
Aengang bøjede virksomhederne nak-
ken og kommunikerede et undskyld 
ud, så snart pressen havde rejst en 
kritisk sag. i dag går flere  og flere i 
offensiven og argumenterer for deres 
sag – også selv om statsministeren 
og det halve folketing er uenige. er 
det slut med at sige undskyld?
txt øjvind hesselager illuStration mikkel henssler
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Det er fredag den 15. februar, og velgørenhedsauktionen 
på TV2s Go´morgen og Go´aften Danmark er i fuld gang. 
Kendte danskere donerer effekter til auktion hos Lauritz.
com, der via Unicef Danmark sender pengene til jord-
skælvsramte børn i Haiti.

En meget kendt dansker vil gerne bidrage. Muham-
medtegneren Kurt Westergaard tilbyder en akvarel, der vil 
tiltrække mange bidragydere, som med klingende mønt kan 
sende et raffineret dobbeltbudskab via Lauritz.com: Det 
er synd for børnene i Haiti. Og:  Ytringsfriheden er stadig 
grænseløs. 
Men sagen er ikke helt enkel. Lauritz.com har tidligere sagt 
nej til at sælge Muhammedtegningerne. Projektleder Sidsel 
Nybo Andersen hos Lauritz.com banker på hos administre-
rende direktør Mette Rode Sundstrøm, der modspørger: 
“Hvad synes du selv?”

Få minutter efter har de to taget en umiddelbart uskyldig 
beslutning. Lauritz.com siger nej tak til akvarellen.  De 
mener, det er umuligt at adskille manden Kurt Westerga-
ard fra sagen om Muhammedtegningerne. Auktionshuset 
vurderer dels, at risikoen ved salget er umulig at vurdere. 
Og dels mener Lauritz.com, at der efterhånden er talt nok 
om de tegninger.

“Tiden er moden til at ytre sig på nye måder,” siger 
Mette Rode Sundstrøm, der påpeger, at Lauritz.com har 
taget beslutningen med udgangspunkt i egne værdier.

“Vi bruger vores mavefornemmelse og refleksion. Hvis 

vi bagefter bliver udfordret på beslutningen, er det nemt at 
forsvare den, fordi den er udtryk for vores ærlige holdning 
og ikke for pleje af vores alibi,” sammenfatter Mette Rode 
Sundstrøm.

Det er ikke en del af drøftelsen, at sagen kan ende i 
medierne. Men det gør den. Også i den grad. 

Sig undskyld – og sælg den akvarel!
Efter en rolig weekend går Galleri Draupner, Kurt Wester-
gaards galleri, i en afgørende offensiv om mandagen. Under 
den stærkt følelsesladede overskrift: “Alle elsker Kurt – 
undtagen Lauritz!” sender galleriet en pressemeddelelse ud, 
der meget præcist skal mejsle de kommende dages vinkler 
i pressen og inspirere politikernes retorik voldsomt: “I et 
enestående tilfælde af  ‘påtaget angsthed’ afviste Lauritz.com 
i går at modtage – noget som helst – fra Kurt Westergaard.”

Ordet ‘angst’ skal sprede sig de kommende dage. Næste 
dag påpeger statsministeren på sit pressemøde, at Lauritz.
com befinder sig i ‘angstens skygge’. Kulturministeren har 
allerede dagen før i en sjældent engageret melding kaldt 
Lauritz.coms beslutning ‘en hån mod vores eget demokra-
ti’. SFs Villy Søvndal affyrer det presseappetitlige ‘langt ude’ 
og danser dermed verbal kinddans med Pia Kjærsgaard, der 
fnyser et ‘fuldstændig absurd’.

Kort sagt: En møgsag fyldt med syge sidevinkler... Jorden 
ryster under hovedsædet på Dynamovej 11 i Herlev. Det er 
nu, at kommunikationsråd nummer ét ofte ville lyde: Sig 
undskyld og sælg den akvarel!

“Vi kan sagtens sige undskyld, hvis vi har lavet en fejl. 
Og vi kan godt skifte mening, hvis ny viden udfordrer 
vores holdning,” siger Mette Rode Sundstrøm. “Men ikke 
fordi nogen giver os tæsk. Vi undskylder ikke, hvis vi ikke 
har noget at undskylde.”

Krisehåndtering 2.0: Angrib!
Der blæser nye offensive vinde hen over kommunikations-
afdelingerne i virksomheder og organisationer. Tendensen 
sammenfattes således af Peter Goll, administrerende direktør 
i kommunikationsfirmaet Geelmuyden.Kiese:

“Du skal ikke bare lægge dig ned, men forholde dig til 
kritikken. Er den berettiget, så skal du lære af den. Er den 
forkert, skal du slå igen.”

Han peger på, at nutidens mange platforme gør det 

D
Fra kommunikationsbureauerne ses en tendens til, 
at det gode gamle undskyld er på vej ned ad kom-
munikationsrangstigen. 

“Vi har været igennem en gigantisk bølge af 
‘undskyld!’. Det har været rådgivernes løsning i 
mange år: “sig undskyld og forklar, hvad i vil gøre 
anderledes fremover.” Men jeg tror, vi nu vil opleve 
flere virksomheder, der går imod medievinklen 
og forsøger at nuancere,” forklarer sune Bang, 
direktør i Kommunikationsbureauet København, 
der blandt andre har rådgivet Kopenhagen Fur i 
twisten med Operation X.

sune Bang fremhæver, at tiden er moden til et 

opgør med den kritiske journalistiks selvforstå-
else: “Jeg tror, mange virksomheder og organisa-
tioner er trætte af journalisternes konstruerede 
kritiske historier, der ofte ikke holder. De kom-
mercielle virksomheder kommer til at starte det 
opgør – medierne gør det tydeligvis ikke.  Vi kan 
stå i en situation, hvor det bliver virksomhederne, 
der med deres modoffensiv leverer de nuancerede 
versioner af historien, mens medierne laver en 
version, som folk i stigende grad betragter som 
underholdning.”

Medierne er i dag presset af flere deadlines. Det 
løsner grebet om virksomhederne.

Kritisk journalistik laves i dag 
for så få ressourcer, at virk-
somheder svarer igen for at teg-
ne et mere nuanceret billede.
Txt Øjvind Hesselager
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“De mange deadlines på forskellige platforme 
betyder, at medierne hurtigere flytter sig fra en 
given historie til den næste. Derfor skal man som 
virksomhed holde stand i kortere tid, hvis man 
vælger ikke at bøje sig for den kritiske historie,” 
siger Peter goll, administrerende direktør i kom-
munikationsfirmaet geelmuyden.Kiese, der blandt 
andet rådgav superBest i kødskandalen, hvor 11 
slagtere blev fyret.

Mediehusene er samtidig presset af dårlig 
økonomi.

“Da jeg startede for ti år siden, skulle en journa-
list lave én historie i løbet af et par dage. i dag skal 

journalisten ofte lave tre versioner af den samme 
historie til print, web og web-tv. Det er klart, at det 
massive produktionstryk udvander dybden,” siger 
Peter goll.

“Jeg har været i flere krisesager, hvor det var ty-
deligt, at vi havde flere ressourcer til at researche 
sagen, end mediet kunne afsætte. i den slags 
sager vil journalisterne meget let kunne tabe til 
kommunikationsafdelingerne, hvis vi er i stand til 
at levere fakta og dokumentation i store mængder. 
Magtforholdet er ganske enkelt forrykket i dag,” 
siger Peter goll.

muligt at tegne et billede, der ikke er lige så sort og hvidt 
som journalisternes.

“Vi har fået så gode mediebrugere, at de godt kan forstå 
det nuancerede budskab. Du kan komme igennem med 
flere delhistorier og skabe et billede med flere aspekter. 
Måske er du kun en lillebitte skurk. Det forstår brugerne 
godt.”

Kopenhagen Fur, der kæmpede mod billeder af lidende 
mink i Operation X, valgte også den offensive stil:  “Man 
skal med det samme træffe valget mellem at krybe langs 
panelet og sige undskyld og håbe, sagen lægger sig – det har 
nogen kaldt krisehåndtering version 1.0 - eller om man vil 
lave den mere moderne version 2.0,” siger kommunikati-
onschef Sander Jacobsen fra Kopenhagen Fur.

“Vi valgte det sidste og stillede os op på ølkassen og 
råbte så højt, vi kunne: “Det her passer ikke!” Og vi gik 
målrettet efter programmets troværdighed.”

Også DSB har forsvaret sig ivrigt i cirkusset om de 
forsinkede IC4-tog.

“Det kan godt være, at vi var sluppet mediemæs-
sigt nemmere om ved det, hvis vi bare havde sagt und-
skyld,” forklarer Søren Eriksen, administrerende direktør 
i DSB. “Men hvis du gør det bevidst og konsekvent hver 
gang, uanset sagens karakter, så er det utroværdigt. Du skal 
være villig til at stille dig op og tage stormvejret. Det giver 
mere respekt.”

Da Arla kom i strid politisk modvind, fordi firmaet i 
Mellemøsten havde lagt afstand til Muhammedtegningerne, 
udløste det heller ingen panikretræte eller undskyldning. 
Og i sidste ende vurderer kommunikationsdirektør Astrid 
Gade Nielsen, at Arlas budskab nåede ud til pressens folk. 
“Efterfølgende gav journalisterne os faktisk kredit for, at vi 
havde håndteret sagen troværdigt og med ro.”
 
Sådan slår du tilbage
Stormen på Lauritz.com fulgte det klassiske mediemønster. 
Først er det hårdt mod hårdt: “Du vil ofte opleve, at pressen 
og politikere vælger at indtage standpunkter og bestemte 
vinkler, som er lette at kommunikere. Og der er vores 
opgave at kommunikere det mere nuancerede budskab ud,” 
siger Mette Rode Sundstrøm.

Derefter indtræffer fase to, hvor den hurtige vinkel er 
kørt – og modparten derfor kan blive hørt.

“jeg har Været i flere kri-
SeSager, hVor det Var tyde-
ligt, at Vi haVde flere reS-
Sourcer til at reSearche 
Sagen end mediet.” 

Peter goll, adm. direktør,  geelmuyden.Kiese

“Vi undskylder ikke, 
hvis vi ikke har  
noget at undskylde.” 

Mette Rode Sundstrøm,  
adm. direktør, Lauritz.com

“Vinklen er stadig kritisk – men journalisterne virker 
mere nysgerrige. De vil gerne dybere og ind til kernen. Der 
opstår forståelse for, at politikerne måske er ude af trit med 
befolkningen,” siger Mette Rode Sundstrøm.

Og endelig fase tre – den offentlige selvransagelse. En-
kelte politikere markerer nu, at angrebet på Lauritz.com er 
udtryk for ‘kvalmende politisk korrekthed’.

Hvor Lauritz.com pludselig og uden varsel stod midt i 
krydsilden, kunne pelsdyrsavlernes organisation Kopenha-
gen Fur i efteråret 2009 forberede slaget. Mediekrigen blev 
senere kåret til Årets kommunikationshistorie i Journalisten 
– ikke mindst, fordi Kopenhagen Fur indrykkede helsides 
– annoncer mod TV2 og Ekstra Bladet, længe før program-
met overhovedet blev sendt.

Kommunikationschef Sander Jacobsen anbefaler, at man 
som virksomhed modtager eksternt modspil i kampen med 
journalisterne.

“Du kan jo nemt bekræfte dig selv i, at din egen  
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opfattelse er rigtig – og ikke opdage, at offentligheden er 
lodret uenig.”

Hans sparringspartner er Sune Bang fra Kommunikati-
onsbureauet København. 
“Hverken Ekstra Bladets eller Operations X´s sensations-
journalistik levner plads til nuancering af virkeligheden. 
Både proportioner og dokumentation kan bestemt kriti-
seres. Derfor er en undskyldning ikke på sin plads. Det er 
derimod en nuancering.”

Sune Bang vurderer, at Kopenhagen Furs’ modkampagne 
delvist lykkedes: “Vi fik givet politikerne et meget mere 
nuanceret billede, end pressen ville have gjort af sig selv. 
Men befolkningen har nok ikke fået en samlet forståelse af, 
at vi kun taler om cirka 80 mink ud af to millioner.”

Selv om afslørende billeder af de lidende mink gik rent 
ind hos danskerne i primetime, så fastholder Sander Jacobsen, 
at modkampagnen, der kostede over en million kroner, var 
pengene værd. Det lykkedes ikke mindst at flytte en del af 

fokus fra de lidende dyr til de dyreværnsaktivister, der stod 
for de ubehagelige optagelser. 
Men Christiansborg var jo ikke upåvirket af programmets fakta. 
Var det på den baggrund ikke farligt at lægge så megen afstand til 
programmet? 
“Nej. For selv om der har været kritik af nogle af avlerne 
– også berettiget – så er der stadig massiv politisk opbak-
ning til selve faget. Den diskussion opstod aldrig, og det var 
vores mål.”

DSB peger på andre ansvarlige
Lidende dyr overgås i presseappel kun af kaos i DSB. Og 
ikke mindst skandalen om de stærkt forsinkede IC4-tog har 
udfordret etatens image. Men selv om DSB selv har bestilt 
togene hos den italienske leverandør, så er DSB aldrig gået 
ud med en undskyldning for hele miseren samlet.

“Det ville grundlæggende være forkert at sige undskyld i 
denne sag,” siger Søren Eriksen, administrerende direktør i 
DSB. 

I stedet for at tage ansvaret på egen kappe har DSB peget 
på andre ansvarlige. Det har skabt en del frustration hos 
nogle journalister – men omvendt holdt den værste politi-
ske uro fra dørene.

“Vi er blevet svigtet af en leverandør, der nu har betalt 
erstatning, så vi får togene til en meget lavere pris,” sam-
menfatter Søren Eriksen.

Omvendt sagde DSB undskyld og lagde sig ned, da 
det i 2006 kom frem, at der var farlig asbest i flere S-tog. 
Undskyldningen var så stor, at DSB ikke samtidig kunne 
nuancere historien, føler Søren Eriksen i dag.

“Der blev skrevet nogle unuancerede historier. Men vi 
var grundlæggende i en situation, hvor vi ikke skulle nuan-
cere. Hvis du begynder at nuancere, ser det ud, som om du 
ikke mener din undskyldning. Det bliver hult.”

Historien om Arlas bedstemor
Alle andre cases er vand ved siden af Arlas kamp for at fast-
holde markedsandele i Mellemøsten på trods af tegningerne 
i Morgenavisen Jyllands-Posten. Da mejeriproducenten 
i 2006 indrykkede helsidesannoncer i 25 arabiske aviser, 

“Du skal være 
villig til at stil-
le dig op og tage 
stormvejret.” 

Søren Eriksen,  
adm. direktør, DSB

“Vi gik målrettet 
efter programmets 

troværdighed.”
Sander Jacobsen,  

kommunikationschef,  
Kopenhagen Fur
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selv om en række virksomheder er gået op mod mediestrøm-
men og har udfordret medievinklen, trives den gode gam-
meldags undskyldning stadigvæk: “superBest går bodsgang: 
undskyld!” lød overskriften i Politiken i efteråret 2009. og i Go’ 
morgen Danmark måtte købmandskædens administrerende 
direktør Frank sørensen sidde i sofaen klokken kvart over syv og 
lade sig udspørge oven på Dr-magasinet Kontants afsløringer af 
svineri i kølediskene.

Hans optræden var en veltilrettelagt manøvre. allerede inden 
Kontants første indslag røg i æteren, havde superBest i samar-
bejde med kommunikationsfirmaet geelmuyden.Kiese lagt en 
strategi, der skulle begrænse omfanget af skandalen i Kontants 
afsløringer.  En række nøglepunkter for virksomheders håndte-
ring af Kontant blev trukket op – rådene er blandt andet formid-

let via Kommunikationsforum.dk: 
•  Brug alle ressourcer på at påvirke 

præmisserne for programmet. 
•  Stil kun op til interview, hvis du 

ikke taber på det.
 

superBest valgte blandt andet at 
udfordre den præmis, der hed, at det 
var hele kæden, der havde et pro-
blem. Det var derimod kun nogle få af 
slagterne i butikkerne.

“Hele sagen lå meget langt fra den 
måde, vi ønsker at drive virksomhed 
på, og de værdier, vi driver vores 
forretning efter,” forklarer direktør 
Frank sørensen til Magasin K.

“Derfor var det naturligt for os at 
tage ansvar og gøre noget ved problemerne.”

11 slagtere måtte øjeblikkeligt forlade superBest. senere 
viste det sig, at superBest også havde et mere generelt kultur-
problem. slagterne mente ganske enkelt, at de vidste bedre end 
fødevaremyndighederne – derfor tilsidesatte de reglerne.

Flere kommunikationseksperter understreger over for Maga-
sin K, at superBests undskyldning er en kortsigtet løsning, hvis 
den ikke er blevet fulgt op med en ransagning af den kultur, der 
skabte problemerne. netop det spørgsmål ønsker superBest i 
dag ikke at reflektere over i offentligheden.

“Hele sagen om ompakning af produkter i 11 af vores butikker 
ligger tilbage til den 24. september sidste år. På dette tidspunkt 
valgte vi at stille op til stort set alt, og vi er af den opfattelse, at 
alle spørgsmål er besvaret,” forklarer direktør Frank sørensen i 
en mail, hvor han fastholder, at problemet alene skyldtes enkelte 
brodne kar.

“Vi glæder os over, at vores kunder har forstået, at tingene er 
bragt i orden, og at der i situationen var tale om nogle enkelte 
personer, som tilsidesatte kædens regler og normer.”

uNDSKylD  
      fRa SuPeRbeSt

hvor Arla kaldte Muhammedtegningerne ‘uansvarlige’ og 
udtrykte forståelse for reaktionen mod dem, udløste det 
regulær politisk storm.

“Arla er parat til at sælge sin bedstemor for at sælge sine 
varer i diktaturlande,” rasede Venstre politiske ordfører Jens 
Rohde.

Forud havde Arla allerede på det første krisemøde beslut-
tet sig for at agere i forlængelse af virksomhedens mission, 
der handler om at skabe ‘inspiration, tryghed og velvære’. 
SMS og e-mail fra hele verden viste, at forbrugerne langt 
fra var trygge. Produkterne blev boykottet – missionen var 
i ubalance.

“Det er selvfølgelig grotesk, at vi som virksomhed skal 
agere i en diskussion om religion og ytringsfrihed. Det 
er en uskøn sammenblanding,” siger Astrid Gade Nielsen, 
kommunikationsdirektør i Arla Foods.

“Men vi valgte hurtigt at tage forbrugersynspunktet: 
En milliard muslimer vil ikke købe vores produkter. Det 
var udgangspunktet.  Vi følte, at vores værdigrundlag var 
udfordret.”

Indignationen brændte side om side med Dannebrog og 
ambassader. 

“Vi forsøgte i lang tid at opfordre til dialog. Men vi blev 
hele tiden konfronteret med: Er du for eller imod? Vi fik al-
drig den nuancerede dialog,” forklarer Astrid Gade Nielsen. 
Når Arla i dag evaluerer forløbet, står det især klart, at det 
er vigtigt at bruge tid på interessenter som forskere, politi-
kere og andre meningsdannere.

“Vi havde fokus på ejere, medarbejdere og kunder. Men 
vi skulle have talt med flere interessenter. Vi kunne ikke 
have overbevist dem, men vi kunne have forklaret os, så 
de forstod os. Det er også vigtigt i dag. I fredstid skal du 
forklare dine synspunkter, så det ikke overrasker nogen, når 
krisen bryder ud. Du ved aldrig, hvornår det sker,” advarer 
Astrid Gade Nielsen.

Arlas salg er i dag tilbage på niveauet for 2005 i de fleste 
lande i Mellemøsten. I Saudi-Arabien har koncernen dog 
tabt op mod 40 procent af markedet til især lokale mejerier, 
der indtog hylderne i de cirka tre måneder, Arla var boy-
kottet.

KOM til Debat-aRRaNgeMeNt

PrEssEHånDTEring V2.0  
– nYE sPiLLErEgLEr?
Er det virkelig slut med at sige undskyld? skal vi om-
skrive krisekommunikationens bibel? Har medierne tabt 
tænderne? Mød geelmuyden.Kiese og Kommunikations-
bureauet København til en debat om virksomhedernes 
håndtering af kritisk presse. 

Dato: 25. marts kl. 17 - 19 i København

Meld dig til og få flere informationer på  
www.journalistforbundet.dk/karriere

Da tv-avisen trak Superbest gennem en 
gigantisk kødskandale, sagde kæden undskyld 
og fyrede 11 slagtere. Men hvad med den an-
den side af problemet – virksomhedskulturen?
Txt Øjvind Hesselager

“hele Sagen om 
ompakning af pro-
dukter ligger til-

bage til den 24. 
September SidSte 
år. på dette tidS-

punkt Valgte Vi at 
Stille op til Stort 

Set alt, og Vi er 
af den opfattel-

Se, at alle SpørgS-
mål er beSVaret.” 

Frank sørensen, direktør, superBest
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