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Når krisen kommer 
AF FINN FRANDSEN 
Spørgsmålet er ikke, om der indtræder en krise, men hvornår den indtræder. 1999 var året, da dansk 
erhvervsliv for alvor blev opmærksom på et fænomen, som det gerne ville have været foruden: 
Kriser.  
 
Først PFA-skandalen, der tog sin begyndelse i januar, og siden Dandy-sagen, som fulgte knap 10 måneder 
senere, gjorde ord som krisestyring og damage control - eller mangel på samme - til hverdagsudtryk i 
erhvervspressen og hos mange direktioner.  

Selvfølgelig havde danske ledere tidligere gjort sig praktiske erfaringer med kriseledelse. Som sådan var der 
altså ikke tale om et fuldstændigt nyt og ukendt fænomen. Men alligevel var det, som om året 1999 
markerede et mentalt vendepunkt.  

Siden da er det gået slag i slag. Terrorisme, gidseltagning, IT-beredskab og business continuity står højt på 
erhvervslivets dagsorden.  

Det ene kursus i god kriseledelse arrangeret af store rådgivningsfirmaer afløser det andet. Og de første 
videnskabelige bøger og analyser med udgangspunkt i danske forhold er på vej.  

Hvor står dansk erhvervsliv så i dag, når det drejer sig om kriseledelse og krisekommunikation? Hvor godt 
forberedte er virksomhederne, deres ledere og medarbejdere?  

Interessant undersøgelse 
I 2003 udførte jeg i samarbejde med Winni Johansen fra Center for Virksomhedskommunikation på 
Handelshøjskolen i Århus en stor undersøgelse af danske virksomheders og myndigheders kriseberedskab.  

Undersøgelsen, der ikke alene er den hidtil største, men også den første af sin slags i Danmark, kastede 
mange interessante resultater af sig.  

F.eks. viste den, at kriseerfaring og kriseopfattelse ikke altid er én og samme ting. De kriser, private 
virksomheder hyppigst har været ude for i de seneste fem år, er større omstruktureringer, driftsforstyrrelser 
og IT-nedbrud.  

Men de kriser, man er mest opmærksom på, eller som står mest centralt i kriseopfattelsen, er terrorisme, 
gidseltagning og sabotage.  

Undersøgelsen viste også, at troværdighedsproblemer og et skadet image eller omdømme rangerer lige så 
højt som økonomiske problemer blandt de konsekvenser, virksomhederne mener en krise kan have. En 
anden ting, som undersøgelsen viste, var, at der stadig er et rimeligt stort antal private virksomheder, som 
hverken har en kriseplan eller en fast krisestab, nemlig henholdsvis 33 pct. og 62 pct.  

Men hensyn til virksomhedernes behov for ny kompetence inden for kriseledelse var der også interessante 
resultater at hente. Blandt det mest efterspurgte finder man ønsker om en (bedre) kriseplan og risikoanalyse. 
Intern kriseledelse og krisekommunikation samt bedre intern koordinering står også højt på 
organisationernes ønskeseddel. Men besynderligt nok er man ikke så interesseret i at gøre interessent- eller 
stakeholderanalyser til et bedre værktøj til kriseledelse.  

Hvad der ikke harmonerer særlig godt med den store betydning, mange organisationer tillægger 
krisekommunikation.  

De virksomheder, der besvarede vores spørgeskema, var blandt de 500 største danske virksomheder, dvs. 
virksomheder, som må formodes at være på ledelsesmæssig forkant, hvad angår kriseledelse.  



Men hvad gør lederen i mindre og mellemstore virksomheder, hos den lille produktionsvirksomhed, som 
pludselig må trække et produkt tilbage på grund af en defekt, eller hos det lille busselskab, der kommer ud 
for en alvorlig ulykke, fordi man ikke overholder køretidsreglerne?  

Ikke beskyttet 
Spørgsmålet er ikke uvæsentligt. Denne gruppe af virksomheder, der som bekendt er stor i Danmark, er jo 
på ingen måde beskyttet mod kriser - alene på grund af deres størrelse. Problemet er bare, at man i disse 
virksomheder ofte ikke har ressourcer til f.eks. at etablere en fast krisestab, igangsætte en stor 
krisesimulation eller få assistance fra et dyrt rådgivningsfirma.  

Men hvad kan man så gøre? Ja, der er faktisk flere muligheder, end man umiddelbart skulle tro. Man kan 
tage et målrettet initiativ på brancheniveau. Man kan afholde interne møder eller seminarer i organisationen. 
Lederen, som i mange tilfælde også er ejeren, kan efteruddanne sig og inkludere kriseledelse som en del af 
sin funktion.  

Man kan i det hele taget sætte kriser på organisationens dagsorden, gøre det til noget, man ikke bare 
hurtigst muligt glemmer, men både taler om og lærer af. Og alene ledelsens opmærksomhed på kriser som 
fænomen er et første vigtigt skridt. Spørgsmålet er nemlig ikke, om der indtræder en krise, men snarere 
hvornår den indtræder.  

Finn Frandsen er professor ved Handelshøjskolen i Århus med speciale i virksomheds-kommunikation og 
krisestyring.  

 


