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UDVIKLINGEN INDEN FOR KRISELEDELSE OG KRISEKOMMUNIKATION 
  
“Studiet af kriser og kriseledelse er et meget livligt felt inden for public relations”, skriver den 
amerikanske PR-forsker Timothy Coombs i den store Encyclopedia of Public Relations som udkom 
sidste år. Og det har han så sandelig ret i. I løbet af en forholdsvis kort årrække er ord som krise, 
kriseledelse og krisekommunikation blevet en integreret del af det ordforråd som danske 
virksomhedsledere bruger i deres dagligdag. 
  
Et tilbageblik 
Det er over 25 år siden den amerikanske professor i strategisk ledelse Ian Mitroff grundlagde 
kriseledelse som en ny managementdisciplin. Det skete på et tidspunkt hvor de private 
virksomheder for alvor var ved at få øjnene op for at der findes en omverden, og at man som 
organisation er nødt til at forholde sig til denne omverden. Foruden kriseledelse dukkede således 
også stakeholder management og issues management op som discipliner i slutningen af 1970’erne 
og begyndelsen af 1980’erne. 
  
Siden da er det gået stærkt, og kriseledelse og krisekommunikation i dag er både noget andet og 
noget mere end det var før. Den generelle udvikling inden for området kan bedst beskrives på 
følgende måde: Man har bevæget sig fra en tilgang der er ret snæver og operationelt orienteret, til 
en tilgang der er bredere og strategisk orienteret. 
  
Den snævre tilgang 
Den snævre tilgang er kendetegnet ved at den opfatter krisen som en afgrænset begivenhed. 
Kriseledelse defineres derfor som reaktiv disciplin eller som crash management. Det vil sige som en 
række operationelle procedurer der først sættes i gang når krisen allerede er indtruffet. Og 
krisekommunikationen har som regel fokus på afsenderorienteret information eller psykologisk 
krisehjælp til relevante målgrupper – hvis man da i det hele taget tænker i kommunikation. Bag den 
snævre tilgang ligger ofte en command and control-tankegang der er velkendt inden for militæret, 
politiet eller beredskabskorps. 
  
Den brede tilgang 
Den brede tilgang er derimod kendetegnet ved at den opfatter krisen som en proces hvor der både er 
et før, et under og et efter krisen. Kriseledelse skifter dermed karakter og får et strategisk fokus. Til 
hver af de tre makrofaser i kriseforløbet hører en række redskaber og metoder som organisationen 
kan anvende for at forebygge, forberede, agere eller lære af kriser. 
  
Før krisen er det for eksempel analyse og vurdering af de risici, issues og stake-holdere som 
kendetegner den enkelte virksomhed eller branche, eller det er udformningen og oprettelsen af en 
kriseplan og en krisestab. Under krisen er arbejdet med diagnosticering, videndeling og verbale 



forsvarsstrategier i fokus. Og efter krisen er det evalueringen af kriseforløbet med henblik på 
organisationel læring som står i centrum. 
  
Hvad angår krisekommunikation, så bliver spørgsmålet om organisationens image eller omdømme 
også et vigtigt omdrejningspunkt fra først til sidst i forløbet. 
  
Der findes kriser hvor den snævre tilgang med damagecontrol synes at være den mest 
hensigtsmæssige, for eksempel når der er tale om tilbagetrækningen af et produkt (de 
selvantændende Peugeot 307-biler i 2005), et it-nedbrud (Danske Bank i 2003) eller om en større 
ulykke (fyrværkerikatastrofen i Seest i 2004). Men alle virksomheder bør imidlertid være meget 
opmærksomme på at det der til at begynde med, ligner en velkendt og lethåndterlig begivenhed, 
hurtigt kan udvikle sig til noget langt mere alvorligt og uoverskueligt. 
  
Cobra technology 
Overgangen fra den snævre til den brede tilgang inden for kriseledelse og krisekommunikation har 
dog ikke forhindret kriserne i at udvikle sig i nye og overraskende retninger i takt med at 
omverdenen, teknologien og markedsvilkårene ændrer sig. 
  
I begyndelsen eller midten af 1990’erne begyndte internettet eller det som Simon Moore og Mike 
Seymore i deres bog Global Technology and Corporate Crisis kalder for cobra technology eller 
”rovdyrsteknologi”, at være en integreret del af virksomhedernes forretningsprocesser. Dette vil i 
høj grad været med til at ændre det ”kriselandskab” som en organisation er nødt til at forholde sig 
til. 
  
For det første er der opstået nye typer af kriser som er tæt forbundet med selve opkomsten af den 
nye informations- og kommunikationsteknologi. Det gælder tekniske kriser i snæver forstand (it-
nedbrud på grund af for eksempel vira), det gælder de forskellige former for uautoriseret adgang til 
virksomhedernes informationsnetværk (fra hackere til e-crimes), og det gælder mere komplekse 
fænomener som den nye offentlighed, cyberwars eller cyberterrorism (fra e-fluentials til hadesider 
og mere sofistikerede angreb). 
  
For det andet kan internettet inddrages i selve skabelsen eller håndteringen af krisen. Ikke kun i 
form af tekniske installationer som firewalls, filtre og kryptering, men også som medie eller 
kommunikationskanal før, efter og især under et kriseforløb. Det kan være på angrebets side, for 
eksempel hos kritiske forbrugere eller tidligere medarbejdere som ønsker at give udtryk for deres 
utilfredshed, eller det kan være på forsvarets side, det vil sige i virksomhedernes eget 
kriseberedskab. 
  
Denne udvikling vil uden tvivl få vidtrækkende følger for kriseledelse og krisekommunikation. 
Virksomhederne vil ikke i samme grad kunne støtte sig til ”corporate spin” der er planlagt på 
forhånd, men må i stigende grad kommunikere på samme vilkår som angriberne. Måske vil 
udviklingen endda – det hævder i alle tilfælde Simon Moore og Mike Seymour - ændre selve 
krisens væsen, forstået således at kriser fremover i mindre grad vil være defineret ved en specifik 
årsag og i højere grad ved den informations- og kommunikationsteknologi der indgår som en del af 
dem. 
  
Globalisering 



All Crises Are Global lyder titlen på en ny bog af Marion Pinsdorf, og der er ingen tvivl om at 
netop globaliseringen har introduceret et nyt element i kriselandskabet. Et vigtigt og meget aktuelt 
aspekt af globaliseringen er den nye trend inden for erhvervslivet med Business Process 
Outsourcing (eller BPO), det vil sige frakoblingen af virksomhederne fra bestemte grupper af 
medarbejdere og funktioner som nu varetages i lande som for eksempel Indien og Kina. 
  
Det er begyndt med outsourcing af selve produktionen, supply chain og call-centre, men snart vil 
andre funktioner følge efter. Ja, måske vil selv risk management-funktionen en dag blive 
outsourcet! 
  
Den stigende outsourcing vil uden tvivl også bidrage til at ændre kriselandskabet. Outsourcing er 
nemlig ikke bare noget der reducerer antallet af økonomiske risici - sådan som mange 
erhvervsledere forestiller sig og drømmer om, men risikerer måske i virkeligheden at gøre 
virksomhederne endnu mere sårbare. Hvad er for eksempel en virksomheds corporate identity når 
flere af dens funktioner er outsourcet til nye udenlandske organisationer? Hvem bærer skylden når 
der opstår interne kriser i en af disse organisationer som følge af dårlig ledelse eller lav kvalitet i 
forretningsprocesserne? Og hvordan skal et effektivt kriseberedskab i det hele taget se ud når den 
funktionelle spredthed er udgangspunktet? Det vil stille nye, store krav til koordinering af indsatsen. 
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