT er dog, at
den til en vis grad forudsætter rationelle aktører, der foretager rationelle beslutninger, for eksempel at
anvende x responsstrategi til y situation. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, viser vores interviews. Samtlige interviewpersoner afviser, at de fra start lagde en overordnet kommunikationsstrategi (bilag 18, ll. 90f
og bilag 17, ll. 41-48), og Jesper Nissen bruger udtrykket, at folk ”fiser rundt som fluer i en flaske” (bilag 19,
ll. 433-437). Kriserne har medført kaos i kommunikationsafdelingerne, og der er givetvis ikke altid blevet
reageret rationelt. Denne betragtning har betydning for de anbefalinger til kommuner, som vi udmønter,
da vi ikke kan tage det for givet, at anbefalingerne er nemt anvendelige for kommunerne i praksis.
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I specialet tilkender vi os antagelsen om, at målet med krisekommunikation er at forbedre den kriseramte
organisations omdømme. I den forbindelse er det væsentligt at nævne, at visse forskere, herunder Wæraas
og Byrkjeflot (2012: 201), diskuterer, om legitimitet er et bedre mål for offentlige organisationer end et
godt omdømme. Den finske forsker Vilma Luoma-aho argumenter for, at offentlige organisationer bør
stræbe efter et ”neutralt omdømme”, da de ikke har incitament eller ressourcer til at opretholde et ”excellent omdømme”. Offentlige organisationer bør derfor fokusere på at undgå et dårligt omdømme og dermed en legitimitetskrise (Luoma-aho 2007). Vi fastholder vores fokus på omdømme som mål frem for legitimitet, da vi ikke mener, de fire kommuner har mistet deres legitimitet, men derimod har fået et dårligt
omdømme. Som nævnt i indledningen til specialet medfører et dårligt omdømme en risiko for eksempelvis
politiske indgreb og medarbejderflugt, og det kan i yderste konsekvens føre til en legitimitetskrise. Det betyder, at det er væsentligt for kommuner at beskæftige sig med krisekommunikation uanset om målet er
legitimitet, et neutralt omdømme eller et ”excellent” omdømme.
Idet vi beskæftiger os med offentlige organisationers kommunikation, kan det, på grund af offentlige organisationers politiske lag, synes oplagt at inddrage teori om politisk kommunikation. Dette støttes af Anders
Esmark, som argumenterer for, at offentlige kommunikatører balancerer ”på en knivsæg mellem politisk
kommunikation og andre former for kommunikation” (2006: 26 i Salomonsen 2013: 18). Når vi alligevel ikke
inddrager denne del af kommunikationslitteraturen, skyldes det, at forskningen inden for politisk kommunikation i højere grad har fokus på kommunikation til og om politikere samt politikernes egen kommunikation end på offentlige lederes muligheder for at kommunikere (McNair 2003 og Graber 2005 i Salomonsen
2013: 18). Idet vi analyserer kommuners krisekommunikation ud fra det perspektiv, at kommunens og ikke
de involverede politikeres ethos skal genoprettes, finder vi krisekommunikationslitteraturen mere passende og samtidig dækkende for besvarelsen af vores problemformulering.
Endelig skal der knyttes en kommentar til vores brug af teori om offentlige organisationers strategiske
kommunikation og krisekommunikation. Vi inddrager den internationale teori i de tilfælde, den er relevant
for vores analyse, men går ikke ind i en diskussion af, hvilke dele af teorien der passer på danske kommuner, og hvilke der ikke gør. Vi har dog søgt at gøre den internationale litteratur relevant ved at diskutere
den i samspil med dansk forvaltningsteori og vores interviews. Samtidig finder vi opbakning til vores brug af
teorien i Heidi Houlberg Salomonsens bog ”Offentlig ledelse og strategisk kommunikation” (2013), som
også anvender internationale forskningsresultater i en dansk kontekst.

8.4 Samlet vurdering af specialets validitet, reliabilitet og brug af teori
Samlet set vurderer vi den viden, specialet producerer, som valid og pålidelig, dog med enkelte forbehold.
Den eksterne validitet er kompromitteret, idet vi med et casestudie om kommunale socialsager ikke kan
generalisere vores resultater til andre typer kommunale kriser. Dog har vi højnet generaliserbarheden af
vores resultater i forhold til socialsager ved at inddrage fire cases i stedet for to. Vi vurderer den interne
validitet i specialet for at være god på trods af, at vi ikke kan påvise kausalsammenhænge, idet vi kontinuerligt er opmærksomme på ikke at inferere og supplerer vores tekstanalyse med kommunernes egne opfattede kausalsammenhænge. Konstruktionsvaliditeten har vi søgt at sikre ved at belyse kriserne ud fra flere
teoretiske discipliner og et mangfoldigt empirisk materiale. Dertil kommer, at vi vurderer specialets reliabilitet til at være god, da vi nøje har fulgt vores udførlige forskningsdesign, og da vi – idet vi er to – har kunnet
fange hinandens bias, hvilket også vores interviewpersoner har haft mulighed for. Om vores teoriapparat

Side 98 af 108

vurderer vi, at den retoriske arena har fungeret hensigtsmæssigt som framework, der binder de tekstnære
og de mere organisatoriske teoretiske discipliner sammen.
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9 Perspektivering
I dette kapitel vil vi kommentere på, hvem specialets resultater er relevante for, og hvilke begrænsninger,
der er for anvendelsen af vores anbefalinger. Samtidig kommer vi med forslag til emner, der med fordel kan
forskes videre i.
Ud over at være et bidrag til krisekommunikationsforskning i en dansk, offentlig kontekst er specialets resultater særligt relevante for kommuner, som oplever negativ mediedækning på grund af en socialsag. De
anbefalinger, vi opstiller, er tiltænkt kommunale kommunikationsmedarbejdere, da disse som regel indgår i
de nedsatte krisekommunikationsteams og ofte har overblikket over medieforespørgsler, talspersoner og
lignende. Dog er det vores håb, at også andre kommunale embedsmænd og kommunalpolitikere vil lade sig
inspirere af specialets resultater, da de, som vi argumenterer for i analysen, kan have stor indflydelse på,
hvor stor skade kommunens omdømme lider.
Meget tyder på, at specialets konklusioner også vil være aktuelle fremover, da mediernes udvikling kan
medføre, at kommunale kriser kommer til at fylde mere i mediebilledet. Ifølge Anker Brink Lund betyder
journalisternes øgede arbejdspres, at kommuner har lettere ved at få positive nyheder i lokalavisen uden at
blive sagt imod i disse artikler. Det betyder dog også, at journalisterne på samme ukritiske vis giver kommunens kritikere taletid i andre sager, hvilket skaber et pres på kommunen (Lund 2010: 23). Dertil kommer,
at nationale medier stort set kun behandler kommunalstof i form af skarpvinklede enkeltsager, hvilket ofte
får medierne til ”ukritisk [at gå] efter de samme helte og skurke i spektakulære formularhistorier” (Lund
2010: 25).
Også Kommunernes Landsforening (KL), som yder kommunikationsbistand på konsulentbasis og siden 2010
har haft et rejsehold, der hjælper krisetruede eller -ramte kommuner (KL 2013), kan drage nytte af vores
speciale. Vi ved ikke, hvilken viden KL baserer sin rådgivning på, men som nævnt tidligere ser rådene i temaguiden på KL’s hjemmeside ud til at være inspireret af den krisekommunikationsteori, der er udviklet til
private virksomheder. Vores anbefalinger, der er tilpasset danske kommuner, vil derfor være oplagte for KL
at interessere sig for.
Ud fra et journalistisk synspunkt mener vi, at specialet også er relevant for medieverdenen og -forskningen,
da det belyser de begrænsninger, kommunerne møder, når de skal udtale sig til journalister. Særligt journalister, der dækker kommunalt stof, kan have interesse i at læse vores speciale. I vores analyser er det tydeligt, at kommunalpolitikken, ligesom nationalpolitikken, har undergået en medialisering, altså er blevet
afhængig af medierne og deres logik (Hjarvard 2008: 65). Den overvejende del af kommunernes eksterne
krisekommunikation udspilles i medierne, hvor kommunerne må tilpasse sig konstante deadlines, give hurtige og præcise svar på spørgsmål og kommentere på indlæg fra stakeholdere, som medierne inddrager i
sagen. Den repræsentant fra kommunen, medierne får fat i, kan dog ikke altid afgive den efterspurgte information, enten på grund af tavshedspligt, eller fordi denne person ikke har den rette viden og/eller beføjelser til at svare på journalistens spørgsmål. Vi mener, det vil være i både journalister og kommunikationsmedarbejderes interesse at øge forståelsen for disse modstridende forhold mellem journalistisk praksis
og kommunale vilkår. Journalister kan med fordel forholde sig konstruktivt til kommunernes begrænsninger. De kan eksempelvis sørge for, at de ikke gentagne gange afkræver en kommune et svar, som den ikke
har mulighed for at give, og at de interviewer den mest hensigtsmæssige person i forhold til deres artikels
formål. Samtidig bør journalister dog sikre, at en kommune ikke undskylder sine fejl ved at henvise til lovgivning, som kommunen har misforstået.
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Vi er bevidste om, at der foreligger visse hindringer for at følge specialets anbefalinger. For eksempel mangler nogle kommuner krisebevidsthed, hvorfor kriser ofte kommer bag på kommunerne. Denne uforudsigelighed kombineret med det store arbejdspres, kriser medfører, betyder, at de medarbejdere og politikere,
der ender med at deltage i krisekommunikationsteamet, ikke fra begyndelsen får afklaret en overordnet
strategi og ansvarsområder. Hermed kommer kommunen skidt fra start og kan have svært ved at følge
vores anbefalinger.
Nogle af de forbehold, der gælder for specialets resultater, er samtidig områder, der med fordel kan forskes
videre i. Vi opstiller her tre forslag til videre forskning.
For det første kan undersøges, om specialets resultater også passer på andre typer kommunale kriser. Vores anbefalinger er skrevet til kommuner med kriser om socialsager, men det kan ikke udelukkes, at nogle
af vores resultater også passer på kriser forårsaget af eksempelvis budgetbesparelser.
For det andet er det muligt, at nogle af vores resultater også passer på andre danske offentlige organisationer, eksempelvis regionerne, som ligner kommunerne i struktur, og som i kraft af sit ansvar for sygehusvæsenet også beskæftiger sig med svage borgere. Også dette bør dog efterprøves.
For det tredje fravælger vi i specialet at inddrage de sociale medier i vores empiri, men analysen indikerer,
at i hvert fald Facebook kan spille en stor rolle i kommunernes kriser. I dag, hvor sociale medier vinder stadig større indpas, er det relevant at undersøge, hvordan sociale medier påvirker kommuners kriser, hvordan kommuner kan arbejde med sociale medier under en krise, samt hvordan sociale medier understøtter
den nye borgeridentitet, hvor evaluering af omgivelserne spiller en stor rolle (Andersen 2013: 41).
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10 Konklusion
I det følgende sammenfatter vi specialets motivation, formål, teori, metode, analyseresultater og perspektivering. Vi holder konklusionen kort, da vi løbende har opsummeret vores til- og fravalg og analyseresultater.
Formålet med dette speciale var at undersøge, om kommuner qua deres status som offentlige organisationer har særlige vilkår for deres krisekommunikation. Vi opstillede derfor følgende problemformulering:
Hvorfor udvikler henholdsvis Esbjerg og Rebild Kommunes misbrugssager, Næstved
Kommunes sag om plejebarnet Amy og Københavns Kommunes handicapsag sig til
dobbeltkriser? Hvad skal kommuner i særlig grad tage højde for, når de udøver krisekommunikation i socialsager?
Idet der ikke findes en krisekommunikationsteori særligt udviklet til danske kommuner, sammensatte vi
vores eget teoriapparat ud fra en blanding af dansk og international teori fra forskellige forskningstraditioner. Med Winni Johansen og Finn Frandsens retoriske arena som teoretisk framework inddelte vi både teorikapitlet og analysen i to dele. I analyse I, tekstanalysen, analyserede vi ved hjælp af krisekommunikationsteori og retoriske begreber, hvorfor de fire kommunale kriser udviklede sig til dobbeltkriser. I analyse II,
kontekstanalysen, analyserede vi, hvorvidt årsagerne til, at kommunerne endte med dobbeltkriser, skyldes
deres status som offentlige organisationer. Dette gjorde vi ved at inddrage international teori om offentlige
organisationers strategiske kommunikation og dansk forvaltningsteori.
I løbet af specialet vekslede vi mellem en induktiv og deduktiv tilgang, idet vi fra start havde nogle vage
hypoteser om, hvilke faktorer kommuners krisekommunikation påvirkes af, og holdt os samtidig åbne over
for, at nye faktorer kunne vise sig. Vores motivation lå i at undersøge nogle af de senere års alvorlige socialsager, hvor kommunerne blev stærkt kritiseret for deres krisehåndtering. Vi designede derfor specialet som
et multipelt casestudie af Esbjerg og Rebild Kommunes børnemisbrugssager, Næstved Kommunes sag om
plejebarnet Amy og Københavns Kommunes sag om bostedet Møllen, da disse er eksempler på socialsager,
der fik negativ mediedækning i mere end en måned.
Ved hjælp af Infomedia-søgninger og transskriptioner af nyhedsudsendelser udarbejdede vi omfattende
kortlægninger af de fire kommuners og deres stakeholderes udtalelser om sagerne, idet vi ønskede et så
bredt empirisk grundlag til tekstanalysen som muligt. Medierne spiller altså en vigtig rolle i vores speciale,
da kommunernes krisekommunikation primært er formidlet herigennem. Dertil kommer, at mediernes
fokus på enkeltsager og krav om åben kommunikation sætter kommunerne under et stærkt pres. Til at
analysere kommunernes krisesvar og brug af retoriske midler i dybden anvendte vi W. Timothy Coombs’
Situational Crisis Communication Theory, teorien om stealing thunder-strategien og Aristoteles’ og James
McCroskeys ethosbegreber. Som supplerende empiri til analyse II foretog vi desuden kvalitative interviews
med kommunikationsmedarbejdere fra tre af de fire kommuner.
Resultaterne af analyse I viste, at en del af årsagen til, at kommunernes kriser udviklede sig til dobbeltkriser, var, at kommunerne begik typiske fejl, som teorien om private virksomheders krisekommunikation
advarer imod. Eksempelvis anvendte samtlige kommuner kriseresponsstrategier, der var uhensigtsmæssige
i forhold til det kriseansvar, deres stakeholdere attribuerede til dem, og to af kommunerne valgte talspersoner, der i flere tilfælde formulerede sig uklart. I analysen identificerede vi dog også seks parametre, der
besværliggjorde kommunernes krisekommunikation og samtidig relaterede sig til kommunernes status som
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offentlige organisationer. Det var tavshedspligten, valget mellem en embedsmand eller politiker som talsperson, (u)enighed i og mellem byrådet og forvaltningen, kommunens særlige stakeholdere, pathosladede
sager og retten til aktindsigt.
I analyse II, kontekstanalysen, analyserede vi videre på resultaterne fra analyse I ved at inddrage teori om
offentlige organisationers kommunikation og danske kommuners struktur samt vores kvalitative interviews.
Vi tilføjede et ekstra parameter, interne hensyn, da samtlige interviewpersoner påpegede, at disse påvirkede deres krisekommunikation.
Svaret på vores problemformulering indeholder elementer fra begge analyser, idet vi kan konstatere, at
årsagerne til kommunernes dobbeltkriser skal findes i både det, kommunerne siger (teksten), og de vilkår,
de arbejder under (konteksten). De fire kommuners kriser endte som dobbeltkriser, fordi kommunerne ikke
kommunikerede hensigtsmæssigt i forhold til deres stakeholderes forventninger. Kommunerne havde
svært ved at leve op til disse forventninger, hvilket kan forklares ud fra følgende forhold ved kommuner
som offentlige organisationer:
Lovgivningen i form af tavshedspligten afholder kommunerne fra at kommunikere åbent og betyder, at
kritik af kommunen ofte kommer til at stå uimodsagt. Samtidig medfører kommunernes opbygning med et
politisk og et administrativt lag, at de med fordel kan vælge en repræsentant fra hvert lag som talspersoner, samt at politikerne som de øverst ansvarlige ikke bør skyde skylden på forvaltningen. Kommunernes
stakeholdere er stærke kritikere, idet flere af dem både er fagligt kompetente og fremstår sympatiske, hvilket gør det svært for kommunerne at argumentere imod dem. Dertil kommer stakeholdere med formel
magt og kontrol over kommunerne såsom ministeriet. Kommunale kriser om socialsager er oplagte til en
pathosladet mediedækning, hvormed kommunernes ofte faglige og logiske argumentation kommer til at
mangle et sympatisk udtryk. Retten til aktindsigt kan fungere som en krisekatalysator for kommuner, men
ansøgningen om aktindsigt giver samtidig kommuner muligheden for proaktivt at håndtere krisen. Endelig
viste analysen, at kommunerne føler et ansvar for ikke at hænge de involverede medarbejdere ud offentligt, og at kommunikationsmedarbejderne oplever problemer med at få troværdig information fra forvaltningerne, som ikke har interesse i at afsløre egne fejl.
Som et konkret bidrag til kommunernes praksis opstillede vi ud fra disse konklusioner fem anbefalinger til
kommuner, hvis socialsager får negativ mediedækning. Disse anbefalinger, mener vi, er anvendelige for
enhver, der beskæftiger sig med kommunikation i kommuner. Specialet er ment som et bidrag til den danske krisekommunikationsforskning, men kan forhåbentlig også medvirke til at videreudvikle den gensidige
forståelse mellem kommuner og journalister og skærpe mediedækningen af kommunale kriser om socialsager.
Vi anser vores resultater for at være valide og pålidelige, dog med følgende forbehold. Resultaternes generaliserbarhed blev øget på bekostning af dybden i analyserne, idet vi analyserede fire cases i stedet for to.
Samtidig kunne vi med dette design ikke påvise kausalsammenhænge, men vi styrkede sikkerheden af vores
resultater ved hjælp af de kvalitative interviews. Interviewene højnede desuden reliabiliteten, da interviewpersonerne kunne påpege vores mulige bias. Specialets konklusioner gælder kun for kommuners krisekommunikation i socialsager, og vi opfordrer til, at det undersøges, hvorvidt de gælder for andre typer kriser i kommuner eller regioner, samt hvilken betydning sociale medier har for kommuners kriser.
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