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Abstract 
This master thesis explores a new phenomenon called ’shitstorms’ on social media and 

the effect it has consumers and users. Existing literature has mainly been focused on how 

companies should deal with shitstorms and not how consumers perceive them and what 

the effect is because of them. A social media shitstorm is a relative new term, which is 

when a company is exposed to a massive amount of negative word-of-mouth in a short 

period of time on social media. Shitstorms occur on social media platforms such as 

Facebook and Twitter, where users can give their opinion and are very beneficial for 

sharing electronic word-of-mouth. When enough users share their negative opinion about 

something, the shitstorm will be big enough for the traditional media to gain an interest in 

the case and start to report about it.  

The thesis is build upon an analytic approach and the empirical research is from two case 

studies (Jensen’s Bøfhus and Copenhagen Zoo) and eight in-depth interviews. Jensen’s 

Bøfhus was a case where the Danish people got really involved and the shitstorm affected 

the company a lot. Copenhagen Zoo was a shitstorm that got attention in Denmark, but 

also from foreign countries such as United Kingdom and United States. The case studies 

act as a foundation for the thesis and give the understanding of how a shitstorm works. To 

examine how a shitstorm affects consumers, eight in-depth interviews are conducted to 

understand how shitstorms are seen and how they affect each of the respondents. The 

qualitative study leads to a fundamental understanding, which is then complemented by a 

theoretic framework that further explores the elements shitstorms are constituted by.  

The key findings in this thesis show that the crisis communication strategy is closely linked 

to the effect of a shitstorm. If a crisis communication strategy is chosen which is not suited 

for the shitstorm, the effect will be bigger. Another key finding was that the attitude towards 

the company had a big influence on whether or not the shitstorm affected the consumer. 

Findings show that companies, which have a stronger reputation before the shitstorm is 

less affected than companies who have a weaker reputation. Findings also show that 

knowledge about the shitstorm and certain people who share opinions about the shitstorm 

also have an effect. The thesis discuss the different aspects to determine what effect the 

most and conclude that crisis communication strategy and attitude towards the company 

are the two most important aspects which will affect consumers, and these are the aspects 

that companies should be aware of.  
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1. Introduktion 
Sociale medier bliver i dag brugt af rigtig mange virksomheder som et marketingværktøj, 

hvorigennem de kan skabe en dialog med deres kunder. For mange virksomheder er det 

en stor fordel at være tilstede på de sociale medier, da de igennem dialog med deres 

følgere kan opnå værdifuld viden om dem. Men også indenfor område som kundeservice 

og salg og marketing kan sociale medier være et værdifuldt tiltag.  

 

Sociale medier har dog også medført nye vilkår for online kommunikation. Brugere kan 

uden nogle forhindringer frit ytrer sig omkring en virksomhed eller en organisation, og 

denne mening vil være offentlig tilgængelig for andre brugere. Ind i mellem sker det, at en 

virksomhed eller en organisation gør noget som ikke stemmer overens med de 

forventninger, som deres stakeholders har. Dette kan gå rigtig galt og i værste fald ende 

ud i en krise. Disse nye vilkår for online kommunikation, som virksomhederne lever under 

betyder, at forbrugerne derved også kan give deres mening til kende, når de gør noget 

forkert. Virksomheder kan derfor risikere at blive ramt af, at det der i dag kaldes for en 

shitstorm – hvilket er en stor mængde negative henvendelser via sociale medier. 

Henvendelser kan være så voldsomme, at virksomhederne ikke kan nå at svare på dem 

alle sammen. Shitstorms er et forholdsvis nyt begreb, men der findes allerede adskillige 

eksempler på shitstorms, der har ramt internationale og danske virksomheder. Både store 

og små virksomheder i Danmark har været udsat for en shitstorm. Tivoli oplevede massiv 

kritik, da de offentliggjorde deres samarbejde med Kopenhagen Fur (Kopenhagen Fur, 

2012). Imerco blev offer for en shitstorm, efter deres hjemmeside gik ned, og deres 

forbrugere ikke kunne købe en eftertragtet Kähler vase (Kragh, 2014). Zoologisk Have 

oplevede stor kritik både fra ind- og udland, da de valgte at aflive giraffen Marius (Anders, 

2012). Shitstorm er derfor ikke et ukendt fænomen, men det er stadig noget helt nyt, for de 

virksomheder der ikke har prøvet at håndtere en sådan krise før. Derfor er der også 

mange virksomheder, som frygter at havne i en shitstorm. 

 

Der findes mange forskellige måder hvorpå virksomheder kan prøve at afværge en sådan 

krise. Dog ved virksomheder ikke helt hvad effekten af en shitstorm er og hvad der har 

indvirkning på effekten. Dette er, et område, som endnu ikke er blevet undersøgt og derfor 

vil denne afhandling kigge nærmere på effekten af en shitstorm. 
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Forfatteren til afhandlingen finder dette område omkring shitstorms interessant, da der 

endnu ikke er blevet lavet meget forskning omkring effekten af en shitstorm, og hvad der 

påvirker denne effekt.  Mange virksomheder frygter altså det ukendte – betyder en 

shitstorm egentlig noget for forbrugernes efterfølgende adfærd? Dette uudforskede 

område har derfor ledt afhandlingen hen til nedenstående problemformulering. 

 

1.1 Problemformulering 
Som nævnt ovenfor, findes der allerede adskillige strategier, til hvordan man kan prøve at 

undgå en shitstorm, eller prøve at få lagt låg på disse, så de ikke udvikler sig yderligere. 

Men hvad sker der, når en shitstorm allerede er i gang, og hvad sker der efterfølgende? 

Kan en shitstorm ændre forbrugernes opfattelse af virksomheden, og i så fald, hvordan 

påvirker det dem? Spørgsmål som disse leder til følgende problemformulering: 

 

Hvordan påvirker en shitstorm forbrugerne og hvilken indflydelse har det på deres 
holdning og udtrykte lyst til at handle med de undersøgte virksomheder? 
 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering er det nødvendigt at undersøge 

flere områder. Derfor er der udarbejdet følgende hjælpespørgsmål, som skal understøtte 

besvarelsen af problemformuleringen, og dermed lede til en konklusion: 

 

• Hvad er en shitstorm? 

• Hvilken indflydelse har elektronisk word-of-mouth på shitstorms? (Med særlig fokus 

på influencer) 

• Hvilken indflydelse har krisekommunikation på effekten af en shitstorm? 

• Hvordan påvirker en shitstorm forbrugernes adfærd efterfølgende? (den kortsigtede 

og langsigtede effekt) 

• Hvilken indflydelse har de traditionelle medier på en shitstorm? 
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1.2 Afhandlingens opbygning 
I nedenstående model kan et overblik over afhandlingens opbygning ses. Nedenfor 

modellen vil de forskellige afsnit i afhandlingen blive forklaret for at give læseren et bedre 

overblik og forståelse af opbygningen.  

 

Den endelige afhandling er et resultat af iterativ proces, hvor en tilegnelse af viden og 

opgavens problemformulering har haft en påvirkning på hinanden.  

 

 
Billede 1.1 – Opbygning af afhandling (egen kreation) 

 

1. Introduktion – I dette afsnit bliver afhandlingens emne introduceret og fastlagt. Når 

emnet et fastlagt vil problemfeltet blive redegjort for og problemformuleringen blive 

præsenteret.  

 

2. Metode – I dette afsnit vil der blive redegjort for hvordan der forsøges at danne viden 

igennem afhandlingen. Dette gøres igennem to casestudier og ved at udføre otte 

dybdegående interviews. Metoderne vil blive redegjort for og der vil blive diskuteret 

hvorfor, at netop disse metoder bliver anvendt i afhandlingen. Metoden for de 

6.	Konklussion	

5.	Analyse	og	disskusion	

4.	Casestudie	

3.	Teori	

2.	Metode	

1.	Indtroduktion	
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dybdegående interviews bliver redegjort særligt grundigt for, inklusiv en redegørelse for 

hvordan dataen til denne del af opgaven er blevet indsamlet. 

 

3. Teori -  I dette afsnit vil der blive redegjort for, den teori som bliver anvendt i 

afhandlingen. Hver enkelt teori vil blive introduceret og redegjort for. Her vil begrebet for 

afhandlingens fokusområde blive defineret og diskuteret. Ligeledes vil teorien omkring 

word-of-mouth og electronic word-of-mouth blive redegjort for. Afhandlingens vigtigste 

teori, krisekommunikation, vil blive redegjort for og diskuteret udførligt, da disse teorier vil 

danne basis for en stor del af analysen. Til sidst vil VCI modellen blive introduceret og 

redegjort for. Alle teorier vil blive diskuteret i forhold til afhandlingens fokusområde, og 

ligeledes vil styrker/svagheder ved hver teori blive afklaret. 

 

4. Casestudier – I dette afsnit introduceres en del af opgavens empiri, som består af 

casestudier af Jensen’s Bøfhus og Zoologisk Have. Hver case vil først blive beskrevet, og 

efterfølgende vil deres shitstorm blive redegjort for. Afhandlingen vil herefter kigge på 

hvordan den enkelte virksomheds krisekommunikation var. Til sidst vil tiden efter 

shitstormen blive undersøgt, og en del af effekten vil blive analyseret.   

 

5. Analyse og diskussion – Når de to casestudier er blevet introduceret, vil afhandlingen 

analysere disse yderligere og sammenholde det med de dybdegående interviews, der er 

udført. Teorien vil blive inddraget og diskuteret i forhold til både casestudierne og de 

dybdegående interviews. Analysen vil være opstillet efter resultater, der kan hjælpe med 

at besvare problemformuleringen. Til sidst vil resultaterne blive diskuteret og vurderet.  

 

6. Konklusion – Ud fra analysen og diskussionen af de indsamlede data vil konklusionen 

svare på afhandlingens problemformulering. Der vil ydermere blive svaret på de 

hjælpespørgsmål, som har været med til at guide afhandlingen på vej mod en endelig 

besvarelse af problemformuleringen. Til sidst vil afhandlingen lave en perspektivering til  

andre områder, der er interessante at undersøge i denne sammenhæng.   
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2. Metode 
I dette afsnit vil den videnskabelige tilgang, som afhandlingen bekender sig til, blive 

forklaret og det vil blive uddybet hvilken indflydelse denne tilgang har på afhandlingen. 

Derefter vil indsamlingen af empiri blive forklaret, hvor interview og casestudier vil blive 

uddybet yderligere i særskilte afsnit. Til sidst vil afgrænsningerne for afhandlingen blive 

introduceret og begrundet. 

 

2.1 Videnskabelig tilgang 
Tilgangen i dette speciale skrives ud fra en social konstruktivistisk og filosofisk 

hermeneutisk tilgang. Disse to tilgange er meget forskellige, da de oprindeligt udspringer 

af to forskellige videnskabelige paradigmer, men de bruges alligevel sammen som 

udgangspunktet for det videnskabelige ståsted i denne kandidatafhandling. 

Socialkonstruktivismen udspringer fra konstruktivismen mens den filosofiske hermeneutik 

udspringer fra positivismen (Nygaard, 2012), hvilket jo har forskellige basale værdier i 

deres antagelser (Nygaard, 2012). Disse to tilgange har indvirkning på den ontologi og 

den epistemologi, som afhandlingen bekender sig til.  

 

2.1.1 Filosofisk hermeneutik 
Den filosofiske hermeneutik blev udviklet af Hans-Georg Gadamer i 1960, og hans 

hovedværk bygger på, hvordan forforståelse og viden blev til (Nygaard, 2012). 

Hermeneutikken har dog rødder længere tilbage i tiden, og det er også her, at den 

hermeneutiske cirkel stammer fra. Gadamer havde dog en anden tilgang og udfordrede 

netop denne med sin tilgang til forforståelse (Nygaard, 2012). ”Gadamer forstod imidlertid 

fordom radikalt anderledes, nemlig i dets egentlig betydning … det vil sige en forståelse, vi 

har af en sag, før vi går ind i en forståelsesproces, og i ordet ”for” ligger netop, at det er 

foranderligt” (Nygaard, 2012). 

Den epistemologiske opfattelse, som er afhandlingens tilgang til hvordan viden er mulig, 

bygger på den filosofiske hermeneutik.  Hermeneutikken bliver brugt til at redegøre for den 

viden, som løbende bliver skabt gennem afhandlingen. De forskellige dele af afhandlingen 

kan kun forstås ved at se dem i sammenhæng med helheden i afhandlingen. Den viden 

der bliver skabt gennem afhandlingen, vil løbende ændre den forforståelse forfatteren har 

og forståelsen af emnet.  
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Hermeneutikken bliver anvendt for at blive bevidst, om den forforståelse forfatteren har og 

derved prøve at minimere indvirkningen af denne på undersøgelsesområdet. Gennem 

afhandlingen bliver der tilegnet sig ny viden, og forfatteren tilegner sig dermed en ny 

forforståelse. Denne nye forforståelse og den forforståelse forfatteren havde før vil derfor 

smelte sammen, i det der kaldes en horisontsammensmeltning (Nygaard, 2012). Og netop 

når denne horisontsammensmeltning sker, er det der, at forståelse opstår. Den filosofiske 

hermeneutiske tilgang påvirker dog afhandlingen i den forstand, at forfatteren ikke kan 

sætte sig ud af sin egen forforståelse. Hvis en anden dermed undersøger samme 

genstandsområde, mens undersøgeren har en anden forforståelse, vil dette give en anden 

forståelse af området. Selvom forfatteren er opmærksom på dette, vil dette dog påvirke 

afhandlingens resultater.  

 

2.1.2 Socialkonstruktivisme 
Den socialkonstruktivistiske tilgang bruges som afhandlingens ontologi. Den 

kommunikation, der foregår mellem personer, er en social konstruktion. Og gennem daglig 

interaktion med hinanden kommer meninger og handlinger til udtryk. Disse opfattes som 

socialt acceptable eller uacceptable. Den forståelsesramme, som mennesker har via 

eksempelvis deres kultur eller historiske fortid, er så med til at danne viden (Nygaard, 

2012). Videnskabelse sker derved, via en social konstruktion, og erkendelse sker, via en 

forståelsesramme som ikke er medfødt, men som er et resultat af konstruktionsprocessen.  

 

Denne afhandling bekender sig til det socialkonstruktivistiske paradigme, dog findes der 
flere forskellige hovedtyper af socialkonstruktivistiske paradigmer. Finn Collin fremlægger i 
sin bog Konstruktivisme fire forskellige hovedtyper af paradigmer; 1) Det 
erkendelsesteoretiske konstruktivistiske paradigme om den fysiske virkelighed, 2) det 
erkendelsesteoretiske konstruktivistiske paradigme om den sociale virkelighed, 3) det 
ontologiske konstruktivistiske paradigme om den fysiske virkelighed og 4) det ontologiske 
konstruktivistiske paradigme om den sociale virkelig (Collin, 2003). Denne afhandling, 
hører under et erkendelsesteoretisk konstruktivistisk paradigme, om den sociale 
virkelighed. Den viden, der er skabt gennem denne afhandling, er ikke repræsenteret af 
den sociale virkelighed, men er skabt gennem interaktion mellem forfatteren og andre 
individer, som f.eks. respondenter, studerende og vejleder. Nygaard, tolker videre på 
Collins værk, og skriver; ”Den sociale virkelighed eksisterer uafhængigt af vores 
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erkendelse af den, og vi skaber viden om den gennem forskellige former for udforskning” 
(Nygaard, 2012). Shitstorms på sociale medier afhænger af, at modtagerne tillægger dem 
en vis værdi, og derved konstrueres den sociale virkelighed sammen med andre. De 
forskellige individer der bliver påvirket af en shitstorm, bliver derfor en del af den social 
konstruerede virkelighed. 

 

Ved at have en socialkonstruktivistisk tilgang i denne afhandling, vil det ikke nødvendigvis 

være muligt at nå frem til de samme resultater, som hvis en anden foretog de samme 

undersøgelser, da den viden der bliver tilegnet er konstrueret mellem forfatteren og 

respondenterne. Derfor, er den viden, der er tilegnet i denne afhandling ikke en 

endegyldigviden, da den socialkonstruerede virkelighed hele tiden udvikles (Nygaard, 

2012). 

 

2.2 Indsamling af empiri 
I overensstemmelse med den videnskabelige tilgang til afhandlingen, vil indsamling af 

empiri ske via en kvalitativ tilgang. Denne kvalitative tilgang vil indeholde dybdegående 

interviews med respondenter omhandlende to forskellige shitstorms. Ved at bruge 

dybdegående interviews, har forfatteren mulighed for, at opnå en dybere viden fra enkelte 

individer omkring specielle begivenheder, som i dette tilfælde vil være shitstorms 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010). Derudover, vil afhandlingen også benytte sig af to 

casestudier, for at se nærmere på konkrete shitstorms. Casestudierne og 

interviewpersonerne vil støtte op omkring hinanden og omhandle de samme to shitstorms. 

I de kommende afsnit vil metoderne til interviewprocessen og de to casestudier blive 

uddybet yderligere. 

 

2.2.1 Interview 
For at undersøge emnet, vil der blive foretaget nogle dybdegående interviews, der vil være 

med til at underbygge kandidatafhandlingens pointer yderligere. ”Interviewet 

repræsenterer formentlig den mest udbredte tilgang til kvalitativ forskning og på nogle 

fagområder er interviewet blevet den mest udbredte empiriske metoder hovedet” 

(Brinkmann & Tanggaard, 2010). Interview er en meget udbredt måde at tilegne sig ny 

viden, og udføres interviewet kompetent, er det en af de mest effektive måder at forstå 
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mennesker på (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Holstein & Gubrium pointere dog, at 

interviewet ikke er en neutral tilgang til at indsamle empiri på, da der er en interaktion 

mellem to eller flere personer, som leder til socialt forhandlede og kontekstuelt baserede 

svar(Brinkmann & Tanggaard, 2010). For at undgå dette, skal intervieweren sørge for, ikke 

at stille for brede spørgsmål, da bestemte spørgsmål medkonstruerer bestemte svar. 

Netop dette argument er blevet overvejet nøje, inden interviewguiden er blevet udarbejdet.  

 

Kandidatafhandlingen følger Kvales syv faser af interviewundersøgelsen (2003). For at 

give et mere dybdegående indblik i interviewarbejdet, vil de syv faser nu blive 

gennemgået. 

 

1. Fase – Tematisering 
Formålet, med interviewene, er at kortlægge forbrugernes holdninger under og efter en 

shitstorm, og om denne påvirker deres holdning og adfærd på kort og lang sigt. 

Derudover ønskes der at få uddybet, hvad der får en person til at deltage i en shitstorm, 

og hvad personen ønsker at få ud af deltagelsen. Til sidst ønskes der at få afklaret, 

hvilken effekt andre personer har på interviewpersonen, og hvordan dette influerer 

personen. 

 

2. Fase – Design 
Interviewet er semistruktureret, fordi det er et interview, der skal afdække helt basale 

emner. Der er derfor ingen følelser i klemme eller ubehagelige emner, som skal afdækkes 

i interviewet, hvilket tillader en mere løs tilgang til interviewsituationen (Kvale, 2003). En 

fordel ved at have en semistruktureret tilgang til interviewet, er at det gør det muligt at 

følge op på eventuelle udsagn undervejs i interviewet, og dette vil føles mere naturligt for 

interviewpersonen. Hele interviewprocessen bliver derved mere som en samtale, hvilket 

kan medvirke, at interviewet bliver mere afslappet (Kvale, 2003). Interviewene er 

tilrettelagt som åbne interview (Kvale, 2003), og interviewpersonerne har i grove træk fået 

af vide, hvad interviewet omhandler. Derved kender de en smule til formålet med 

interviewet, dog ikke de bagvedliggende tanker omkring processen. 

Interviewguiden er designet på baggrund af problemformuleringen og de tilhørende 

hjælpespørgsmål. Hjælpespørgsmålene fungere som et styrende element for de 
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interviewspørgsmål, der er blevet udarbejdet og vil blive anvendt som et udgangspunkt for 

en samtale. 

 

3. Fase – Interview 
De enkelte interviews blev udført på baggrund af interviewguiden. Spørgsmålene er et 

udgangspunkt for samtalen, da det er semikonstruerede interviews. Og derved er målet, at 

få respondenten til at tale så meget som muligt. Interviewguiden ser ud som følger: 

Hovedspørgsmål Opfølgende spørgsmål 

1. Kan du  sige noget om dit brug af 

sociale medier? 

a) Hvilke sociale medier er du på? 

b) Hvilket sociale medie bruger du mest? 

c) Hvor lang tid tror du at du bruger på sociale 

medier? 

d) Hvor mange gange om dagen er du på? 

e) Hvor tit skriver du en opdatering på fx Facebook? 

f) Hvor tit deler du et billede på Instagram? 

2. Vil du forsøge at beskrive sidste 

gang du skulle ud og spise/lave en 

aktivitet (Fx en tur i Tivoli, biografen 

eller Zoologisk have). 

a) Hvem var med? 

b) Hvordan fandt I ud af hvor I skulle hen? 

c) Undersøgte I forskellige informationer inden i 

skulle ud? 

d) Hvor fandt I informationer om stedet henne? 

3. Har du spist på Jensen’s 

Bøfhus/været i Zoologisk Have inden 

for det sidste år? 

a) Spiser du normalt på Jensen Bøfhus/Kommer du 

normalt i Zoologisk Have? 

b) Hvad synes du om Jensen’s Bøfhus/Zoologisk 

Have? 

4. Vil du forsøge at beskrive den sag 

der har været med Jensens 

Bøfhus/Zoologisk Have, så detaljeret 

som muligt? 

a) Kan du forklare hvad sagen gik ud på? 

b) Hvordan blev du opmærksom på sagen? 

c) Blev du gjort opmærksom på sagen af andre på 

sociale medier? 

d) Så du sagen på sociale medier? 

e) Var der nogle af dine venner/familie der delte 

sagen på Facebook? 

f) Blev du påvirket af sagen? 

5. Deltog du aktivt i shitstormen på 

Facebook/Twitter om Jensen’s 

a) Skrev du en kommentar til en opdatering? 

b) Skrev du et opslag på deres side? 
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Bøfhus/Zoologisk Have? c) Delte du en artikel om historien til dine egne 

venner? 

d) Hvad skrev du? 

e) Hvorfor valgte du at deltage i sagen? 

6. Har du ændret holdning til 

Jensen’s Bøfhus/Zoologisk Have på 

baggrund af shitstormen? 

a) Hvad har/har ikke fået dig til at ændre holdning? 

b) Hvordan synes du Jensen’s Bøfhus/Zoologisk 

Have håndterede sagen? 

c) Har du besøgt Jensen’s Bøfhus/Zoologisk Have 

efter shitstormen? 

d) Ville du kunne finde på (ikke) at besøge en 

Jensens Bøfhus/Zoologisk Have inden for de 

næste seks måneder? 

e) Hvad ville du sige til hvis en af dine 

venner/veninder/familie foreslog at, I skulle tage 

på Jensen’s Bøfhus/Zoologisk Have? 

7. Har du nogensinde skrevet en 

anmeldelse/anbefaling på nettet? (fx 

en restaurant eller et hotel?) 

a) Hvad skrev du? 

b) Hvorfor skrev du anmeldelsen? 

c) Har du nogensinde skrevet en negativ 

anmeldelse? 

d) Hvad deler du mest, positive eller negative 

anmeldelser? 

8. Bruger du anbefalinger fra andre 

til at træffe dine egne valg? 

a) Hvilke situationer bruger du anmeldelser? 

b) Hvornår vil du ikke anvende af bruge en 

anmeldelse? 

c) Bruger du anbefalinger fra dine venner/familie? 

d) Hvilke anbefalinger vægter højest? 

e) Hvordan vurdere du om en anbefaling er 

troværdig? 

f) Hvis en af dine venner/familie delte en negativ 

oplevelser på Facebook, ville du så tage denne til 

eftertragtning? 

 

Interviewguiden er bygget på Kvales forskellige typer af interviewspørgsmål (Kvale, 2003, 

137). I kvalitativ forskning er antallet af informanter ikke afgørende, men Kvale & 

Brinkmann (2003) peger derimod på, at man må interviewe så mange mennesker, som 
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det kræves for at finde frem til det man gerne vil vide. Derudover, skal man være bevidst 

om de ressourcer der er til rådighed. Og det er afgørende, at man er bevidst om 

tidsperspektivet.  

Til denne kandidatafhandling, er der blevet lavet interviews over to omgange, med fokus 

på forskellige cases. Første interviewomgang blev udført med fokus på Jensen’s Bøfhus 

casen, og anden omgang blev udført med fokus på Zoologisk Have casen. I begge 

omgange blev der udført fire dybdegående interviews, hvoraf to respondenter havde 

deltaget aktivt i sagen, og de to andre respondenter blot var bekendte med virksomheden. 

De to aktive respondenter til Jensen’s Bøfhus casen, blev udvalgt ud fra deres aktivitet på 

Jensen’s Bøfhus’ centrale Facebook side (Jensen's Bøfhus, 2015a). De to respondenter 

der var aktive i Zoologisk Have sagen, blev udvalgt på baggrund af deres aktivitet på 

Zoologisk Haves Facebook side (Facebook.com, 2015). Da denne shitstorm også havde 

et international fokus blev en af respondenterne udvalgt på baggrund af kriteriet, at 

personen skulle være fra udlandet.  

Ved at udvælge respondenter, der har deltaget i shitstormen for de to case virksomheder, 

gav det muligheden for at undersøge om hvorvidt denne shitstorm har påvirket deres 

adfærd. Ved at udvælge to aktive respondenter er det klart, at disse data fra interviewene, 

vil være påvirket af dette. Derfor blev der også udvalgt to respondenter, som ikke havde 

deltaget aktivt i sagerne, men kendte til den enkelte virksomhed. På denne måde var det 

muligt at opnå viden fra personer direkte involveret i sagen, men samtidig også tilegne sig 

viden fra personer som kun kendte til virksomheden. De respondenter, der havde 

kendskab til sagen, blev brugt som en slags kontrolgruppe. Ved at sammenligne de 

indsamlede data, fra de to forskellige grupper af respondenter, gav det mulighed for en 

mere repræsentativ indsigt i sagen. Derved, gav det mulighed for, at sammenligne 

hvordan deltagelse i en shitstorm påvirker adfærden.  

Rekrutteringen af respondenter foregik ved at gennemgå virksomhedens Facebook side, i 

perioden for shitstormen samt tage direkte kontakt til aktive deltagere. Derudover, blev 

forfatterens netværk brugt, til at finde respondenter som ikke havde deltaget aktivt i 

shitstormen, men som dog kendte til virksomheden. Der blev lagt vægt på, at 

respondenterne både var mænd og kvinder, samt i forskellige aldre.  
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4. Fase – Transskribering 
Efter interviewene er foretaget, bliver hvert interview transskriberet, hvilket gør det 

tilgængeligt for analyse. Dette vil dog indebære, at meninger går tabt, og hændelser kan 

blive fordrejet (Kvale, 2003). For at gøre kvaliteten af transskriberingen bedre, har 

intervieweren valgt selv at gøre det. Dette udvikler løbende forforståelsen for emnet, 

samtidig med at validiteten af analysematerialet bliver øget. Da det er intervieweren, der 

transskribere, vil der derfor ikke opstå misforståelser ved ordlyd eller meninger, som 

måske er blevet forklaret tidligere. Derudover opnår intervieweren også dybere indsigt i 

materialet ,og der kan opstå gode idéer til analysen i denne fase (Kvale, 2003).  

Interviewene er transskriberet ord for ord. Ud fra hver sætning, er personen angivet med et 

forbogstav, i stedet for navne. R er brugt for respondenten, og I er brugt for intervieweren. 

Der bliver lavet et linjeskift, for hver gang en ny person begynder at tale. Dette for at give 

et bedre overblik over samtalen. Pauser i interviewpersonernes udsagn medtages og 

skrives som tre punktummer ”…”. Hvis der er uklarheder, eller opstår en anden situation, 

er denne beskrevet i parentes efter sætningen med (). Ved at bruge en ensretning for 

transskribering, sikrer man en højere kvalitet af den data der kommer ud (Kvale, 2003).  

 

5. Fase – Analyse 
Når transskriberingen er foretaget, kan man begynde på analysen. Afhandlingen følger de 

seks analysetrin, hvoraf de første tre analysetrin (beskrivelse, opdagelse og fortolkning) er 

foretaget under selve interviewet. De sidste tre analysetrin (analyse af transskribering, 

geninterview og handling), vil ske efter interviewet. Disse seks trin er uafhængige af 

hinanden, og en god analyse forudsætter ikke nødvendigvis at alle kommer i brug (Kvale, 

2003).  

For bedre at kunne danne sig et overblik om den indsamlede mængde data (trin fire), blev 

svarene sat på i et stort ark, hvor forfatteren lettere kunne sammenligne de mange svar. 

Derved fik forfatteren et større overblik, samtidig med, at dataen kunne krydses på tværs 

af de forskellige spørgsmål.  

 

6. Fase  - Verificering 
Enkelte gange i interviewprocessen var der behov for geninterview, i form af opklarende 

spørgsmål eller uddybning af enkelte svar. Dette var med til at give en dybere forståelse af 
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hvad respondenten mente, ved et givent svar, og derved sikrer en højere validitet (Kvale, 

2003). 

 

7. Fase – Rapportering 
Til sidst blev de fundne analysedata rapporteret i denne afhandling. Under rapporteringen 

er der tænkt over modtageren, og rapporteringen er derfor forsøgt gjort så livlig som 

muligt. Interview citater er blevet brugt som basale kendsgerninger og til at støtte op om 

konkrette argumenter (Kvale, 2003). Ydermere er det forsøgt at holde citater så korte som 

muligt samt at holde en fornuftig balance mellem citater og tekst. Derudover er citaterne 

rettet til fra tale til skriftsprog, for at gøre det mere læseligt for modtageren.  

 

2.2.2 Case studier 
Ordet case stammer fra det latinske udtryk ’casus’, som betyder tilfælde (Ramian, 2012). 

Et casestudie er altså et studie af et tilfælde. Ifølge Ramian, er et tilfælde en hændelse, 

som kun forekommer en gang (2012). Robson definerer castudiet som ”en strategi til 

empirisk udforskning af et udvalgt nutidigt fænomen i sin naturlige sammenhæng ved 

anvendelse af forskellige datakilder, der kan anvendes i en bevisførelse” (Robson, 2002). 

 

Bent Flybjerg siger, at ”forudsigende teorier og universelle begreber findes ikke i studiet af 

menneske og samfund. Konkret og kontekstbunden viden er derfor mere værdigfuld end 

den nytteløse søgen efter forudsigende teorier og universelle begrebet” (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). Derved kan det argumenteres, at for at se nærmere på en shitstorm, er 

et casestudie en effektiv metode, da man kan opnå direkte viden omkring den konkrete 

hændelse (Brinkmann & Tanggaard, 2010). 

Analysen af casestudierne vil blive brugt som et supplement, sammen med analysen af de 

dybdegående interviews. Flyvbjerg siger at ”man kan ofte generalisere på grundlag af en 

enkelt case, og casestudiet kan bedrage til den videnskabelige udvikling gennem 

generalisering som supplement eller alternativ til andre metoder” (Brinkmann & 

Tanggaard, 2010). Netop dette vil være fremgangsmåden, med anvendelsen af 

casestudiet i denne afhandling. Selvom Flyvbjerg siger, at man kan generalisere på 

grundlag en enkelt case, vil afhandlingen primært bruge casestudierne sammen med 

anden empiri, for at kunne styrke argumenterne yderligere.  



Shit, stormen kommer Kandidatafhandling Casper Finn Olsen 
 

 
CBS - Cand.merc.(kom.)  Side 17 af 127 

Afhandlingen har valgt at kigge nærmere på casen om Jensen’s Bøfhus’ shitstorm, samt 

Zoologisk Haves shitstorm. Strategien for udvalget af disse cases er blevet lavet på 

baggrund af en informationsorienteret udvælgelse (Brinkmann & Tanggaard, 2010). 

Zoologisk Have casen er speciel, fordi det er en dansk shitstorm, som fik stor international 

opmærksomhed. Især dette aspekt, var et vigtigt argument for udvælgelsen af denne 

case, da det derfor blev vurderet, at den kunne medbringe vigtig information. Jensen’s 

Bøfhus blev udvalgt på baggrund af dens størrelse, som gjorde at det var en af de største 

shitstorms i Danmark (Socialhub.dk, 2014). Derfor kan det argumenteres, at de to cases 

vil kunne bidrage med meget information til afhandlingens fokusområde. 

 

2.3 Afgrænsning 
Denne afhandling vil undersøge effekten af shitstorms på sociale medier. For ikke at få en 

for bred tilgang til emnet, vil afhandlingen derfor udelukkende fokusere på de sociale 

medier Facebook og Twitter. Afhandlingen anderkender, at der findes mange flere sociale 

medier, og at disse også kan have indflydelse på afhandlingens fokusområde. Dog vil det 

ikke være muligt at foretage en fyldestgørende analyse af de to shitstorms, hvis 

afhandlingen skal spænde så vidt, som det ville være nødvendigt for at inddrage flere 

sociale medier. 

 

Når en virksomhed er midt i en shitstorm, vil der være en masse kommunikation omkring 

denne. Den én til én kommunikation, der vil være mellem enkelte forbrugere, vil ikke blive 

medtaget i denne afhandling. Afhandlingen anerkender, at denne kommunikation kan 

have en afgørende indflydelse på enkelte forbrugere, når de danner deres mening 

omkring en virksomhed. Dog vil det ikke være muligt for afhandlingen, at få afdækket 

denne kommunikation tilstrækkeligt nok, for at den kan medtages i afhandlingen. 

Afhandlingen vil derfor udelukkende fokusere på den kommunikation, der er indsamlet via 

dybdegående interviews og den kommunikation som er offentlig tilgængelig via de sociale 

medier.  
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3. Teori 
I følgende afsnit vil afhandlingens teori blive redegjort for i forhold til afhandlingens 

fokusområde. Først vil begrebet shitstorm blive defineret og uddybet. Efterfølgende vil 

afhandlingen redegøre for word-of-mouth og betydningen af electronic word-of-mouth for 

opgaven. Derefter vil krisekommunikation blive redegjort for og forskellige 

krisekommunikationsstrategier vil blive gennemgået. Til sidst i afsnittet vil vision-culture-

image alignment blive redegjort for.  

 

3.1 Shitstorm 
Før afhandlingen ser nærmere på problemstillingen, er det vigtigt at få defineret begrebet 

shitstorm. En shitstorm er et nyt begreb, faktisk så nyt, at begrebet ikke endeligt er 

begrebsliggjort. Derfor er det vigtigt, at få afklaret hvordan kandidatafhandlingen forstår 

begrebet og bruger det i resten af afhandlingen, så læseren forstår forfatterens 

udgangspunkt.  

 

Ordet shitstorm stammer fra det amerikanske udtryk ”When the shit hits the fan”, som 

referere til negativ omtale i pressen (Juul, 2014). Ordet beskrives af dansk sprognævn 

som ”stor, negativ opmærksomhed, især på de sociale medier” og blev registreret i 2010, 

med øget brug i 2014 (Dansk Sprognævn, 2015). Ordet bruges som et alment accepteret 

ord i pressen og daglig tale. På dansk bruges ordet shitstorm, men i Tyskland og 

engelsktalende lande bruges ordet online firestorm. Ordet shitstorm er det samme som 

online firestorm, og dette bruges kun fordi større institutioner, som fx Journal of Marketing 

Communications anser ordet shitstorm som stødende, og derfor ikke tillader artikler som 

indeholder disse ord (Pfeffer, 2014). 

Anders Colding-Jørgensen er en anerkendt psykolog og beskriver en shitstorm som 

”Shitstormsb -en, -e. Betegnelse for en voldsom negativ reaktion fra offentligheden – ofte 

manifesteret på internettet eller sociale medier. Betegnelsen bruges mest i Danmark og 

Tyskland og sjældent i engelsktalende lande, hvor fænomenet ofte kaldes firestorm.”  

(Colding-Jørgensen, 2015). En shitstorm kan derfor også betegnes som en firestorm eller 

online firestorm. Pfeffer et al. skriver i deres artikel ’Understanding online firestorms: 

Negative word-of-mouth dynamics in social media networks’ at deres definition er ”A 

Virtual Shitstorm is an Online phenomenon that describes the sudden discharge of large 
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quantities of negative word of mouth and complaint behavior against a person, company, 

or group in social media networks, often paired with intense indignation that has shifted its 

focus from an actual point of criticism.” (2014). I 2011 blev ordet firestorm vedtaget som et 

ord i Tyskland, og her beskrev juryen ordet som ”Ordet refererer til en uforudset, 

vedvarende bølge af forargelse der transporteres via sociale netværk og blogs… der 

hurtigt bliver uafhængig og bevæger sig væk fra det centrale mål, og ofte smitter af på de 

traditionelle medier.” (Egen oversættese af Anglizismus Des Jahres, 2011).  

 

Ud fra ovenstående definitioner, kan det derfor argumenteres, at en shitstorm ses som 

noget uventet og at det derudover drejer sig om større mængder af henvendelser. To af 

definitionerne indeholder også begrebet word-of-mouth, som henviser til det klassiske 

marketingbegreb (Kotler, Keller, Brady, Goodman, & Hansen, 2009). Det kan derfor 

argumenteres, at en form for negativ word-of-mouth også indgår i en shitstorm. Derudover 

har alle tre definitioner også en negativ tilgang, hvorfor det kan konstateres, at en 

shitstorm har en negativ karakter. 

 

Det er derfor vigtigt at bemærke, at den tyske definition af ordet også refererer til hvordan  

de traditionelle medier (tv, radio og avis) behandler sagen. Det kan derfor diskuteres, om 

en shitstorm først er en rigtig shitstorm, når de traditionelle medier også tager fat i sagen. 

Pfeffer et al. skriver i deres artikel, at offline medier (traditionelle medier) og online medier 

er med til at forstærke hinanden (2014). Her argumenteres der, at sociale medier er en 

vigtig informationskilde for traditionelle medier, og hvor eksempelvis Twitter bruges som en 

slags radar til at overvåge personer/organisationer(Pfeffer, Zorbach, & Carley, 2014, 123). 

Mange danske medier bringer ofte historier omkring shitstorms på sociale medier, og de 

større shitstorms får rigtig meget medieomtale (Højsgaard, 2013). Dog er dette ikke 

ensbetydende med, at en sag først kan blive til en shitstorm, når et traditionelt medie tager 

fat i sagen. En shitstorm kan sagtens blive til en stor sag uden at de traditionelle medier 

inddrages. Dog ud fra afhandlingens undersøgelser viser dette sig sjældent i Danmark. 

Højsgaard mener, at der mangler kildekritik, og at traditionelle medier ofte overdriver 

sagen, og gør den større end den er (Højsgaard, 2013). Det kan derfor argumenteres, at 

traditionelle medier er med til at gøre en shitstorm større og mere udbredt. Dertil kan det 
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også konstateres, at en shitstorm sagtens kan eksistere uden omtale i traditionelle medier, 

dog blot i mindre omfang. 

 

En anden ting der er vigtigt at bemærke er, at to af definitionerne nævner, at en shitstorm 

oftest bevæger sig væk fra det centrale mål. Dette er en vigtig betragtning, som vil blive 

undersøgt nærmere senere i afhandlingen. 

Ud fra ovenstående definitioner og diskussion vil denne afhandling anvende Pfeffer et al’s 

definition af en shitstorm; ”an Online phenomenon that describes the sudden discharge of 

large quantities of negative word of mouth and complaint behavior against a person, 

company, or group in social media networks, often paired with intense indignation that has 

shifted its focus from an actual point of criticism” (Pfeffer et al., 2014) 

 

Astrid Haug siger, at en shitstorm består af fem faser og har opstillet en model over 

udviklingen af en shitstorm, som hun kalder shitstormens anatomi (Haugh, 2014). Disse 

fem faser vil nu kort blive gennemgået 

 
Billede 3.1 - Shitstormens anatomi (Haugh, 2014) 

 

1. Anslag – I denne fase ses de første anslag til en eventuel krise. Den negative kritik 

kommer oftest på Facebook eller Twitter (Haugh, 2014). 
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2. Uddybning – I denne fase begynder den negative kritik at sprede sig på de sociale 

medier. Folk begynder at dele, like og kommentere på det negative opslag. Haugh siger, 

at kan man få stoppet den negative kritik i denne fase, kan man stoppe den fra at brede 

sig til de mere traditionelle medier (Haugh, 2014). 

 

3. Optrapning – I denne fase har den negative kritik nået en vis størrelse og mobilitet. 

Kritikken er blevet så stor, at online medier og lokale medier finder sagen interessant og 

disse bringer eventuelt en artikel omkring denne.  

 

4. Klimaks – I denne fase begynder sagen for alvor at vokse sig stor og nå sit klimaks. 

Haugh siger, at hvis virksomheden har en vis størrelse eller en almen interesse, så vil tv, 

radio og trykte medier også begynde at rapportere om sagen (Haugh, 2014). 

 

5. Udfasning – Efter shitstormen har nået sit klimaks, begynder mediernes interesse at 

aftage. Den negative kritik begynder også at blive mindre i denne fase. Haugh siger, at en 

årsag til dette kan være, at virksomheden svarer på kritikken (Haugh, 2014). 

 

Astrid Haughs shitstorms anaotomi, er en model der kan hjælpe til med at give et overblik 

over en shitstorms forløb, og samtidig give struktur til et oftest meget turbulent forløb. 

Anatomien kan derfor bruges til at hjælpe virksomheden med efterfølgende at evaluere 

bedre og derved kunne forberede sig bedre til en potentiel ny krise. 

 

Ovenstående begrebsdefinition og diskussion svarer på et af hjælpespørgsmålene, der 

medvirker til besvarelse af problemformuleringen. 

 

3.2 Word-of-mouth 
For bedre at kunne forstå online word-of-mouth, vil det være en fordel at se på det 

traditionelle word-of-mouth, da dette var begyndelsen for begrebet. Afhandlingen vil derfor 

først kigge nærmere på dette begreb og derefter kigge på, hvordan det har udviklet sig 

over til de sociale medier. 

 



Shit, stormen kommer Kandidatafhandling Casper Finn Olsen 
 

 
CBS - Cand.merc.(kom.)  Side 22 af 127 

I 1955 undersøgte Katz & Lazarsfeld, hvilken indflydelse personer havde i forbindelse med 

massekommunikation. I deres bog, ‘Personal influence: The part played by people in the 

flow of mass communications’, undersøger Katz & Lazarsfeld blandt andet, hvilken effekt 

massekommunikation har på personer og sammenligner det med effekten af word-of-

mouth. Deres undersøgelser viser, at personlige anbefalinger har en større effekt end 

traditionel massekommunikation (Katz og Lazarsfeld, 1955; 176-78). Det var også Katz og 

Lazarsfeld der i første omgang introducerede the two-step flow of information model 

(Windahl et. al., 2009; 70-71), som viser hvordan information når ud til befolkningen, 

gennem det de kalder ’opinion leders’. Som modellen viser, kommer informationen ud 

gennem massemedierne til ’opinion leaders’, som derefter oversætter deres opfattelse af 

informationen videre til andre.  

 

 
Billede 3.2 - The Two-Step flow approach to mass communication (Windahl et. al., 2009; 71) 

 

Ifølge Windahl et al., bliver en ’opinion leader’ karakteriseret ved 3 elementer; 1) værdier 

(hvem man er), 2) kompetencer (hvad man ved), og 3) sociale elementer (hvem man 

kender) (Windahl et al., 2009; 71). Det er værdier og kompetencerne hos vejrmanden, der 

overbeviser folk om, at det bliver regnvejr i morgen, fremfor de faktuelle fakta fra 

meteorologerne.  

Der har dog også været noget kritik af ’two-step flow model’, som blandt andet består af at 

kritisere vigtigheden af hvert enkelte stadie i modellen, samt den simple opbygning af 

modellen.  
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Rogers (1983) påpeger, at de enkelte stadier betyder mere end først påpeget. Det første 

stadie er blot at viderebringe information, hvorimod det andet stadie er at påvirke (Windahl 

et. al., 2009; 72). Rogers argumentere, at det kræver en større indsats at påvirke end at 

informere, og det derfor ikke altid kan ses som ligetil. Det er ikke sikkert, at en ’opinion 

leader’ formår at påvirke, og derved virker modellen ikke efter hensigten (ibid.). Det kan 

dog diskuteres, om Rogers har samme opfattelse af en ’opinion leader’ som Windahl et. 

al., der mener at en ’opinion leader’ er en person, man opsøger for viden indenfor et 

bestemt felt. Derfor er det ikke nødvendigt, at overbevise i så stærk en grad som Rogers 

argumentere for, da personer allerede er åbne overfor ’opinion leaderens’ mening. Derfor 

kan det argumenteres, at ’opinion leaders’ har lettere ved at påvirke personer, netop fordi 

de anses som en ’opinion leader’ og derved har en anden tilgang til den information, som 

de får sammenlignet med informationen fra en anden person. 

 

En anden kritik der er blevet forbundet med modellen, er den simple tilgang til hele 

processen. McCombs og Becker (1979) argumenterer for, at det er forkert at tro, at det 

kun er ’opinion leaders’ som modtager informationer fra medierne og ikke alle andre 

personer (Windahl et. al., 2009; 73). McCombs og Becker beskriver cyklussen, som at 

personer først lærer om en begivenhed i medierne, herefter diskuterer begivenheden med 

andre personer, og først her bliver ’opinion leaderen’ relevant. Her må det argumenteres 

for, at The Two-Step Flow model er for simpel i sin opbygning, men at den tjener et formål, 

netop at beskrive processen simpelt. Dertil kommer en udvidet model forslået af Robinson 

(1976), som tilføjer personer der er involveret i sociale netværk. Her bliver personer 

påvirket af det Robinson kalder ’opinion givers’, som også diskuterer de informationer de 

får fra massemedier med hinanden. Her tilføjer Robinson også, det han kalder ’Non-

discussants’, som både får information og påvirkning direkte fra massemedierne (Windahl 

et. al., 2009; 75-76). Robinson fremlægger derfor to forskellige måder  hvorpå personer 

kan blive påvirket på samtidig med, at han mener, at ’opinion givers’ udveksler 

informationer med hinanden og derved også påvirker hinanden. Det kan derfor 

argumenteres at denne model giver et mere retvisende billede end Two-Step Flow 

modellen, da den bygger flere elementer på.  
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Selvom der har været nogen kritik af ’The Two-Step Flow model’, kunne Katz & Lazarsfeld 

se værdien i word-of-mouth og ydermere hvilken betydning dette havde for kommunikation 

og markedsføringen. Og der har siden da været en del forskning indenfor området. Keller 

skriver i 2007 at ”The evidence is abundantly clear: word of mouth is the most important 

and effective communications channel” (Ghosh, Varshney, & Venugopal, 2014).  

 

Word-of-mouth har været undersøgt meget gennem tiden og defineres derfor på 

forskellige måder. Kotler, Keller, Brady, Goodmann & Hansen definerer word of mouth 

som ”an interpersonal communication of products and services (market offerings) where 

the receiver regards the communcator as impartial” (2009; 703). Her er det vigtigt at 

bemærke, at Kotler et al. mener, at modtageren ser kommunikatøren som upartisk og at 

kommunikatøren derved ikke har nogen part i samtaleemnet. Kigger man på, hvordan 

Ghosh et al. definerer word-of-mouth, er anskuelsen en lidt anden. Her bliver word-of-

mouth defineret som ”face-to-face communication between consumers regarding any 

product, brand or service” (2014). Ghosh et al. inddrager derfor ikke noget om hvorvidt der 

menes, at kommunikatøren er upartisk i deres definition. Kapoor, K.R., & Sadh definere 

word-of-mouth som ”an oral brand-related interpersonal communication between receiver 

and communicator where the receiver perceives communication not to be driven by 

commercial interests” (2013). Denne definition inddrager også det upartiske element i 

definitionen, da de skriver, at kommunikationen ikke er drevet af kommercielle interesser. 

Kapoor et al. skriver videre i deres artikel, at word-of-mouth ikke må være drevet af 

virksomheder og oftest er en ’post-purchase behavior’. Hermed deler kommunikatøren ud 

af sine erfaringer med produktet. Dog argumenteres der også for, at marketing aktiviteter 

kan føre til word-of-mouth aktiviteter på baggrund af blot disse (Kapoor et al., 2013).  

 

Det kan ud fra ovenstående definitioner argumenteres, at traditionel word-of-mouth lægger 

vægt på den upartiske kommunikation mellem to personer, der som oftest er baseret på 

erfaringer med et produkt/virksomhed. Men hvordan fungerer word-of-mouth på sociale 

medier? Det vil det næste afsnit undersøge nærmere. 
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3.2.1 Electronic word-of-mouth 
I takt med et internettet kom og sociale medier kom frem, udviklede word-of-mouth sig. En 

nyere version af word-of-mouth har fundet vejen frem – nemlig elektronisk word-of-mouth. 

Electronic word-of-mouth, online word-of-mouth eller internet word-of-mouth er flere sider 

af samme sag (Kapoor et al., 2013). Der findes flere forskellige navne til word-of-mouth, 

der foregår elektronisk eller online. Denne afhandling vil bruge udtrykket electronic word-

of-mouth (forkortes eWOM) men anerkender de andre navne til begrebet. 

 

Internettet giver mulighed for at finde informationer om næsten alt, og det har også givet 

anledning til, at forbrugere kan udtrykke deres meninger om produkter/virksomheder. 

Dette kan gøres gennem forskellige review-sider (fx trustpilot.dk), personlige blogs, 

forhandlerens hjemmeside eller sociale medier, og alle disse er fora for eWOM.  

Ghosh et al. definere eWOM som ”opinions and information regarding producs and brands 

communicated via electronic media” (2014). Dette er dog en relativ simpel definition på 

begrebet. Henning-Thureau et al. definere eWOM som ”the type of statements accessible 

online, which are made by potential, actual or former customers about a product or 

company” (Cheung, 2014). Her er det vigtigt at bemærke ordet accessible, altså at det skal 

være tilgængeligt online. Det betyder altså, at lukkede systemer som e-mail, chatrooms 

eller private beskeder gennem eksempelvis Facebook bliver holdt ude for denne definition. 

Det er også et vigtigt element ved eWOM, netop at udtalelsen altid vil være tilgængelig, 

også flere år efter den er blevet udtrykt. Ghosh’s definition på eWOM indeholder e-mails 

og instant messaging som er lukkede systemer, og interaktionen mellem brugerne er 

derfor mere én til én. Det betyder, at en anbefaling eller en udtalelse om et produkt eller 

en virksomhed ikke vil være tilgængelig for andre, end de personer som deltog i de 

lukkede systemer. Hvorimod en udtalelse lavet efter Thureau’s definition vil være offentligt 

tilgængelig. Denne afhandling vil derfor anvende Henning Thureau’s defination af eWOM, 

da afhandlingens fokusområde er sociale medier og shitstorms. Derfor er de data der er 

undersøgt og anvendt i afhandlingen også tilgængelige, da de er skrevet offentligt på både 

Facebook, Twitter og andre sociale medier. Der er ikke lagt fokus på den én til én 

kommunikation, som også er foretaget under en shitstorm. 

Traditionel word-of-mouth har udviklet sig meget gennem tiden, og der er også en klar 

forskel på word-of-mouth og eWOM. Som billede 3.3 viser har traditionel word-of-mouth 
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været envejskommunikation fra brand til influent. Influenten giver så sin anbefaling videre 

til sit netværk og promoverer virksomheden eller produktet (Brown & Fiorella, 2013). 

Brown & Fiorella anvender et begreb der hedder bandwagon effekten hvor den nye person 

også anbefaler det videre i sit netværk hvorfor anbefalingen vil det sprede sig hurtigt. 

Brown & Fiorella argumenterer at denne tilgang ikke længere er så simpel, da 

forbrugernes mulighed for at få adgang til information ændrer, hvordan de interagere med 

hinanden.  

 

 
Billede 3.3 - eWOM før og efter sociale medier (Brown & Fiorella, 2013). 

 

 

På grund af sociale medier kan et brand kommunikere ud til en influencer, som så kan 

give sin anbefaling videre til sit netværk. Forskellen er dog, at nu har forbrugerne adgang 

til information og mulighed for at kommunikere sammen. Denne bandwagon effekt 

eksisterer ikke på samme måde længere, hvorfor effekten heller ikke er den samme 

(Brown & Fiorella, 2013). 

 

Brown & Fiorella argumentere for, at der er tre områder, der har ført til denne udvikling. 

Det første er degree of separation, hvor de argumenterer for, at venskaber og 
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forbundenhed er langt tættere i dag. Man kan have venner på sociale medier, som man tit 

snakker med, men som man måske ikke ser i virkeligheden. Brown og Fiorella 

argumentere for, at hele verden er forbundet via seks led, og på baggrund af eksempelvis 

Facebook er vi nu nede på tre led. Derfor er det let at få information fra sit netværk, da 

man er mere forbundet i dag end før i tiden. Det andet område kalder Brown og Fiorella for 

five degrees of social relationships. I dag er man mere forbundet end før på baggrund af 

de sociale medier (2014). Man har mulighed for, at tale med personer man ikke kender, 

men som man måske deler en interesse, en hobby eller noget andet med. De 

argumentere for, at der er fem grupper; Inner circle, social friends, acquaintances, 

followers/colleagues og followers/competitive. Dette er med til at skabe nye 

kommunikationsmuligheder, og her kan ‘influence’ gå tabt eller blive forvrænget. Det 

sidste område er ’degree of publicity – online networks’. Alt er blevet tilgængeligt offentlig, 

og folk deler mere og mere på de sociale medier. Folk vil gerne dele oplevelser og rådgive 

andre, og sider med anmeldelser er støt voksende. Brown & Fiorella mener, at alle forhold 

vil, vist ikke helt, så delvist ende online med tiden (2014). ”With our ever-expanding social 

graph, our amplification makes each and every one of us a potential influencer” (Brown & 

Fiorella, 2013). Så på baggrund af disse områder kan der argumenteres for, at flere og 

flere bliver ’influencers’ og altså vil dele deres mening/anbefaling med andre via de sociale 

medier. Det kan diskuteres, om der er nogle der overhovedet er ’influencers’ mere. Alle 

kan udgive materiale på internettet, uden det behøver at blive faktatjekket. Det kan derfor 

være svært at vurdere, om man kan stole på anbefalinger, erfaringer og meninger (Brown 

& Fiorella, 2013). 

 

Cheung har lavet et studie, der undersøger hvad forbrugere bruger af informationer til at 

foretage købsbeslutning inden for eWOM (2014). Cheung undersøgte forskellige 

muligheder, og fandt frem til at ’Timeliness and Comphrehensiveness’, var den faktor som 

forbrugere mente var vigtigst. ’Timeliness and Comphrehensiveness’ beskrives som 

information, der er ny og up-to-date, samtidig med at den er fuldendt og forståelig 

(Cheung, 2014). En anden faktor som forbrugere også fandt værdifuld var 

’Trustworthiness’, som beskrives som en informationskilde, der opfattes som troværdig af 

forbrugeren. Dette bekræftes af andet forskning der også er lavet på området (Cheung, 

2014). Hvad anden forskning også påviser er, at hvis forbrugeren opfatter kilden som 
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troværdig er sandsynligheden for at forbrugeren selv tager denne mening til sig større. 

Den sidste faktor, som Cheung fandt havde en positiv indflydelse på beslutningsprocessen 

var ’Quality’ der beskrives som indhold som vurderes til at give en objektiv mening og kan 

bruges til at træffe et valg på baggrund heraf. På baggrund af Cheungs research kan det 

derfor konkluderes, at der er tre faktorer som påvirker forbrugeres købsbeslutningsproces 

online. Information skal derfor være ’up-to-date’, troværdigt og have en vis kvalitet, før det 

går ind og påvirker købsprocessen hos en forbruger.  

Det kan være svært at vurdere hvad den enkelte forbruger vurderer ved de enkelte 

faktorer. At information skal være nyt og ’up to date’, kan fortolkes forskelligt fra person til 

person. En kan mene, at nyt er en måned gammelt, hvor en anden kan mene at det  

samme ”nye” kan være et år gammelt. Det kan derfor være svært at kvalificere faktorerne 

til reelle data, som let kan implementeres i praksis. Troværdighed er også et begreb, der 

er svært at definere og som bliver defineret forskelligt fra person til person. Disse 

overvejelser skal tages i betragtning, inden teorien tages i anvendelse og bruges i praksis. 
 

3.3 Krisekommunikation 
Den bedste krise, er den krise som bliver afværget. Men det er en fejl, at tro at man kan 

undgå eller afværge alle kriser (Coombs, 2015). Når en virksomhed bliver ramt af en krise, 

så er det en nødvendighed, at virksomheden kommunikere ud til deres stakeholders. Hvis 

dette gøres forkert eller slet ikke bliver gjort, kan det have store konsekvenser for 

virksomheder og deres stakeholders (Coombs, 2015). Derfor er krisekommunikation en 

vigtig disciplin. ”A crisis disrupts the social order, affects the interaction of stakeholders 

with the organization, and tends to damage the organization’s reputation and legitimacy” 

(Schultz, Utz, & Göritz, 2011). Ud over at kunne skade forholdet til virksomhedens 

stakeholders, så kan det også gøre skade på omdømme og legitimitet og i værste tilfælde 

koste virksomheden livet. “One of the primary objectives in crisis management is to 

maintain an organizations image – the public perception of the organization” (Coombs, 

2015). Det må derfor argumenteres, at krisekommunikation er en vigtig disciplin for 

virksomheden, og at denne bør udføres bedst mulig, for at undgå at virksomheden tager 

skade.  
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3.3.1 Crisis Framework 
Coombs har en struktureret gennemgang af krisekommunikation i hans bog – Ongoing 

Crisis Communication (Coombs, 2015). Her fremlægger han et meget uddybende 

framework til en systematisk indsats i krisekommunikation. Hans fremgang giver en 

analytisk forståelse af en krise og strukturen til håndtering af disse. Han inddeler det i tre 

hovedfaser; precrisis, crisis og postcrisis. Disse indeholder yderligere alle underfaser, der 

giver en dybere indsigt i krisekommunikation. De tre hovedfaser vil nu kort blive opridset, 

hvor der efterfølgende vil blive lagt vægt på ’response strategies’.  

 

Precrisis stage 
Denne fase består, af alle de ting man kan gøre inden en krise indtræffer. Her inddeler 

Coombs aktiviteterne i tre underfaser: (1) signal detection, (2) prevention, and (3) crisis 

preparation. Her er det vigtigt at overvåge kommunikationen omkring sit brand og sin 

virksomhed. Mange kriser kan afværges inden de opstår, ved overvågning og ved at takle 

problemerne inden de vokser sig til en krise. Netop sociale medier giver en mulighed for at 

se faresignaler ved utilfredse stakeholders. Der findes mange forskellige værktøjer til 

overvågning af brands og virksomheder på sociale medier. I Danmark er en virksomhed 

som, overskrift.dk, en af de førende til at overvåge hvad danskerne siger på sociale 

medier, diskussionsfora og andre online kilder (overskrift.dk, 2015). Når man har set tegn 

på en krise, er det vigtigt at få den afværget. Kan dette ikke lade sig gøre, eller var 

afværgelsen ikke succesfuld, så må virksomheden forberede sig på, at krisen kommer til 

at ske (Coombs, 2015) 

 

Crisis stage 
En krise begynder, ved at den bliver udløst på en eller anden måde, og ender ved at den 

vurderes til at være løst. I selve krisefasen er der to underfaser: (1) crisis recognition and 

(2) crisis containment. I genkendelsesfasen er det vigtigt, at forstå hvordan elementer og 

begivenheder bliver opfattet som en krise, så man kan indsamle informationer omkring 

dette. En krise kan godt have flere underelementer, og det er vigtigheden i at genkende 

disse, der afgør om næste fase bliver succesfuld. I crisis containtment fasen ligger fokus 

på krisekommunikationen. Kommunikationen med stakeholders, omkring selve krisen og 

hvordan denne bliver løst, er yderst vigtigt ifølge Coombs (2005). 
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Postcrisis stage 
Selvom krisen er forbi, så ender krisekommunikationen ikke der. Der er en del 

nøgleaktiviteter som skal opfyldes, for at sikre at virksomheden kommer bedst igennem 

krisen, i forhold til hvordan stakeholders opfatter virksomhedens image. I denne fase 

findes der tre underfaser: (1) Evaluation (2) Learnings og (3) Other actions. Det er vigtigt, 

at gå ind og evaluere hvordan krisen forløb, både internt og eksternt. I fase 2 kan den 

interne evaluering vise sig at være værdifuld i forhold til hvad virksomheden har lært. Det 

eksterne kan bruges i fase 3, hvor den fortsatte kommunikation med stakeholders er 

vigtig. Det er især vigtigt at følge op på krisen. Har virksomheden fx kommunikeret ud, at 

de ændrer adfærd ang. et bestemt område, så er det vigtigt at der følges op på dette og at 

det ydermere bliver kommunikeret ud til stakeholderne (Coombs, 2007). 

 

3.3.2 Crisis type 
Når krisen opstår, kan det være en fordel for virksomheden at finde ud af hvilken type krise 

der er tale om. Dette gør det lettere for virksomheden at vælge den korrekte 

krisekommunikation (Cornelissen, 2011). Coombs har defineret fire forskellige typer kriser 

baseret på to parametre. Det første parameter er om det er internt eller ekstern, og det 

andet parameter er om det er bevidst eller ubevidst. Coombs kalder denne model for crisis 

type matrix (Cornelissen, 2011). 

 
Billede 3.4 – Crisis Type Matrix 

 

Det interne/eksterne parameter refererer til spørgsmål om hvorvidt krisen er et resultat af, 

noget virksomheden har gjort, eller om det er på baggrund af noget, der er sket uden for 
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virksomheden. Hvis det eksempelvis er noget direktøren i virksomheden har sagt, som er 

skyld i krisen, så ville det være det interne parameter. Det bevidste/ubevidste paramter 

referere til, om virksomheden kan/kunne kontrollere krisen. Med dette mener Coombs, om 

det er noget, virksomheden har gjort bevidst eller om det er ubevidst (Cornelissen, 2011). 

De enkelte krisetyper vil nu blive gennemgået. 

Faux pas er en ubevidst ekstern krise, som ofte starter som et issue mellem virksomheden 

og en ekstern anden part. Hvis virksomheden så ikke adressere dette issue, så kan det 

udvikle sig til en krise. Faux pas er fransk og betyder et falsk skridt, hvilket referere til, at 

en ekstern overtrædelse bliver tilladt og derved udvikler sig til en krise (Cornelissen, 2011). 

Accidents er en ubevidst intern krise, og er, som det engelske navn angiver, et uheld. 

Dette kan være alt fra produktfejl, til en medarbejder, der kommer til skade. Hvis disse ikke 

behandles ordenligt, kan det udvikle sig til en større krise. Fælles for alle kriser i denne 

kategori er dog, at de er ubevidste og ofte kan virksomheden næsten fraskrive sig 

ansvaret idet der ofte er tale om noget ukontrollerbart (Cornelissen, 2011). 

Terrorism er en ekstern ubevidst krise, som ofte er startet af aktører, der har til ønske at 

skade virksomheden. Dette kan gøres direkte ved for eksempel at manipulere ved 

virksomhedens produkter eller indirekte ved eksempelvis at afbryde produktionen. Der kan 

dog også være tale om gidselsituationer og vold i virksomheden (Cornelissen, 2011). 

Transgressions er en intern bevidst krise, som starter ud fra et valg virksomheden bevidst 

træffer. Det valg, som virksomheden tager, bringer deres stakeholdere eller deres image i 

fare. Et eksempel kan være hvis man sælger et produkt man ved der er fejl på eller bevidst 

angiver forkerte oplysninger til kunderne (Cornelissen, 2011).  

 

Det kan diskuteres, om ovenstående krisetyper kan simplificeres så enkelt, som Coombs 

opsætter det i denne matrix. Ofte, når der er tale om en krise, er det en meget kompleks 

situation som består af mange forskellige faktorer. Det kan derfor være svært, at få den 

krise man står i til at passe ind i én af disse fire typer. Denne matrix er måske for simpelt 

opbygget, sammenlignet med kompleksiteten af en krise. Dog kan modellen være med til 

at få virksomheden til at forenkle deres krisesituation, og overveje hvorvidt det er internt 

eller ekstern, og om det er bevidst eller ubevidst. Dette vil kunne være med til at hjælpe 

virksomheden med at træffe vigtige beslutninger, ikke mindst omkring 

krisekommunikationsstrategien.  
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3.3.3 Krisekommunikationsstrategier 
I det kommende afsnit, vil ’crisis containment’ under ’Crisis stage’ blive uddybet yderligere 

med supplerende teori. Ifølge Coombs (2015), er der tre ting der er vigtige imens en krise 

står på, set i forhold til krisekommunikationen. 

 

1. Svar hurtigt 
Jo mere teknologi der kommer, jo mere vigtigt bliver det at kunne reagere hurtigt. 

Shitstorms på sociale medier udvikler sig enormt hurtigt og kan allerede i løbet af en enkelt 

dag have mange tusinde henvendelser (se afsnit 4 - casestudier). Coombs mener dog 

også, at jo hurtigere du svarer, jo større risiko er der (2015). Det kan gå meget galt, hvis 

virksomheden kommer med et svar hurtigt, som så senere viser sig at være direkte forkert. 

Dog påpeger Coombs samtidig, at en krise skaber et tomrum af information, og dette skal 

fyldes ud. Hvis man ikke kommer med en udtalelse, er det en meget passiv 

krisekommunikationsstrategi, som ofte sender et signal omkring usikkerhed fra 

virksomhedens side (Coombs, 2015). 

 

2. One voice 
Coombs siger, at hvis en virksomhed har en ensartethed i deres kommunikation til deres 

stakeholders, viser dette en fælles front fra virksomheden (2015). One voice hentyder ikke 

til, at virksomheden kun skal have en talsperson, som snakker med medierne, men 

hentyder til, at det skal være det samme budskab, der skal gå igen i alt kommunikation. 

Coombs argumenterer for, at virksomhedens medarbejdere skal inddrages i kriseplanen, 

da disse også kan udtale sig om krisen på eksempelvis sociale medier via deres 

personlige konti. Medarbejdere bliver anset for at være mere troværdige i en krisesituation 

end en direktør, og derfor er det vigtigt at medarbejderne bakker op omkring 

virksomhedens budskab (Coombs, 2015). 

 

3. Openness 
Der er flere forskellige aspekter ved åbenhed. Coombs siger at åbenhed drejer sig om 

rådighed over for medierne, lysten til at dele informationer og ærlighed. I en krisesituation 

bør alt fokus være på medierne ifølge Coombs, men andre stakeholders kan også 

forlange svar og information. Især når det drejer sig om sociale medier, er det vigtigt at 
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dele information således at kritikerne kan få svar på den information de efterspørger. 

Selvom det gælder om at svare hurtigt, er det ikke sikkert at alle situationer tillader dette. I 

sådanne tilfælde, er det vigtigt at informere om, hvorfor man ikke kan svare på kritikken 

her og nu fordi det eksempelvis kræver mere undersøgelse fra virksomhedens side. 

 

Inden man kigger nærmere på hvilken krisekommunikationsstrategi, der er den rette at 

vælge, mener Coombs, at man bør overveje målet med krisekommunikationen – altså 

hvad man ønsker, at krisen skal ende med (2015). Coombs siger, at det vigtigste formål 

bør være, at sørge for at alle stakeholders kommer psykisk og fysisk godt ud af krisen. 

Dog er afhandlingens fokusområde shitstorms, og der må derfor argumenteres for, at 

dette nødvendigvis ikke altid vil være det første fokus. Shitstorms er komplekse, og det 

kan være svært at tale generelt omkring disse, men oftest, er det ikke dette der er fokus. 

Coombs har en liste af eksempler på formålet for udfaldet af krisekommunikationen: 

 

Kommunikationsmål: 

• Media coverage favorability – En øgning i positiv medie omtale og et fald i negativ 

media omtale efter krisekommunikationen 

• Media utilization of crisis message – Flere medier bruger informationen fra 

krisekommunikationen i deres fremførsel af sagen 

• Media fairness – Flere medier reporterer omkring korrekte informationer 

vedrørende krisen 

• Word-of-mouth – Mindre end x-% stigning i negativ word-of-mouth efter krisen 

 

Virksomhedsmål 

• Reputation Measurement – Mindre end x-% fald i omdømme efter krisen 

• Market share – Mindre end x-% fald i markedsandel en måned efter krisen 

• Stock price – Mindre end x-% fald i aktieværdi en måned efter krisen 

• Sales – Mindre end x-% fald i omsætning en måned efter krisen 

 

Når formålet med krisekommunikationen er blevet besluttet, kan man dernæst kigge på 

hvordan dette skal opnås, sagt med andre ord – hvilken strategi er den rigtige i 

situationen? 
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Cornelissen (2011) siger, at når man skal vælge den korrekte krisekommunikations-

strategi, er det vigtigt at se på hvordan virksomheden bliver set af deres stakeholders og 

den generelle befolkning. Cornelissen anvender Mitroff & Pearsons krisekommunikations 

strategier, som bygger på om virksomheden har et højt eller et lavt niveau af ansvar for 

krisen, set fra stakeholdernes synspunkt. Coombs har en anden tilgang til 

krisekommunikation og bygger sin tilgang på, hvordan stakeholderne opfatter 

virksomhedens tilgang til kommunikationen (2015). Coombs har samlet 10 af de mest 

almindelige strategier og har grupperet dem efter stakeholdernes forståelse af 

kommunikationen. Disse 10 strategier vil blive gennemgået kort med fokus på denial, 

excusing, justification og apology, som har særlig relevans for afhandlingen. 

 

Denial Posture 
1. Attacking the accuser 

Virksomheden benægter krisen og konfronterer anklageren, og truer evt. med at anlægge 

sag hvis anklageren ikke dropper beskyldningerne. 

 
2. Denial 

Virksomheden benægter hele situationen, og at der overhovedet er tale om en krise. Dette 

kan gøres ved at forklare hvorfor der slet ikke er tale om en krise, men blot et mindre 

problem. Oftest bliver denne tilgang brugt, hvis der er tale om rygter, eller hvis 

virksomheden bliver forbundet med noget som ikke er sandt. Risikoen ved at anvende 

denne strategi er, at det kan fornærme anklageren eller det eventuelle ofre der kan være 

forbundet med krisen.   

 
3. Scapegoating 

Virksomheden benægter hele situationen og giver skylden videre på en anden 

person/gruppe/virksomhed. Virksomheden skubber derved alt ansvar fra sig. 
 

Diminishment Posture 
4. Excusing  

Virksomheden prøver at formindske organisationens ansvar eller tilhørsforhold til krisen. 

Dette kan gøres ved at benægte virksomhedens intention om at skade andre, eller ved at 
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påstå at virksomheden ikke havde kontrol over de ting, der førte op til krisen. Oftest bliver 

denne strategi brugt ved kriser, hvor der er et lille ansvar for krisen. Lykkes denne strategi 

forstærker det budskabet omkring at virksomheden har et lille ansvar i forhold til krisen. 

Risikoen ved denne strategi kan være, at man gør ofrene og folk med tilknytning til krisen, 

mere negativt indstillet overfor virksomheden. 

 
5. Justification 

Virksomheden prøver med denne strategi at retfærdiggøre virksomhedens forhold til 

krisen, ved at minimere opfattelsen af skaden associeret til virksomheden. Dette kan for 

eksempel gøres ved at påstå at der ikke er sket nogen seriøs skade, eller at ofrene for 

krisen selv var uden om den skade, der er sket. Denne strategi bliver oftest brugt, hvor 

ansvaret for krisen kan betragtes som lille. Ligesom med excusing strategien, kan brugen 

af denne strategi føre til, at ansvaret for krisen kan minimeres yderligere, hvis det lykkes. 

Risikoen er dog at gøre ofrene eller folk med tilknytning til krisen mere negativt indstillet 

overfor virksomheden.  

 

Rebulding Posture 
6. Compensation 

Med denne strategi prøver virksomheden at komme op med en form for kompensation for 

krisen – eksempelvis i form af penge til ofrene eller velgørenhed. Dette sender dog et 

signal om et vist ansvar for krisen. 

 
7. Apology 

Med denne strategi tager virksomheden det fulde ansvar for krisen og undskylder offentlig 

på vegne af virksomheden. Dermed beder virksomheden medierne og offentligheden om 

tilgivelse for krisen. Denne strategi bruges når der er beviser for problemet er 

virksomhedens primære ansvar, eller at krisen kunne være undgået af virksomheden. 

Risikoen ved at bruge denne strategi er, at man erkender fejlen, og tabet kan derfor gå 

hen og blive større, sammenlignet med andre strategier. Dog kan der være 

omstændigheder, hvor virksomheden har begrænsede muligheder, og denne strategi 

derfor er den eneste rigtige. Fordelen er dog, at virksomheden sender et signal om, at der 

tages ansvar for krisen, og de fejl der er begået. 
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Bolstering Posture 
8. Reminding 

Denne strategi bruges til at fjerne fokus fra krisen, ved at fortælle om det gode arbejde 

eller de gode gerninger, som virksomheden har gjort før i tiden.  

 
9. Ingratiation 

Denne strategi bruges til at rose virksomheden stakeholders og flytter derfor fokuset fra 

virksomheden over på de omtalte stakeholders. 

 
10. Victimage 

Denne strategi bruges til at fortælle, hvorfor virksomheden også er et offer for krisen og 

derved prøve at skabe sympati for virksomheden.  
 
Når en virksomhed står i en krisesituation, er det vigtigt, at de er bevidste i deres valg af 

krisekommunikationsstrategi, for at sikre, at krisen gør så lidt skade som muligt 

(Cornelissen, 2011).  

Coombs påpeger dog også andre aspekter som kan have indflydelse på effekten af 

krisekommunikationen. Især to aspekter er vigtige; troværdighed og omdømme (2015). 

Ifølge Coombs, består troværdighed af ekspertise og pålidelighed. Ekspertise kommer til 

udtryk omkring virksomhedens viden om et område. Hvis for eksempelvis Novo Nordisk 

skal udtale sig om sukkersyge, må det siges, at de er eksperter på området. Pålidelighed 

er virksomhedens goodwill over for deres stakeholders. En pålidelig virksomhed vil tænke 

over sine handlinger, og hvorledes disse vil påvirke stakeholderne (Coombs, 2015). 

En virksomheds omdømme hænger sammen med troværdigheden. Coombs 

sammenligner omdømme med en bankkonto, hvor troværdigheden sparer et godt 

omdømme op, og en krise vil hæve troværdigheden. Et godt omdømme kan virke som et 

skjold overfor en krise, da stakeholders ikke vil tro på, at virksomheden kan have gjort 

noget dårligt, og derved ignorere de dårlige nyheder (Coombs, 2015). Coombs fremhæver 

derudover, at jo mere man har på ”krisekontoen”, jo større chance er der for at slippe godt 

ud af en krise. ”… a favorable precrisis reputation means that an organization has 

reputational capital to spend, unlike those that are unknow or disliked” (Coombs, 2015). 

Coombs mener derfor, at virksomheder der ikke før har været ude i en krise, vil kunne 
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klare sig bedre, end en virksomhed der har prøvet det før. Derudover påpeger han også 

med ordet disliked, at hvis en virksomhed har et dårligt image blandt dens stakeholders, vil 

det også påvirke dem i en krise situation. Netop dette er en vigtig pointe at bemærke.  

 

Ovenstående krisekommunikationsstrategier er fremlagt af Coombs (2015), men 

afhandlingen anderkender at der findes andre strategier. Dog bygger Coombs’ strategier 

på analyse af andre kriseeksperters gennemgang af strategier. Hans liste er derfor en 

sammenfatning af strategier som bliver brugt af andre og den indeholder derfor de 10 

mest almindelige krisekommunikationsstrategier. Derudover har Coombs flere gange 

revideret sine strategier, senest i 2015, hvor han har inkluderet sociale medier i 

gennemgangen. Det kan derfor argumenteres, at Coombs’ strategier, er de mest relevante 

at bruge i forhold til afhandlingens fokusområde.  

 

3.4 The Vision-Culture-Image Alignment Model 
For at få en bedre forståelse for hvordan en shitstorm kan påvirke virksomhedens 

omdømme, vil det være relevant at kigge på Vision-Culture-Image alignment modellen. 

Denne model beskriver, hvad der skal til for at et corporate brand er succesfuldt.  

Hatch & Schultz beskriver hvordan et corporate brand adskiller sig fra et product brand 

(2008). De beskriver forskellen i at et corporate brand består af hele virksomheden, 

bygger på virksomheden historie, målgruppen er forskellige stakeholders, og at ansvaret 

er hos direktøren eller bestyrelsen. For at et brand skal være succesfuldt, er der ifølge 

Hatch & Schultz tre basale principper, der skal være på plads: vission, culture og image 

(2008). Disse tre udgør vision-culture-image alligment modellen (VCI modellen). For at 

forstå modellen bedre vil hvert af de tre aspekter nu kort blive gennemgået.  

 

Vision - virksomhedens ledelse har nogle visioner for, hvad virksomheden skal opnå i 

fremtiden. Disse ambitioner, som direktøren eller bestyrelsen har på virksomhedens 

vegne, udgør vision aspektet 

 

Image – virksomhedens image består af, hvordan virksomheden opfattes af dens eksterne 

stakeholders. De eksterne stakeholders har nogle forventninger til hvordan virksomheden 
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er, og hvordan den agere. Stakeholderne har altså ønsker og forventninger til hvordan 

virksomheden er, og dette udgør image aspektet. 

 

Culture – virksomhedens kultur består af, det som virksomheden altid har været kendt for 

blandt dens medarbejdere. Dette har så fastsat sig i virksomheden, som en kultur, og 

udgør derfor normen og værdierne i virksomheden, set fra de interne stakeholders. Dette 

udgør culture aspektet af modellen. 

 

For at et brand skal være stærkt, skal der ligeledes forekomme en stærk sammenhæng 

mellem de tre aspekter. Hvis et brand ikke er stærkt, er det fordi der er opstået et gap et 

sted i modellen. Der findes tre forskellige gaps: 

 

Vision-Image gap: Forekommet hvis der ikke er overensstemmelse, mellem hvordan 

virksomhedens stakeholder image er, og den vision der er for virksomheden. Dette kan 

forekomme i tilfælde hvor virksomhedens stakeholders ikke er enige, eller ikke ved hvad 

værdigrundlaget er for virksomheden. Dette gap kan også forekomme, hvis virksomheden 

ikke afstemmer stakeholdernes behov og ønsker (Hatch & Shultz, 2008).  
 
Image-Culture gap: Opstår såfremt der ikke er overensstemmelse, mellem den 

organisatoriske kultur og hvordan de eksterne stakeholders image af virksomheden er. 

Det kan være, når virksomheden skaber nogle forventninger og giver nogle løfter, som de i 

en given situation ikke kan levere til de eksterne stakeholders (Hatch & Shultz, 2008).  

 

Culture-Vision gap: Hvis der ikke er en overensstemmelse, mellem den strategiske vision 

og organisationens kultur, kan der opstå et culture-vision gap. Dette kan eksempelvis 

være hvis medarbejderne skaber deres egne handlinger frakoblet fra virksomhedens 

vision, og der derved opstår et gap, mellem medarbejdernes kultur og virksomhedens 

værdier og mål (Hatch & Shultz, 2008). 
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Billede 3.5 – Gaps i Vision-Culture-Image allignment modellen (Hatch & Schultz, 2008) 

 

Hvis en virksomhed er opmærksom på ovenstående gaps, kan disse på bedst mulig måde 

forsøges undgået og derved vil virksomheden formentlig opnå et stærkere brand (Hatch & 

Schultz, 2008).  

 

Vision-Culture-Image modellen inddrages i denne afhandling, med henblik på at påvise 

enkelte gaps i de to casestudier. Afhandlingen anerkender, at dette er en kompleks model, 

som kræver en dybere indsigt og analyse for at kunne blive brugt fyldestgørende. 

Afhandlingen vil bruge denne model i et begrænset omfang og anerkender, at der kan 

forekomme manglende indsigt i case virksomhederne, og at dette derved kan påvirke 

resultatet, som denne model vil fremvise. 
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4. Casestudie 
I dette afsnit, vil kandidatafhandlingen gennemgå to forskellige cases, med henblik på at 

belyse to forskellige shitstorms. Her vil casen omkring virksomheden kort blive forklaret og 

derefter, vil baggrunden for shitstormen blive uddybet. Der vil derefter blive lavet et 

hændelsesforløb, som klarlægger hvordan shitstormen tidsmæssigt udfolder sig, hvilket er 

med til at give en dybere indsigt i casen. 

 

4.1 Jensen’s Bøfhus 
4.1.1 Casebeskrivelse 
I september 2014, var Jensen’s Bøfhus, udsat for en shitstorm på de sociale medier, dog 

primært Facebook. Sagen drejede sig om, at Jensen’s Bøfhus havde lagt sag an mod 

Jensens Fiskerestaurant. Jensen’s Bøfhus mente, at den anden restaurant misbrugte 

deres varemærke. Jacob Jensen, der er ejer af Jensens Fiskerestaurant i Sæby, holdt fast 

på at gå i retten, eftersom han selv hedder Jensen til efternavn. Dermed mente han, at 

han ikke brød deres varemærke, da hans restaurant serverede fisk og ikke var et bøfhus 

(Hansen, 2014). Sagen blev først afgjort i Sø- og Handelsretten i september 2013, hvor 

Jensens Fiskerestaurant fik lov at beholde deres navn, idet de dog skulle ændre logoet, så 

Jensens ikke var fremhævet, og der ikke stod restaurant (Hansen, 2014). Efterfølgende 

stod der dermed Jensens Fisk, på de tre restauranter, som Jacob Jensen drev ved siden 

af sin fiskehal. Jacob Jensen åbnede sin første restaurant i 2001 og derefter de andre to i 

2011 og 2012 (Selskabsadvokaterne, 2014). Jensen’s Bøfhus besluttede først at lægge 

sag an mod Jensens Fiskerestaurant efter de begyndte at udvide til en kæde af 

restauranter.  

Sagen ender med, at Jensens Bøfhus anker sagen til Højesteret, og i september 2014 

giver Højesteret Jensens Bøfhus medhold i sagen. Jensens Fiskerestaurant skulle betale 

en erstatning på 200.000 kr., og de skulle opgive deres navn på restauranten, samt deres 

domænenavn. Jensens Fiskerestaurant hedder i dag Jacobs fiskerestaurant. Kort tid efter 

offentliggørelsen af dommens udfald begyndte shitstormen. 

 

Nedenfor ses en tidslinje med de vigtigste hændelser i forløbet. 
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Tidslinje 
18. september 2013 Dom afsagt i Sø- og Handelsretten (Jensen’s Bøfhus taber – 

sagen ankes) 

19. september 2014 Dom afsagt i Højesteret (Jensen’s Bøfhus vinder). 

19. september 2014 Ritzau er det første medie, til at bringe sagen om Jensen’s vinder 

sagen. Efterfølgende kommer Politiken, DR, TV2 og Berlingske. 

19. september 2014 Shitstormen begynder at tage fat kort efter. 

19. september 2014 Utilfredse kommentarer begynder at strømme ind på Jensen’s 

Bøfhus Facebook side og Trustpilot. 

19. september 2014 Facebook siden ’Boycut Jensen’s Bøfhus’ bliver oprettet. 

19. september 2014 EkstraBladet bringer kl. 16.51 den første artikel om at Jensen’s 

Bøfhus er lagt for had. 

20. september 2014 Jensen’s Bøfhus offentliggør et åbent brev, fra ejer Palle Skov 

Jensen. 

20. september 2014 19 nyhederne, på TV2, bringer et indslag om sagen og at 

shitstormen er i gang. 

20. september 2014 Facebook ’Boycut Jensen’s Bøfhus’ får flere likes end Jensen’s 

Bøfhus’ Facebook side. 

21. september 2014 Jensen’s Bøfhus oplyser, at de sælger normalt under shitstorm. 

23. september 2014 Jensen’s Bøfhus mener, at offentligheden har misforstået sagen 

 

Ud fra ovenstående tidslinje er det tydeligt, at shitstormen forløb meget hurtigt over 

ganske kort tid. Derfor vil Astrid Haugs model, om shitstormens anatomi (Haugh, 2014) nu 

blive anvendt for at redegøre yderligere for forløbet samt at uddybe shitstormens detaljer. 

 

4.1.2 Redegørelse 
1. Anslag 

Allerede samme dag som sagen blev afgjort i retten, begyndte de første negative 

kommentarer og dårlige anmeldelser at vælte ind hos Jensen’s Bøfhus. Det var 

hovedsageligt på Jensen’s Bøfhus’ Facebook side, at de negative kommentarer kom ind. 

Her var det både på deres væg (som efterfølgende er blevet deaktiveret), som 
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anmeldelser af siden (som også blevet deaktiveret) og som kommentarer til billeder og 

statusopdateringer, der intet havde med sagen at gøre. 

 

2. Uddybning 

Shitstormen spredte sig hurtigt til andet en blot Facebook. Jensen’s Bøfhus måtte den 22. 

September, altså blot tre dage efter sagens start, lukke ned for deres Trustpilot (Prasz, 

2014). Prasz skriver, i sin artikel i Politiken, at der kom 2-5 anmeldelser ind på Jensen’s 

Bøfhus i minuttet, hvilket medførte, at Jensen’s Bøfhus havde en score på 0,5 ud af 10.  

Størstedelen af kommentarerne var negative og havde lyd af ”Kan ikke anbefale Jensen's 

Bøfhus pga. den ufattelig ringe etik over for andre Jensen'ers forretninger” (Prasz, 2014).  

 

3. Optrapning 

Allerede samme dag som shitstormen startede, havde den nået en så stor størrelse, at det 

faldt i online mediernes søgelys. Den 19. september 2014 kl. 16:51, offentliggjorde Ekstra-

Bladet (Harder, 2014) en artikel omkring sagen, hvori de skrev at netop nu kom en masse 

negative udtalelser omkring Jensen’s Bøfhus på deres Facebook side. Efterfølgende 

bragte flere medier også artikler, og sagen blev fuldt tæt i den følgende periode.  

 

4. Klimaks 

Efter flere medier, som Politiken, DR og Berlingske, havde bragt artikler om sagen, var der 

et indslag i TV2-nyhederne den 20. september 2014. Sagen nåede derved ud til en stor 

del af den danske befolkning og fik endnu større opmærksomhed. Dette har uden tvivl 

været med til at få flere personer til at deltage i sagen, hvad enten det er med positive eller 

negative kommentarer. 

Jensen’s Bøfhus valgte derefter at medvirke i TV interviews og debatter. En af de mest 

sete video debatter, var fra den 21. september 2014, i Go’ Aften Danmark (Albrectsen, 

2014). Her mødtes ejerne af Jensen’s Fiskerestaurant og Jensen’s Bøfhus til en debat i 

direkte TV. Dette var også med til at føre nyt liv til kritikken på Facebook, eftersom at 

shitstormen derved nåede endnu bredere ud. 
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5. Udfasning 

Shitstormen for Jensen’s Bøfhus begyndte at aftage efter 4-5 dage. Medierne stoppede 

med at dække sagen, og de negative anmeldelser blev færre og færre. En simpel søgning 

på infomedia viser, at allerede fire dage efter shitstormen startede fandtes der kun en 

enkelt artikel om Jensen’s Bøfhus.  

Som ovenstående anatomi viser, var shitstormen for Jensen’s Bøfhus hurtig til at opstå. 

Der gik ikke lang tid, fra medier rapporterede om rettens afgørelse, til de negative 

kommentarer og anmeldelser begyndte at vælte ind over Jensen’s Bøfhus. Hvad var det 

der gik så galt? Det vil afhandlingen diskutere i nedenstående afsnit. 

 

 4.1.3 Analyse 

Jensen’s Bøfhus har oplevet en massiv kritik under shitstormen, og man kan mene, hvad 

man har lyst til om retssagen. En ting er dog sikkert, og det er, at deres mad ikke har 

ændret sig på baggrund af dette. Alligevel går en del af kritikken på Jensen’s Bøfhus på 

madens kvalitet. Men det er ikke det, som shitstormen handler om, det er derimod 

holdninger og værdier. Der kan argumenteres for, at der er tre væsentlige grunde til, at det 

gik galt for Jensen’s Bøfhus. 

1. Pressen har været gode til at frame historien, så det blev til den stores kamp mod den 

lille (Albrectsen, 2014; Harder, 2014; Prasz, 2014). Og dette er noget, som danskerne kan 

forholde sig til. Danskerne kan ikke forholde sig det juridiske omkring 

varemærkebeskyttelse, men kan derimod let have et holdning til, en stor virksomhed som 

tromler en lille virksomhed. En af respondenterne udtaler ”Jamen jeg opfatter bare at 

Jensens Bøfhus går i for små sko…Det virkede bare ligesom, at han bare ville træde på 

de mindre og bare få nogle penge ud af det” (Bilag 1). Det er tydeligt at respondenten, 

opfatter Jensen’s Bøfhus som den store og fiskerestauranten som den lille. Ud fra 

forskellige opslag på Jensen’s Bøfhus’ Facebook side er det tydeligt, at der er flere, der 

har samme holdning (Jensen's Bøfhus Facebook, 2015).  

2. Sagen er blevet fremført således at følgere af sagen troede at Jensen’s Bøfhus har fået 

eneret på efternavnet Jensen. Mange af de negative kommentarer omkring Jensen’s 

Bøfhus går på, at retten nu har givet dem eneret på at bruge efternavnet Jensen. En af 

respondenterne siger således ”Så jeg synes ikke det er navnet Jensen der gør, at man 

nødvendigvis har et brand på den måde.” (Bilag 1). Billede 4.2 viser en kommentar fra 
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Facebook, hvor Sheila skriver, at der er mange danskere med navnet Jensen, som nu ikke 

må åbne deres egen virksomhed og bruge deres eget navn. Dette er igen et spørgsmål 

om holdninger og værdier, og når den almene dansker frakendes retten til at bruge et 

meget almindeligt dansk efternavn, så vil mange stille sig på bagbenene og protestere. 

Det var naturligvis ikke sådan rettens afgørelse lød, da dette først blev til en sag, da 

Jensens Fiskerestaurant begyndte at åbne en kæde af restauranter. Varemærkeloven 

tillader derfor også andre, i en anden kategori end restauranter, at bruge navnet Jensen til 

deres virksomhed (Møgelvang-Hansen, Riis, & Trzaskowski, 2011). 

 
Billede 4.1 – Kommentar til et billede på Facebook 

 

3. Jensen’s Bøfhus’ ejer Palle Jensen var hurtig til at stille op til forskellige interviews. Her 

prøvede han efter bedste evne, at forklare sagen og sagde at kunderne skulle læse 

dommen. Dette blev sagt på en måde der relativt nemt blev misforstået. Kunderne 

opfattede det som om, at Palle Jensen sagde, at de ikke forstod sagens udfald og derved 

var dumme. Det er klart, når den almene dansker bliver kaldt for dum, at personen derfor 

ikke vil have en positiv indstilling, overfor virksomheden der – direkte eller indirekte – 

kalder dem dette. 

 

Ud fra de tre ovenstående punkter er der én ting der står klart. Jensen’s Bøfhus har ikke 

foretaget sig nogle af de tre underfaser, som Coombs fremlægger i precrisis fasen 

(Coombs, 2015). Den første underfase, signal detection, havde Jensen’s Bøfhus endda 

mulighed for at forberede sig på. De vidste at retssagen kunne ende med et medhold, og 

at de derfor muligvis kunne ende ud i, at de ville få noget kritik af deres handlinger. 

Jensen’s Bøfhus blev overrasket over at shitstormen kom hvilket flere eksperter indenfor 
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området finder uforståeligt (Kristensen, 2014). Den anden underfase, prevention, valgte 

Jensen’s Bøfhus næsten at ignorere. Der gik næsten to hele dage, før de kom ud med et 

svar på den massive kritik. Jensen’s Bøfhus formåede derfor ikke at afværge krisen, og 

den fik derfor lov at vokse sig større med hastige skridt. Coombs nævner ’responding 

quickly’ som et vigtigt element af krisekommunikationen, og at Jensen’s Bøfhus venter to 

dage med at svare, må vurderes som ikke at værende hurtigt. Derudover virker det også 

som om, at Jensen’s Bøfhus ikke havde et kriseberedskab klar, som er tredje underfase. 

At der gik to hele dage, før det første svar kom ud, kan der argumenteres for, ved at de 

ikke har været forberedt nok og derfor har benyttet tiden til at udarbejde en plan og et 

svar. 

Et andet problem som Jensen’s Bøfhus stod overfor var, at der også var en ret aktiv 

modpart, som var med til at gøre shistormen endnu større. Der blev som tidligere nævnt, 

oprettet en Facebook side, med navnet ”Boycut Jensen’s Bøfhus”. Denne side var ret aktiv 

til at poste opslag, og gruppen gik hurtigt viralt. Allerede dagen efter den blev oprettet, 

havde den flere ’synes god om’ end Jensen’s Bøfhus’ officielle side. ”Boycut”-siden 

oprettede begivenheder og happenings, og det var også ”boycut”-siden, der opfordrede 

flere hundrede mennesker til at give Jensen’s Bøfhus dårlige anmeldelser på Trustpilot. 

Med kommentarer, så som ”Godmorgen folkens, er I klar til endnu en boycut dag?”, var 

siden med til at aktivere modstanden mod Jensen’s Bøfhus og hele tiden minde dem om 

sagen (Andersen, 2014). Ejeren af denne ”boycut”-side har derfor haft en stor medvirken 

til at drive den sag større og bredere, end den kunne have været, hvis siden ikke var 

oprettet. Benjamin Rud Elberth udtaler ”…	man forsøger faktisk at aktivere folk med boykot-

dag 22. september, man får brugerne til at pushe boykot-siden på Jensens egen væg, og 

man får dem til at bedømme dem på Trustpilot, og så begynder det at sætte sig, siger han 

og forklarer, at sagen på ingen måde var blevet lige så stor, hvis ikke det var for de sociale 

medier” (Nielsen, 2014). 

For at belyse shitstormen yderligere, vil det derfor være relevant at kigge på hvordan 

Jensen’s Bøfhus håndterede sagen, i form af deres krisekommunikation. 

 

Da selve sagen stod på, var Jensen’s Bøfhus forholdsvis tilbageholdende, med at svare 

på henvendelserne. Og dette kan der have været en meget simpel grund til – de havde 

simpelthen ikke nok mandskab. Ud fra deres Facebook er det tydeligt, at de havde én 
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enkelt medarbejder (Ane), til at håndtere alle henvendelser. De blev håndteret ved, at der 

blev skrevet en fælles besked, som skulle svare på alle kommentarerne. Et eksempel på 

dette kan ses i billede 4.3, hvor Ane prøver at svare efter bedste evne (Jensen's Bøfhus 

Facebook, 2015). 

 
Billede 4.2 –Jensen’s Bøfhus svarer på Facebook 

 

Jensen’s Bøfhus valgte, to dage efter shitstormen begyndte, at offentliggøre et åbent brev 

fra deres ejer Palle Jensen. I brevet prøvede Jensen’s Bøfhus, at uddybe retssagen og 

afgørelsen samt, at forklare hvorfor de valgte at gøre som man gjorde. Ud fra Coombs’ 

krisekommunikationsstrategier, må dette vurderes til, at være ’justification’ strategien 

(Coombs, 2015). Jensen’s Bøfhus prøvede at retfærdiggøre sine handlinger ved at 

uddybe bevæggrundene bag. Dog er denne krisekommunikationsstrategi bedst egnet til 

situationer, hvor der er et lavt niveau af ansvar for krisen (Coombs, 2015). Det må dog 

vurderes, at når Jensen’s Bøfhus har valgt at anlægge sag mod Jensens Fiskerestaurant, 

påtager de sig således et stort ansvar for denne krise. Dette kan have været en af 

grundene til, at denne strategi ikke virkede for Jensen’s Bøfhus, da risikoen ved strategien 

samtidig er, at man kan gøre ofrene for krisen mere negativt indstillet. Og dette må siges 

at være tilfældet for Jensen’s Bøfhus, da strategien må vurderes til ikke at have hjulpet i 

dette tilfælde.  

Udover en krisekommunikationsstrategi som ikke virkede efter hensigten, gjorde Jensen’s 

Bøfhus også nogle andre ting, som kan have været med til at gøre situationen værre. 

Jensen’s Bøfhus begyndte også at slette nogle negative kommentarer, hvilket medførte 

endnu flere negative kommentarer. Der kan være forskellige grunde til, at Jensen’s har 

valgt at slette kommentarer; for at undgå at svare på kritikken, vulgært sprogbrug eller for 

at prøve at gøre problemet mindre. Det må dog vurderes, at disse handlinger ikke har gjort 
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deres sag bedre og blot havde den effekt, at folk skrev deres kommentarer igen, dog i en 

endnu mere negativ vending end tidligere. Sidenhen har Jensen’s Bøfhus valgt, at slå 

deres væg fra, så de ikke fremadrettet kan modtage opslag fra brugerne (Jensen's Bøfhus 

Facebook, 2015). 

 

Ud fra Jensen’s Bøfhus håndtering af shitstormen er det tydeligt, at de ikke har en strategi 

for krisekommunikation på de sociale medier. De har dog efterfølgende forsøgt at rydde op 

efter shitstormen og lave nye initiativer til at forbedre deres image. Dette vil blive 

gennemgået i næste afsnit. 

 

4.1.3 Hvad så bagefter? 
Da shitstormen stod på, var Jensen’s Bøfhus ude og fortælle pressen, at selvom de havde 

en shitstorm kørende, så ændrede det ikke på deres salg. ”Jeg har set salgstallene fra 

fredag aften, lørdag middag og tidligt lørdag aften, og der er tallene helt normale, så 

siderne på Facebook har indtil videre ikke påvirket os, siger Palle Skov Jensen” (Ritzau, 

2014b). Selvom de var hurtige til at udtale, at shitstormen ikke påvirkede dem, så har 

deres årsregnskab vist et andet billede. Jensen’s Bøfhus sluttede 2014 med et minus på 

30 millioner kroner, og dette skyldes ifølge dem selv, effekten af shitstormen. ”… røg 

Jensen’s Bøfhus ud i en sand mediestorm i Danmark efter sagen om Jensens 

Fiskerestaurant. Og det kunne mærkes på antallet af gæster.” (Jensen's Bøfhus, 2015b).  

Man skulle dog mene, at denne handling var i overensstemmelse med Coombs forskrifter 

for god krisekommunikation (Coombs, 2015). De var i hvert fald ude med et svar hurtigt, 

og de levede op til et niveau af ’openness’. Coombs argumenter dog, at selvom man har 

mulighed for at dele information, er det ikke altid, at dette bør gøres. Jensen’s Bøfhus 

kunne måske have afventet situationen yderligere, inden de udtalte, at krisen ikke havde 

påvirket dem. Dette kan have været med til at forstærke lysten hos kritikkerne, om at 

boycutte restauranten, hvilket der blev lagt op til flere gange i debatten. I stedet kunne 

Jensen’s Bøfhus havde udtalt, ”at det var for tidligt at sige noget omkring påvirkningen på 

salgstallene”. Dette kunne måske have været medvirkende til at minimere skaden som 

krisen gjorde på Jensen’s Bøfhus omsætning.  

For at prøve at lægge shitstormen bag sig, gjorde Jensen’s Bøfhus flere ting. På kort sigt 

var Jensen’s Bøfhus ude og give et modsvar, til den enorme kritik de fik på Facebook. 
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Ejeren af Jensen’s Bøfhus, stod nemlig frem i et interview og fortalte, om hvor belastende 

det var at modtage hade e-mails og ubehagelige henvendelser. Her skiftede Jensen’s 

Bøfhus altså krisekommunikationsstrategi til ’victimage’. Ved at påtage sig offerrollen, er 

dette med til at skabe et modsvar blandt kunderne, og de vil derfor begynde at få ondt af 

Jensen’s Bøfhus, og nogle vil komme dem i forsvar. Jensen’s Bøfhus kunne have valgt at 

udnyttet denne strategi endnu mere. De modtog nemlig nogle positive tilbagemeldinger, 

efter de ændrede strategi, og ved at have fremhævet disse, kunne Jensen’s Bøfhus 

måske have opnået endnu flere positive henvendelser. 

 

På længere sigt har Jensen’s Bøfhus lært af krisen. De har i deres ’postcrisis stage’, været 

inde og evaluere og se på hvad folk har sagt under krisen. Det har de lært af, og de har 

derfor lanceret Club Jensen’s, som er en fordelsklub, hvor kunder får rabat og kan optjene 

point. Der er flere grunde til, at dette var et godt strategisk tiltag hos Jensen’s Bøfhus. For 

det første, kan en kundeklub være med til at opbygge en stærkere loyalitet overfor 

virksomheden (Kotler et al., 2009, 405). Netop dette er vigtigt for Jensen’s Bøfhus, da de 

har kunne mærke et stort fald i besøgende. Jensen’s Bøfhus udtaler, at de i løbet af de 

første seks måneder allerede har fået 150.000 medlemmer i Club Jensen’s (Jensen's 

Bøfhus, 2015b). For det andet, har Jensen’s Bøfhus valgt at oprette en separat 

hjemmeside til klubben, ligesom de også har oprettet en separat Trustpilot-side. Dette er 

med til at give en frisk start for Jensen’s Bøfhus, da den nye Trustpilot-side har en score 

på 8.6/10 mod 2.5/10 for Jensen’s Bøfhus’ normale hjemmeside (Trustpilot, 2015). 

Jensen’s Bøfhus modtager nu positive anmeldelser, som ”Ligeledes var maden til 5 

stjerner, så det er helt klart ikke sidste gang vi spiser hos Jensen`s Bøfhus i Vejle.” 

(Trustpilot, 2015).  

For det tredje, har Jensen’s Bøfhus lavet søgemaskineoptimering og sørget for, at når 

man søger på Jensen’s Bøfhus, så kommer der kun positive resultater på første side. Her 

har de blandt andet brugt Club Jensen’s til at sørge for, at denne side kommer op frem for 

negative artikler/omtale.  

Jensen’s Bøfhus har altså evalueret krisen, lært af den og derefter fulgt op på krisen. De 

har efterfølgende fået kommunikeret Club Jensen ud til deres stakeholders, og på denne 

måde prøvet at rette op på den faldende omsætning, ved at tilbyde kunderne fordele ved 

at besøge Jensen’s Bøfhus flere gange. 
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4.2 Zoologisk Have 
4.2.1 Case beskrivelse 
Sagen om Zoologisk Have i København drejer sig om aflivningen af en giraf ved navn 

Marius. Zoologisk Have var af videnskabelige grunde nødt til at aflive den halvanden årige 

Marius, og for Zoologisk Have var dette ikke specielt påfaldende. De har nemlig i årenes 

løb aflivet mange dyr, uden det har vakt national og international opmærksomhed. I 

Zoologisk Have har de valgt at lade dyrene yngle, fordi det er en naturlig del af deres 

opvækst. Dyrene undgår at kede sig i fangeskab, da de netop kan parre sig, bygge rede, 

og værne om deres unger, for så til sidst at sende dem videre fra flokken (Petersen, 2014). 

Sidst nævnte er netop der problemet opstår, og det er grunden til at Zoologisk Have i 

nogle tilfælde er nødt til at aflive et dyr. Zoologisk Have er med i et avls program hvor 

haven, når muligheden er der, kan sende dyrene videre til andre zoologiske haver. Dette 

var dog ikke muligt i dette tilfælde, hvilket gjorde at haven var nødt til at aflive giraffen 

Marius. Efter aflivningen lavede Zoologisk Have en offentlig obduktion af giraffen, hvor der 

blandt andet var børn til stede. Senere hen brugte de giraffen til at fodre tigerne med, for 

netop at undgå at skulle slagte andre dyr. (Petersen, 2014) 

Dog var der en del af den danske befolkning, der oplevede at dette var meget forkert og 

protesterede derfor imod, at giraffen Marius skulle aflives. Zoologisk Have begyndte at 

modtage beskeder på sociale medier, fra folk der ønskede at aflivningen skulle standses. 

På selve dagen for aflivningen, var der mødt en lille gruppe op for, at protestere. ”Blandt 

de protesterende var blandt andre mennesker fra Dansk Dyrepoliti, der havde samlet sig 

med bannere og fakler” (Pedersen & Grønbech, 2014). Først efter at giraffen Marius var 

blevet aflivet, begyndte sagen at vokse. Flere medier blev opmærksomme på sagen og 

bragte nyhedshistorierne. Danskerne begyndte at reagere med negative henvendelser på 

Facebook og Twitter. Der var en stor mangel på forståelse for, at Zoologisk Have valgte at 

aflive en sund giraf. Derudover var der mange, der var forarget over, at der blev lavet en 

obduktion af giraffen foran børn, og at den til sidst blev brugt som løvefoder. Og det var 

netop sådan, at shitstormen begyndte. Da shitstormen var i gang, begyndte udenlandske 

medier at finde historien interessant og bragte også nyheden i udlandet. 

 

Nedenfor er en tidslinje over forløbet. Dette er med til at give et overblik over hvordan hele 

hændelsen forløb. 
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Tidslinje 
6. februar 2014 Ekstra Bladet er de første til at bringe en artikel om, at giraffen Marius 

skal aflives, selvom han er sund og rask. 

7. februar 2014 Ekstra Bladet følger op med endnu en artikel i serien om Marius. 

8. februar 2014 Zoologisk Have begynder at modtage negative henvendelser fra folk. 

8. februar 2014 BT bringer også en artikel omkring aflivningen af Marius. 

8. februar 2014 Zoologisk Have poster et dansk svar på Facebook til alle de negative 

henvendelser om aflivningen. 

9. februar 2014 Kl. 10 blev giraffen Marius aflivet i København Zoo. 

9. februar 2014 Negative henvendelser begynder at strømme ind fra udlandet. 

9. februar 2014 NBC News bringer en artikel om sagen. 

9. februar 2014 Zoologisk Have poster et engelsk svar på Facebook til alle de negative 

henvendelser om aflivningen. 

9. februar 2014 Zoologisk Have poster et dansk og engelsk svar på de negative 

henvendelser omkring den offentlige obduktion. 

9. februar 2014  Channel 4 News bringer et TV interview med videnskabelig direktør 

Bengt Holst fra Zoologisk Have. 

10. februar 2014 Zoologisk Have poster et dansk og et engelsk svar på de negative 

henvendelser omkring fodringen af løverne med giraf kødet. 

11. februar 2014 Zoologisk Have poster et dansk og et engelsk svar på de negative 

henvendelser omkring alderen på giraffen og brugen af prævention. 

13. februar 2014 Zoologisk Have poster en tak til alle folk, der har støttet dem igennem 

den svære tid (shitstormen).  

 

4.2.2 Redegørelse 
For at få en bedre forståelse af shistormen, vil  dens anatomi nu blive gennemgået.  

 

1. Anslag 
Mandag den 3. februar 2014, modtog Zoologisk Have en henvendelse på Facebook. 

Henvendelsen handlede om hvorvidt det var korrekt, at de skulle aflive en giraf i denne 

uge (Jyske Bank TV, 2015). Zoologisk Have svarede på henvendelsen dagen efter, og om 

onsdagen blev de kontaktet af en avis. De negative henvendelser fra folk opstod først 
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efter, at Ekstra Bladet gjorde sagen offentlig kendt om torsdagen. Efter artiklen udkom, 

begyndte de negative henvendelser at komme fra folk, der prøvede at stoppe aflivningen 

af giraffen Marius. 

 

2. Uddybning 
I takt med at dagen for aflivningen af Marius kommer tættere og tættere på, bliver sagen 

ligeledes større og større. Der var flere medier som bragte artikler omkring sagen, og der 

var derved flere folk som blev bekendt med sagen. Der kom en større mængde negative 

henvendelser, men ikke nok til at Zoologisk Have ikke kunne svare på dem selv (Jyske 

Bank TV, 2015). Det var både på Facebook og Twitter, de negative henvendelser kom. På 

Facebook begyndte folk, at henvende sig til Zoologisk Have, på opslag der intet havde 

med sagen at gøre. Nogle opslag fik flere hundrede kommentarer, som intet havde med 

opslaget at gøre, omhandlede kun kritikken af aflivningen af Marius. 

 

3. Optrapning 
I takt med at sagen fik mere og mere opmærksomhed, ændrede Zoologisk Have dog ikke 

ved deres beslutning. Der blev oprettet flere protestgrupper og støtte grupper på 

Facebook. ”Vi har snore ude til flere forskellige private dyreparker, men løber i øjeblikket 

panden imod muren” siger en af de aktive medlemmer i grupperne (Ehrenskjöld, 2014). 

Gruppen ’Imod aflivning af giraffen fra Zoo København' på Facebook nåede under sagen 

op på over 2.000 medlemmer (Ehrenskjöld, 2014).  

 

4. Klimaks 
Giraffen Marius blev aflivet om morgenen den 9. februar. Dette på trods af at der faktisk 

var mødt personer op for at protestere imod aflivningen. (Pedersen & Grønbech, 2014). 

Henover weekenden modtog Zoologisk Have flere end 18.000 e-mails og endnu flere 

henvendelser på de sociale medier (Jyske Bank TV, 2015). 

Sagen var blevet så stor, at den havde spredt sig til udlandet. Flere udenlandske medier 

bragte artikler om sagen, og nogle var store medier, som NBC og BBC News. Det gjorde 

også, at kendte udenlandske personer tog stilling til sagen, og udbredte den til deres 

følgere. 

  



Shit, stormen kommer Kandidatafhandling Casper Finn Olsen 
 

 
CBS - Cand.merc.(kom.)  Side 52 af 127 

 
Billede 4.3 – Amerikanske Kirstie Alley er en af de kendte person der blev opmærksom på sagen. 

 

Engelske Channel 4 News bragte også en artikel og fulgte op på sagen med et live TV 

interview om aftenen (Channel 4 news, 2014). Netop interviewet vakte stor opsigt og blev 

delt massivt på både Twitter og Facebook. I interviewet fortæller videnskabelig direktør, 

Bengt Holst, omkring hvorfor Marius skulle aflives, og om hvordan praksis omkring 

sådanne aflivelser er i Zoologisk Have. Han forholder sig meget til facts, og på trods af 

meget vanskelige spørgsmål fra værten, formår han at vende interviewet fra en kritisk til 

en positiv oplevelse for Zoologisk Have.  

Der var flere folk som prøvede at stoppe aflivningen af Marius med underskrifts-

indsamlinger på internettet. På skrivunder.net findes der flere indsamlinger med formål at 

redde Marius, og der er flere end 3.500 underskrifter (Skrivunder.net, 2014). Der findes 

også end underskriftsindsamling om, at Bengt Holst skal fyres fra Zoologisk Have. Denne 

underskriftsindsamling har mere 6.800 underskrifter. Facebook siden ’Close Copenhagen 

Zoo’ har tæt på 38.000 likes, hvilket dog også skyldes andre sager om aflivning af dyr i 

andre zoologiske haver i Danmark.  

Mange valgte også at gå ind og give Zoologisk Have en et stjernet anmeldelse. Det var 

både negative og positive anmeldelser, der kom ind på Facebook, hvilket har resulteret i, 

at de i dag har 3,4 ud af 5 stjerner på Facebook. Flere end 7.000 var inde og give dem en 

enkelt stjerne, mens flere end 10.000 valgte at give dem 5 stjerner.  

 

5. Udfasning 
Shitstormen havde sit klimaks samme dag, som giraffen Marius blev aflivet og dagene 

efter. Der gik dog ikke længe, før sagen begyndte at dø ud. Allerede fire dage efter 

aflivningen laver Zoologisk Have et opslag på Facebook, hvor de skriver ”En STOR tak til 

alle jer der i den sidste tid, har deltaget sagligt i debatten og til alle jer der har støttet os i 

vores arbejde. Mange tak” (Facebook.com, 2015). Her kan det tyde på, at Zoologisk Have 

allerede har kunne mærke, at presset fra medierne og befolkningen var faldende.  
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Zoologisk Have siger selv, at man dagen efter aflivningen var ude og lave en masse PR. 

Bengt Holst talte med pressen og diverse medier fra kl. 7 om morgenen til 22.30 om 

aftenen. Det var vigtigt for Zoologisk Have at få deres argumenter ud, og netop dette har 

hjulpet meget til, at sagen forholdsvis hurtigt blev neddæmpet igen (Jyske Bank TV, 2015).  

Sagen var med til at skabe en livlig debat omkring aflivning af dyr i danske zoologiske 

haver. Siden hen er der også opstået andre sager i Danmark, med andre zoologiske haver 

der har aflivet dyr. Det kan argumenteres, at hvis Zoologisk Have-shitstormen ikke havde 

været så stor, så ville der heller ikke være opstået små shitstorme for andre zoologiske 

haver i Danmark. Zoologisk Have aflivede, i marts 2014, fire løver for at få plads til en ny 

hanløve (Ritzau, 2014a). Dette rykkede op i shitstormen igen og fik Zoologisk Have til at 

modtage nye negative henvendelser. Dette vil blive diskuteret yderligere i næste afsnit. 

 

4.2.3 Analyse 
Zoologisk Have modtog til at starte med få henvendelser, og de kunne godt følge med på 

både Facebook og Twitter (Jyske Bank TV, 2015). Antallet af kommentarer eskalerede 

hurtigt, og Zoologisk Have opgav derfor at svare på hver enkelt henvendelse. Zoologisk 

Have valgte i stedet, at gå ud med et samlet svar, der skulle samle op på alle de kritik 

punkter de havde fået. Haven svarede på tre store kritikpunkter: 

1. Hvorfor giraffen skulle aflives, og hvorfor der ikke var andre alternativer. 

2. Hvorfor de valgte at lave en offentlig obducering af giraffen. 

3. Hvorfor giraffen blev aflivet, allerede når den kun var halvandet år gammel. 

 

Ud fra Zoologisk Haves krisekommunikation må det vurderes, at de valgte en ’Justification’ 

strategi (Coombs, 2015). Zoologisk Have var ude med et svar på alle de negative 

henvendelser, omkring hvorfor giraffen Marius skulle aflives, og forklarede hvorfor de 

gjorde, som de gjorde. Zoologisk Have havde havde dog en meget logisk-baseret 

kommunikation. I medierne gik meget af debatten på, hvorfor Marius ikke kunne flyttes til 

et andet sted, og mange af de henvendelser som Zoologisk Have fik, gik på at de ikke 

kunne forstå begrundelsen for, hvorfor giraffen Marius skulle aflives. Zoologisk Have var 

derfor nødt til at reagere på alle henvendelserne og lavede derfor denne opdatering. 
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Billede 4.4 –Zoologisk Haves første svar på de mange negative henvendelser. 

 

Udover den massive omtale i danske medier, der var selvforstærkende og førte til flere 

negative henvendelser og kommentarer, gjorde det globale fokus på shitstormen også, at 

Zoologisk Have ligeledes skulle begynde at tænke på engelsk kommunikation. Zoologisk 

Have var derfor ude og lave flere engelsk opslag på Facebook og Twitter, samtidig med 

de også skulle forholde sig til de danske henvendelser. Det viste sig dog hurtigt, at det 

globale fokus var langt større end først antaget. Opslag på engelsk, på Facebook, havde 

mere end dobbelt så mange kommentarer og delinger som de danske (Facebook.com, 

2015). De engelske opslag fik derfor væsentlig større eksponering og var med til at gøre 

shitstormen endnu større, end hvis der ikke var interesse fra udenlandske medier og 

personer. Billede 4.5 er et fint eksempel på dette, hvor det er tydeligt at de engelske 

opslag har mere end 3.500 kommentarer og 175 delinger, hvorimod det danske opslag har 

1500 kommentarer og 83 delinger. Her er det især vigtigt, at bemærke at indholdet i de to 

opslag, bortset fra sproget, er helt identiske. Zoologisk Have valgte altså den samme 

krisekommunikationsstrategi til den udenlandske ’målgruppe’. Også her valgte Zoologisk 

Have at retfærdiggøre deres handlinger. 
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Billede 4.5 –Engelske opslag på Facebook fik langt flere reaktioner end danske opslag. 

 

Zoologisk Have valgte altså en ’Justification’ strategi til at besvare både de danske og 

udenlandske henvendelser. Ifølge Coombs er denne strategi bedst i kriser med et lav 

ansvar for krisen. Det kan diskuteres om det netop i denne shitstorm kan betragtes som, at 

Zoologisk Have har et lavt ansvar – det var trods alt dem, der valgte at aflive giraffen. 

Zoologisk Have kommunikerede dog ud, at grunden til de var nødt til at aflive giraffen, var 

for at holde bestanden sund og undgå indavl. Derved forsøgte Zoologisk Have med deres 

kommunikation at gøre deres ansvar for krisen mindre. Denne kommunikation har spor af 

en anden krisekommunikationsstrategi – ’excusing’. Med denne strategi prøver 

virksomheden nemlig at minimere ansvaret for krisen, samt at benægte ansvaret, ved at 

argumentere for at de ikke havde kontrol over hændelserne (Coombs, 2015). Zoologisk 

Have prøver dog ikke at benægte hændelserne, men rettere at retfærdiggøre deres 

handlinger, og derved mindske ansvaret for krisen. Ved at bruge ’justification’ strategien er 

Zoologisk Have med til at forstærke, at deres ansvar er lavt, da de gjorde det i ’den gode 

sags tjeneste’.  

Ud fra den måde shitstormen blev håndteret på, kan det argumenteres for, at Zoologisk 

Have har haft en klar kriseplan. I precrisis fasen opdagede de straks den negative kritik og 

svarede hurtigt på den. Derudover har Zoologisk Have virkelig taget to af Coombs 
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principper til sig; ’Respond quickly’ og ’Openess’. Allerede dagen efter der begyndte at 

komme negative henvendelser, så var Zoologisk Have klar med et svar. Derudover kom 

Zoologisk Have løbende med svar på de tre store kritikpunkter, som shitstormen handlede 

om. Gennem hele shistormen var de gode til at dele informationer og lagde ikke skjul på 

måden de gjorde tingene på. Zoologisk Have har derfor, især, levet op til disse to 

principper. 

 

4.2.4 Hvad så bagefter? 
Efter shitstormen evaluerede Zoologisk Have hele forløbet. De udtaler selv, at de har lært 

en hel del omkring dem selv, og om hvordan de opfattes af offentligheden (Jyske Bank 

TV, 2015). Zoologisk Have har ikke ladet sig skræmme af shitstormen, og har også fortsat 

deres praksis med at aflive dyr der er i overskud eller på anden vis ikke passer ind i 

befolkningen af dyr. Allerede i slutningen af marts 2014, altså blot halvanden måned efter 

deres shitstorm med giraffen Marius, aflivede Zoologisk Have fire løver, for at få plads til 

en ny hanløve (Ritzau, 2014a). Fordi dette var så kort tid efter shitstormen, var dette med 

til at skabe en ny sag, dog ikke i samme størrelse som den første. Netop denne nye sag, 

var nok ikke blevet til, eller havde fået samme opmærksomhed, havde det ikke været for 

Marius shitstormen. Akkurat som med giraffen Marius var de udenlandske medier også 

meget interesseret i denne sag. Dog er dette heller ikke med til at skræmme Zoologisk 

Have. ”… Vi er slet ikke blevet skræmte af Marius, for det er fagligt det mest korrekte, vi 

gør … vi fortæller åbent og ærligt, hvad det er vi gør og står for. Vi kravler ikke ned i noget 

hul omkring det her… siger administrerende direktør Steffen Stræd” (Ritzau, 2014a). 

Zoologisk Have anvender derfor den samme krisekommunikationsstrategi (’justification’) 

som tidligere, ved at holde sig til faktuelle oplysninger, og oplyse disse via pressen og 

sociale medier.  

Dog har Zoologisk Have ændret deres tilgang til, hvordan de brander sig selv. Som nævnt 

tidligere, har Zoologisk Have været gode til at kommunikere, at de er en forlystelse og et 

underholdende og hyggeligt sted for børn og familier. De har manglet at kommunikere den 

mere videnskabelige og lærerige tilgang, som virksomheden står for. Både shitstormen og 

den efterfølgende kommunikation fra Zoologisk Have har haft fokus på at oplyse omkring 

dette (Jyske Bank TV, 2015). Og netop dette er haven lykkedes rigtig godt med. ”Vi kan se 

på den dialog, vi har med vores gæster på blandt andet Facebook og i mails, at flere har 
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fået større forståelse for vores arbejde med naturformidling og avlsprogrammer” udtaler 

Zoologisk Have (Azoulay, 2014). Derfor kan det også argumenteres, at den efterfølgende 

aflivning af de fire løver måske ikke blev lige så stor netop på baggrund af Zoologisk 

Haves kommunikationsindsats på dette område. 

Zoologisk Have har også ændret sin praksis omkring dyrenavne. Det er ikke længere 

tilladt at give nye dyr menneskenavne i Zoologisk Have. Denne ændring kommer direkte 

på baggrund af shitstormen omkring Marius (TV2 Lorry, 2015). Zoologisk Have tager nu 

udgangspunkt i artens geografi, habitat, zoologi og/eller kulturhistorie, og finder et navn 

herefter. Et eksempel på dette er næsehornsungen Pilan, som har fået navn efter den 

Sydafrikanske nationalpark Pilanesberg (TV2 Lorry, 2015).  

Shitstormen, for Zoologisk Have, har haft et stor betydning for dem. Dog har effekten af 

shitstormen ikke været til at mærke i besøgstallene eller salget. Hvis man kigger på 

besøgstallene og omsætningen, og sammenligner 2014 med 2013, er der en stor forskel. 

Dette skyldes dog, at 2013 har været et rekord år for Zoologisk Have (Zoologisk Have, 

2014). Sammenligner man derimod 2014 med 2012, 2011 eller 2010, er der ikke tegn på 

hverken en ændring i besøgstal eller omsætning. Besøgstallet i 2014 ligger på 1.136.000, 

hvorimod det lå på 1.106.000 i 2012. Indtægten pr. besøgene ligger på 169 kr. i 2014, 

sammenlignet med 132 kr. i 2013, og 129 kr. i 2012. Der er solgt flere årskort i 2014 

sammenlignet med 2012, og derudover er fornyelsesprocenten højere (Zoologisk Have, 

2014). Netop fornyelsesprocenten er et vigtigt parameter, da personer med årskort må 

betegnes som kernemålgruppen. Netop fordi at kernemålgruppen ikke har svigtet 

Zoologisk Have, må det derfor argumenteres for, at Zoologisk Have er sluppet godt fra 

shitstormen. Da Sami Widell, Event Manager hos Zoologisk Have, blev spurgt omkring 

effekten af shitstormen, og om de har kunne mærke det på besøgstallene, sagde han ”Nej 

det har vi ikke. Man kan sige, at 2013 var et rekord år, og 2014 blev et standard år og 

ligesom gennemsnit. Så det kan vi ikke se på den måde. Vi har heller ikke kunne se det i 

forhold til sponsorer … 3-5 folk har skrevet ind og sagt de vil opsige deres årskort på 

baggrund af sagen” (Jyske Bank TV, 2015).  

Zoologisk Have har altså ikke haft nogen mærkbar effekt af shitstormen på besøgstal eller 

omsætning. Dog har effekten været, at de har været nødt til at omlægge deres 

kommunikation til deres interessenter. Zoologisk Have har uden tvivl lært en stor del 

omkring deres identitet, og hvordan deres image bliver opfattet.  
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5. Analyse 
I det kommende afsnit vil de resultater, som afhandlingen har indsamlet blive præsenteret. 

Efterfølgende vil resultaterne blive diskuteret og sammenholdt med de undersøgte 

casestudier.  

 

I alle interviewsituationerne startede respondenterne med at svare på spørgsmål omkring 

generel brug af sociale medier. Dette var for at fastslå, hvor aktiv den enkelte respondent 

var på de sociale medier. Dertil blev respondenten spurgt ind til forbruget af henholdsvis 

restaurant besøg eller besøg af aktiviteter (Tivoli, biograf, Zoologisk Have mm.). 

Efterfølgende blev respondenterne spurgt ind til deres kendskab til den aktuelle shitstorm 

omkring virksomheden (Jensen’s Bøfhus eller Zoologisk Have), hvorefter de blev spurgt 

ind til deres vurdering omkring denne. Til sidst blev respondenten spurgt ind til brugen af 

anmeldelser/anbefalinger, for at give et indblik i hvordan synet på disse var. Ikke alle 

resultater vil blive gennemgået i det kommende afsnit, da ikke alle resultater er lige 

relevante for afhandlingens problemfelt. Resultaterne for både Zoologisk Have og 

Jensen’s Bøfhus vil blive gennemgået i hvert af de kommende afsnit. 

 

5.1 Holdning til virksomheden før shitstormen 
Respondenterne blev spurgt ind til, hvornår de sidste gang havde besøgt Jensen’s 

Bøfhus/Zoologisk Have. Herefter blev de spurgt, om de normalt kommer der og hvad 

deres holdning er om stedet. Der blev stillet uddybende spørgsmål, hvis der var behov for 

at få en bedre forståelse af respondentens synspunkter. 

 

Jensen’s Bøfhus 
Fælles for alle respondenterne var, at de ikke havde været på Jensen’s Bøfhus meget 

længe. To af respondenterne nævnte, at de havde været på Jensen’s Bøfhus inden for de 

sidste to år, hvorimod de andre to ikke havde været der i længere tid. De blev spurgt ind 

til, hvorfor de ikke havde været der i så mange år, hvor til der blev svaret: ”Jeg tror jeg har 

fravalgt det lidt de senere år… Fordi det ikke rigtig faldt i min smag længere” (Bilag 1). Der 

blev også sagt: ”Ja vi har jo ikke været der i lang tid. Og jeg tror det er fordi, jeg har ikke 

en hel klar erindring om hvorfor, men jeg tror det er fordi når man snakker med sine 

venner, så snakker de lidt dårligt om Jensen’s Bøfhus. De synes at det er for dyrt i forhold 
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til hvad man får. Kvaliteten er for dårlig. Og jeg tror lidt det har smittet af på mig, og jeg har 

tænkt, nårh ja det er jo dyrt i forhold til hvad man får.” (Bilag 1). Ud fra ovenstående 

kommentarer, er det tydeligt, at respondenterne ikke kommer jævnligt på Jensen’s Bøfhus, 

hvor grunden dertil har været at maden ikke har været god nok. Da en af respondenterne 

(der nu har boycuttet Jensen’s Bøfhus fuldstændig) blev spurgt ind til, hvad han synes om 

restauranten, var svaret: ”På et tidspunkt var det faktisk meget fint. Men så havde jeg en 

del uheldige oplevelser med at maden var helt elendig… …Og efter det har jeg faktisk 

droppet Jensens lidt.” (Bilag 1). En anden respondent var meget ærlig omkring hendes 

holdning til Jensen’s Bøfhus: ”Jeg synes generelt set lidt, at det er noget lort ikke. Nej men 

det er jo bare en kæde når det er værst… …Jeg synes bare standarden er for lav og 

prisen er for høj. Når man efterhånden ved hvad godt kød er, så er det ikke Jensen’s 

Bøfhus man tager hen.” (Bilag 1).  

Det er tydeligt, at største delen af respondenterne har en negativ holdning til Jensen’s 

Bøfhus, som primært bygger på dårlige madoplevelser, eller negativ omtale fra andre der 

har haft dårlige madoplevelser. Enkelte respondenter nævner dog samtidig, at stedet er 

meget hyggeligt og børnevenligt, men at de stadig ikke har det mest positive indtryk af 

restauranten.  

 

Zoologisk Have 
Halvdelen af alle respondenterne har ikke været i Zoologisk Have indenfor det sidste år, 

hvorimod de to andre respondenter havde. Den ene respondent havde aldrig været i 

Zoologisk Have, men havde alligevel deltaget aktivt i shitstormen.  

De respondenter, der havde været der indenfor det sidste år, hvilket var efter shitstormen, 

har begge et positivt indtryk af Zoologisk Have. Den ene respondent havde deltaget aktivt i 

shitstormen, hvorimod den anden kun havde set shitstormen. På trods af, at respondenten 

deltog aktivt i shitstormen, vil han stadig betegne sig selv, som en der normalt går i 

Zoologisk Have. ”Ja men der var en lang periode hvor jeg ikke havde været der. Men det 

sidste år har jeg været der 2-3 gange” (Bilag 2). Den ene respondent, som ikke har været i 

Zoologisk Have det seneste år, påtænker dog snart at besøge parken.  

 

De to respondenter, der ikke har deltaget i shitstormen, har et positivt indtryk af Zoologisk 

Have. ”Jeg synes det er et rigtig godt sted. De laver tit nye ting, fx er der jo næsten lige 
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kommet det nye isbjørneområde hvor man kan se dem under vandet” (Bilag 2). Den ene 

respondent, der aktivt har deltaget i shitstormen, har også et positivt indtryk af Zoologisk 

Have, hvorimod den anden har et neutralt forhold til Zoologisk Have. ”I wont say negative. 

As a zoo, and in terms of the general comparison to others, I'm sure Copenhagen Zoo is 

doing a great job though. The fact that I would never go there, stems from the ground 

pillars of my own opinion” (Bilag 2) 

 

Det er tydeligt, fra respondenternes svar, at størstedelen har en positiv indstilling overfor 

Zoologisk Have. Den ene respondent, der ikke har et positivt indtryk, går aldrig i 

Zoologiske haver, og er derfor ikke positivt indstillet overfor nogen zoologiske haver. Dog 

nævner respondenten, at zoologisk Have ikke er dårligere stillet, sammenlignet med 

andre. 

 

5.1.1 Hvad betyder holdningen for shitstormen? 
Ud fra ovenstående analyse, er det tydeligt, at respondenterne har en mere positiv 

holdning til Zoologisk Have end til Jensen’s Bøfhus. Hvis man kigger på disse to 

shitstorms, må det vurderes, at Zoologisk Have kom bedre igennem deres end Jensen’s 

Bøfhus gjorde. Zoologisk Haves besøgstal var næste uændret året efter, hvorimod 

Jensen’s Bøfhus havde et stort minus i deres regnskab, som de selv siger skyldes deres 

shitstorm. Netop holdningen til virksomheden, før shitstormen, kan have været med til at 

bestemme udfaldet. 

 

Ejeren af Jensen’s Bøfhus skriver dog på deres hjemmeside, at ”Fra 

købmandsforretningerne vidste jeg, hvor afgørende kvalitet er for succes. Hurtigt fandt jeg 

ud af, at den bedste kødkvalitet kommer fra …” (Jensen's Bøfhus, 2016). Jensen’s Bøfhus 

ønsker altså at levere den bedste kvalitet, men respondenter oplever det ikke sådan. Alle 

respondenter har fravalgt Jensen’s Bøfhus de senere år, og flere er direkte utilfredse med 

maden (Bilag 1). Ifølge Hatch & Schultz, er der altså et gap, imellem den vision som 

ledelsen har for Jensen’s Bøfhus, og hvordan deres stakeholders image er af dem (Hatch 

& Schultz, 2008). Dette må vurderes til at være et problem for Jensen’s Bøfhus, og det er 

noget, som virksomheden bør arbejde med. Når Jensen’s Bøfhus’ image ikke er, som de 

selv ønsker, kan dette have haft en indvirkning på shitstormen. Coombs argumentere, at 
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et godt omdømme er ligesom en bankkonto, hvor jo mere der er sparet op, jo bedre kan 

man klare sig igennem en krise. Jensen’s Bøfhus har, ifølge respondenterne, ikke sparet 

meget op. Derfor må det vurderes, at dette har haft en negativ indvirkning på shitstormen, 

da Jensen’s Bøfhus har haft et dårligere udgangspunkt fra starten blandt respondenterne. 

Allerede inden de negative kommentarer opstod var respondenterne ikke tilfredse med 

Jensen’s Bøfhus. Coombs skriver ”While most people are quick to believe the worst about 

organizations, a favorable reputation can lead stakeholders to believe the best” (Coombs, 

2015). Dette må ikke siges at være tilfældet for Jensen’s Bøfhus. Kigger man på Zoologisk 

Have, er det en anden sag. Her havde respondenterne en meget bedre holdning til 

Zoologisk Have, før de blev ramt af deres shitstorm. En del af Zoologisk Haves vision lyder 

”Kendt og respekteret som landets førende informationscenter mht. eksotiske dyr og 

bevarelsen af deres levesteder i naturen.” (Zoologisk Have, 2016). Ud fra deres vision og 

gæsternes holdning, må det vurderes, at der er et mindre gap mellem visionen og 

stakeholdernes image af Zoologisk Have. Respondenterne opfatter nemlig Zoologisk Have 

som et hyggeligt sted (bilag 1), og de føler sig underholdt. De opfatter altså ikke Zoologisk 

Have som et informationscenter, der skal dele viden ud omkring dyrene, men mere som 

en underholdende aktivitet. Derved opstår der et gap imellem visionen og stakeholdernes 

image. Fordi gapet ikke er så stort, og der er en generel positiv holdning til Zoologisk 

Have, vil deres stakeholders have større tendens til at ignorer dårlige nyheder omkring 

virksomheden (Coombs, 2015). Et tydeligt eksempel på dette, er en af respondenters svar 

” …  jeg mener, at de har styr på de ting de gør i Zoologisk Have og der må være en grund 

til, at de har gjort det som de gør” (bilag 1). Derfor må det vurderes, at gapet ikke har 

været stort nok til at få indflydelse på Zoologisk Haves shitstorm. 

 

Ud fra ovenstående analyse, må det derfor vurderes, at holdningen til Zoologisk Have og 

Jensen’s Bøfhus har haft en vis effekt på shitstormen, samt udfaldet og konsekvensen af 

denne. 
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5.2 Kendskab til shitstormen 
Respondenterne blev bedt om, at forklare hvad hver shitstorm gik ud på, uden nogen 

hjælp. Herefter kunne det vurderes, hvor stort et kendskab de havde til sagen. De blev 

derefter spurgt ind til, hvordan de blev opmærksom på sagen, samt om de så den på 

sociale medier, og om personer i deres netværk skrev omkring sagen.  

 

Jensen’s Bøfhus 
Generelt var kendskabet til shitstormens detaljer meget sparsomme, og flere respondenter 

forstod ikke hvorfor, at Jensen’s Bøfhus agerede som de gjorde. Kun en enkelt respondent 

forklarede lidt af baggrunden for sagen; ”…	de ville ikke have at folk associerede deres 

brand med den anden restaurant og at de fik et mersalg på baggrund af at de f.eks. troede 

at det var Jensen’s som bare havde en fiskerestaurant.” (Bilag 1).  

Halvdelen af respondenterne blev opmærksomme på shitstormen via de sociale medier, 

hvorimod den anden halvdel så shitstormen omtalt i nyhedsmedier. De respondenterne 

som blev opmærksomme på sagen, via nyhedsmedier, så dog senere sagen omtalt på de 

sociale medier. Den ene respondent var også inde og se Jensen’s Bøfhus’ Facebook side, 

hvor shitstormen kørte meget aktivt. 

Alle respondenter havde personer i deres netværk som var aktive i deltagelsen af 

shitstormen. ”Ja min mor gjorde i hvert fald…” (Bilag 1). En af respondenterne følte, at det 

var uundgåeligt at blive konfronteret med shitstormen, imens den stod på ”…	det går jo 

hurtigt på Facebook så hvis den ene deler og den anden liker kan du jo ikke rigtig undgå 

at se det” (bilag 1). 

 

Zoologisk Have 
Generelt var kendskabet til shitstormen heller ikke særlig dybdegående. Alle 

respondenterne kendte dog det helt basale - at giraffen Marius var blevet aflivet, fordi der 

ikke længere var plads til ham. Ingen af respondenterne giver udtryk for et indgående 

kendskab til sagen på trods af, at to af respondenterne faktisk deltog aktivt i sagen. En af 

de aktive deltagere siger endda ”Og i stedet for at prøve at få flyttet den eller bevare den 

som den var, så valgte man at fodre den til løverne” (bilag 2), hvilket er direkte forkert. Dog 

er der flere af respondenterne som nævner aspekter ved sagen, som medierne har haft et 
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stort fokus på, som f.eks. fodring af løverne med kødet eller obduktionen foran et publikum 

med blandt andet børn tilstede.  

Over halvdelen af respondenterne blev opmærksom på shitstormen gennem de sociale 

medier, hvor en enkelt respondent så sagen i nyhederne på TV. En af respondenterne 

mente, at det var en kombination af sociale medier og nyhedsmedier. De danske 

respondenter så sagen igennem Facebook, hvorimod den amerikanske respondent blev 

opmærksom på sagen gennem Twitter. ”Yes I saw it on Twitter. I think it was trending or 

someone tweeted about it or something” (bilag 2). Dette giver god mening, da Twitter er 

væsentlig mere udbredt i USA, end det er i Danmark. 

Tre ud af de fire respondenter så sagen på de sociale medier, og den sidste respondent 

kunne ikke genkalde, om hun havde set sagen der eller ej. En af respondenterne blev 

opmærksom på sagen via de sociale medier og udforskede sagen yderligere på flere 

platforme. ”Well, I looked up Copenhagen Zoo and read their statements. And I checked 

out their Facebook page” (bilag 2).  

Flere af respondenterne havde personer i deres netværk, som kommenterede/delte noget 

omkring shitstormen. ”Nogle af mine gode veninder skrev om sagen og jeg skrev sammen 

med dem om sagen ... Og jeg kan huske min faster også skrev noget om sagen, fordi vi 

også snakkede om det..” (Bilag 2). 

 

5.2.1 Hvad betyder kendskab for shitstormen? 
Ud fra ovenstående analyse af respondenternes svar er det tydeligt, at kendskabet til de to 

shitstorme er begrænset. Respondenterne kendte til sagen, men kendte ikke til detaljer af 

sagen, eller de forskellige aspekter som de to shitstorme reelt handlede om. Det kan 

derfor diskuteres, hvorvidt kritikken er ubegrundet eller måske er flyttet væk fra sagens 

kerne. I shitstormen, som ramte Jensen’s Bøfhus, gik en del af kritikken på deres kvalitet i 

maden, hvilket må siges ikke at have noget med retssagen at gøre. Ud fra 

respondenternes svar må det argumenteres, at de heller ikke kendte til alle sagens 

aspekter, såsom at Zoologisk Have havde prøvet at flytte giraffen eller bevæggrundene for 

aflivningen. På trods af dette havde Zoologisk Have ellers prøvet, i deres 

krisekommunikation, at få fokus på korrekte informationer. Jensen’s Bøfhus brugte sin 

krisekommunikation til, at begrunde hvorfor de havde valgt at gå ind i retssagen, men 

brugte ikke anledningen til at tale om hvorvidt kritikken lød ud fra et informeret grundlag. 
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Det kan derfor diskuteres, hvorvidt Jensen’s Bøfhus og Zoologisk Have burde have haft et 

større fokus på målet, med deres krisekommunikation. Coombs foreslår forskellige mål for 

krisekommunikation, hvor et af målene er ”3. Media fairness objective … media reports 

provide accurate information about the crisis” (Coombs, 2015). Når medierne fremlægger 

sagen om Jensen’s Bøfhus som sagen om ’David mod Goliat’, så kan det argumenteres, 

at dette ikke er korrekt information, men mere en framing af historien. Zoologisk Have har 

været mere inde og arbejde med dette, da deres kommunikation bygger på fakta, og de 

derved ønsker, at få den korrekte information ud til medierne og deres stakeholders. 

Derved kan det vurderes, at Zoologisk Have har haft et større fokus på korrekt information, 

end Jensen’s Bøfhus har haft, og dette har med stor sandsynlighed har været med til at 

hjælpe dem i shitstormen. 

 

Over halvdelen af respondenterne så sagen på de sociale medier, mens resten blev 

opmærksom på sagen via nyhedsmedier. Sociale medier har selvfølgelig spillet en stor 

rolle i udbredelsen af shitstormen, men det er vigtigt at bemærke at nyhedsmedier, også 

har en stor rolle. Nyhedsmedier er ifølge Haug med til at få en shitstorm til at vokse sig 

endnu større, da online medier og lokalmedier fanger historien under optrapningen, 

hvorimod TV, radio og trykte medier fanger historien, når den er på sit klimaks (Haug, 

2014). Også Pfeffer et al. argumenterer for, at mediernes samspil med de sociale medier 

har en forstærkende effekt på en shitstorm. ”Greater online activity triggers additional 

media coverage and the result is an echo chamber between social media and traditional 

media” (Pfeffer et al., 2014). Med et echo chamber mener Pfeffer et al. at, shitstormen 

opstår på de sociale medier, hvorefter de traditionelle medier rapportere om sagen. Dette 

gør, at shitstormen når ud til en bredere befolkning, som så får flere personer til at deltage 

i shitstormen. Dette er en interessant effekt, som medierne har på shitstormen, da 

medierne ved at rapportere om sagen medvirker til at shitstormen vokser i størrelse. 

Medierne har derved en selvforstærkende effekt. Kun en enkelt af de fire respondenter, 

der har deltaget aktivt i de to shitstorme, har udelukkende set sagen på sociale medier. 

 

Ud fra ovenstående analyse og diskussion kan det argumenteres, at korrekt information 

omkring en shitstorm må vurderes til at have en vis positiv effekt på udfaldet af en 
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shitstorm. Derudover har traditionelle medier en selvforstærkende effekt på shitstormen, 

som gør at shitstormen vokser i størrelse, og at flere vælger at deltage i debatten.  

 

5.3 Deltagelse i shitstormen 
Respondenterne blev spurgt til, om de deltog aktivt i shitstormen, og i så fald hvordan de 

valgte at deltage. Derefter blev der spurgt nærmere ind til, hvad der gjorde, at de valgte 

(ikke) at deltage i shitstormen. 

 

Jensen’s Bøfhus 
Halvdelen af respondenterne havde deltaget aktivt i shitstormen. De to respondenter, som 

valgte at deltage aktivt, gjorde det fordi de begge mente, at sagen var uretfærdig, og at 

Jensen’s Bøfhus havde handlet forkert. ”…	Så jeg mente det var lidt uretfærdigt. Jeg synes 

det var et fejt move, og det var den store mod den lille. Og den store vandt.” (bilag 1). 

Derudover havde begge respondenter, der deltog i shitstormen, også syntes godt om 

siden ’boycut Jensen’s bøfhus’ (bilag 1). De deltog yderligere ved at dele avisartikler og 

anden information omkring sagen på deres egne Facebook sider. De respondenter, som 

ikke valgte at deltage i shitstormen, havde stadig en holdning til sagen, som de dog valgte 

ikke at give udtryk for. ”… okay det er en stakkels lille fiskerestaurant. Jeg kunne forstå 

hvis det var samme kædekoncept i hele landet.” (bilag 1). 

 

Zoologisk Have 
Halvdelen af respondenterne deltog aktivt i sagen. En af de deltagende respondenter 

valgte at deltage i shitstormen, for at forsvare Zoologisk Have. Hvorimod den anden 

deltagende var imod Zoologisk Haves offentlige obduktion af giraffen, hvor der var børn 

blandt tilskuerne. Den forsvarende respondent valgte at dele artikler og et TV-interview, 

som forsvarede Zoologisk Have, med ordene ”Så blev de vist sat på plads (af Bengt Holst 

red.)” (bilag 2). Baggrunden for respondentens deltagelse begrundes med ”Jeg følte 

behov for, at støtte Zoologisk Have og jeg synes det var uretfærdigt, at de var endt i sådan 

en shitstorm” (bilag 2).  Den anden respondent deltog hovedsageligt på Twitter, hvor der 

blev delt artikler omkring Zoologisk Have. ”I think I also gave the Zoo a one star review on 

Facebook, now that I think about it.” (bilag 2). 
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De respondenter, der ikke valgte at deltage i sagen, gjorde det fordi, de ikke følte det 

Zoologisk Have gjorde var forkert. ”…	 jeg mener, at de har styr på de ting de gør i 

Zoologisk have og der må være en grund til det har gjort det som de gør.” (bilag 2) 

 

5.3.1 Hvad får personer til at deltage i en shitstorm? 
Ud fra ovenstående analyse, er det tydeligt at de fleste respondenter, der vælger at 

deltage i en shitstorm, gør det fordi de er enige i den kritik som virksomheden modtager. 

En enkelt respondent valgte dog at deltage, fordi han ønskede at forsvare Zoologisk Have 

mod, hvad han mente, var uberettiget kritik. Her kan det diskuteres, hvorvidt Coombs’ 

’Credibility’ aspekt har en effekt på dette (Coombs, 2015). Ud fra respondenternes svar er 

det tydeligt, at de mener, at Zoologisk Have har en vis ekspertise indenfor deres område. 

Når en respondent udtaler ” ”…	jeg mener, at de har styr på de ting de gør i Zoologisk have 

…” (bilag 2), og på baggrund af denne udtalelse vælger ikke at deltage i shitstormen, kan 

det argumenteres, at den ikke-eksisterende deltagelse er forårsaget af den troværdighed. 

Coombs siger, at ’Credibility’ består af ekspertise og pålidelighed, og netop her må det 

vurderes, at Zoologisk Haves ekspertise har en vis indflydelse. Coombs skriver om 

Credibility ”… it is assumed that stakeholders will believe what the organizations says.” 

(Coombs, 2015). Her må det vurderes at det komme Zoologisk Have til gode, at de er 

eksperter indenfor deres område, da de derved har lettere ved at overbevise deres 

stakeholders om deres sag. Det kan derfor diskuteres, om Jensen’s Bøfhus ikke har fået 

etableret en grad af ’credibility’ indenfor deres område. Først da Jensen’s Bøfhus 

begyndte at skifte krisekommunikationsstrategi, begyndte folk at bakke op omkring 

Jensen’s Bøfhus. Dette var dog ikke af de samme grunde, som folk gjorde med Zoologisk 

Have, men mere fordi de syntes, at det var synd for Jensen’s Bøfhus. Derved må det 

vurderes, at Jensen’s Bøfhus ikke på samme måde har fået etableret deres ’credibility’, og 

på den måde kunne gøre brug af denne i deres krisekommunikation. 

 

5.4 Brug af anbefalinger/anmeldelser 
Respondenterne blev spurgt ind til deres brug af anbefalinger/anmeldelser. De blev spurgt 

ind til, hvornår de gør brug af en anmeldelse/anbefaling, og hvornår de fravælger brugen. 

De blev spurgt ind til hvordan de vurderer troværdigheden af en anbefaling/anmeldelse og 

til sidst, hvad der er vigtigst, anbefalinger fra personer de kender eller fra personer online. 
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Alle respondenter 
Generelt for alle respondenterne var, at de gjorde brug af anbefalinger/anmeldelser, til at 

træffe valg omkring køb. En enkelt respondent oplyste, at han ikke brugte 

anmeldelser/anbefalinger overhovedet, da han selv ville prøve tingene og danne sig et 

indtryk. Generelt bruger respondenterne anbefalinger til rejserelaterede ting (destinationer 

og hoteller) og til spisesteder. Her drejer det sig både om anbefalinger/anmeldelser fra 

deres personlige netværk, men også om review sider såsom TripAdvisor, hotels.com m.m. 

(Bilag 1-2). 

 

Hvorfor respondenterne vælger, at fravælge brugen af anbefalinger, er der mere delte 

meninger omkring. En enkelt respondent udtaler, at vedrørende køb af elektronik ønsker 

han at basere hans køb på produktanmeldelser. ”.. jeg lægger ikke så meget vægt på 

mine venners holdninger og anbefalinger fordi det er noget der kræver lidt dybere indsigt” 

(Bilag 1). En anden respondent siger, at hun ville fravælge anbefalinger omkring ”hvad jeg 

skulle stemme, noget politisk eller stemme mod abort. Hvis det var noget der virkelig rør 

mine værdier, så ville jeg være stærk nok til at tænke der har jeg faktisk ikke brug for dit 

råd” (bilag 1). En anden respondent siger, at en personlig anbefaling ville kunne få hende 

til at fravælge en anmeldelse ”… så skulle det være hvis min søster for eksempel siger 

noget er godt selvom det har fået dårlige anmeldelser, så kunne jeg da godt finde på at 

prøve det alligevel.” (bilag 2).  

 

Når respondenterne skulle vurdere om en anmeldelse/anbefaling var troværdig, var det 

fælles for dem alle, at hvis der var mange der sagde det samme, så var det troværdigt.  

”…  hvis der er 10 der skriver det samme, så må der jo være noget om snakken. I forhold 

til hvis der er én der skriver det er godt og én der skriver det er dårligt” (bilag 2). ”… if there 

are 100 people saying the food sucks, then it’s probably not a good place” (bilag 2). 

Fælles for alle respondenterne var også, at personlige anbefalinger vægtede meget højt. 

Her var der flere af respondenterne der også påpegede, at jo tættere en personlig kontakt, 

jo bedre kendte man personens præferencer, og de derved lettere kunne vurdere, om det 

ville passe til dem selv. ”…	det har stor betydning når ens kæreste eller en nær relation 

siger det… jeg har samme præferencer som den person der siger det” (bilag 1). 
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5.4.1 Hvordan påvirker anbefalinger en shitstorm? 
Ud fra ovenstående analyse af respondenternes svar er det tydeligt, at 

anmeldelser/anbefalinger bliver brugt til at træffe valg ud fra. Kigger man på Brown & 

Fiorellas teori omkring eWOM, kan man ud fra ovenstående analyse argumentere, at de 

fleste ser deres nære venner/familie som deres største ’influencer’ (2014). Denne type 

’influencer’ må vurderes at tilhøre ’inner circle’, som jf. Brown & Fiorella, er der hvor 

anbefalinger vægter højest. De begrunder, at denne tætte relation, har samme smag som 

dem selv, og de ved derfor bedre, hvad de kan lide. Dette kan sammenlignes med 

Cheung’s aspekt omkring ’trustworthiness’, som vurderes til at være en af de vigtigste 

aspekter som går ind og påvirker en person (2014). Dette kan sammenkobles med en 

shitstorm, i den forstand at hvis en ’influencer’ fra ’inner circle’ deler sin holdning omkring 

en virksomhed, har dette en større effekt. De to respondenter, der aktivt deltog i Jensen’s 

Bøfhus shitstormen, nævnte blandt andet, at der var flere i deres netværk som delte noget 

om sagen. ”Ja min mor gjorde i hvert fald, og så tror jeg også der var nogle få andre i mit 

netværk” (bilag 1). En af de respondenter, som ikke deltog i shitstormen, bemærkede også 

en aktivitet i hendes Facebooks nyhedsfeed. ”…	 der var flere der både delte og 

kommenterede på sagen. Jeg tror egentlig de fleste havde den holdning, og det er jeg jo 

nok blevet lidt smittet af” (bilag 1). Ud fra ovenstående analyse, kan det derfor 

argumenteres, at en tæt relation vil have en større påvirkning under en shitstorm. Og er 

der tale om en ’influencer’ fra ’inner circle’, vil denne påvirkning være endnu stærkere, da 

der i højere grad er tale om troværdighed, og personen derfor vil tage anbefalinger endnu 

mere til sig.  

 

En anden interessant ting ved ovenstående analyse er, hvordan respondenterne vurdere 

troværdighed. Størstedelen af respondenterne vurdere en anbefaling/anmeldelse til at 

være troværdig, hvis der er flere der siger det samme. Dette kan sammenlignes med en 

tidligere analyse omkring korrekte oplysninger i en shitstorm. Det kan derfor diskuteres, 

hvorvidt nogle shitstorms kan skifte fokus fra kernen i kritikken. Mange pointerede blandt 

andet den dårlige mad hos Jensen’s Bøfhus, hvilket kan have virket som en forstærkende 

effekt. Da der var mange der pointerede dette, kan det derfor diskuteres, hvorvidt der er 

nogle personer som har opfattet dette som troværdigt. Ifølge Cheung, er der tre aspekter, 

som påvirker forbrugerne i eWOM (2014). Her er ’quality’ et af aspekterne, og dette kan 
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sammenholdes med kritikken af Jensen’s Bøfhus’ mad. Med mindre de kommer med en 

udførlig anmeldelse af maden, kan det argumenteres, at anbefalingen/anmeldelsen derfor 

ikke lever op til dette aspekt. Dog tolkes dette aspekt forskellig fra person til person, og 

Cheung’s andre aspekter vægter højere, så dette kan være meget forskelligt. I Zoologisk 

Have shitstormen gik en del af kritikken også på, hvorfor giraffen ikke blot kunne blive 

flyttet et andet sted hen. Dette var der også mange, der skrev omkring, og dette kan have 

været til at påvirke nogle personer. Blandt andet siger en af respondenterne ”…	og i stedet 

for at prøve at få flyttet den eller bevare den som den var, så valgte man at fodre den til 

løverne” (bilag 2). Det kan diskuteres, om respondenten er blevet påvirket af de mange 

personer, som har skrevet dette og derfor måske har forstået dette som faktuel 

information, fordi han har vurderet, at dette var troværdigt.  

 

Ud fra ovenstående analyse, kan det argumenteres, at ’influencers’ fra ’inner circle’ har 

den største indvirkning på personer i en shitstorm. Derudover er der blevet diskuteret 

hvorvidt, det at flere personer skriver det samme, gør det til en troværdig ting. I begge 

shitstorms er der udtalelser fra respondenter, som kan tyde på dette, dog vil det kræve 

yderligere undersøgelse af få dette bekræftet. 

 

5.5 Effekten af en shitstorm 
Respondenter blev spurgt ind til, om shitstormen har fået dem til at ændre holdning til 

virksomheden, og hvad grunden til at dette var. Derudover blev de spurgt ind til, om de har 

besøgt virksomheden efter shitstormen, og om de kunne finde på at besøge virksomheden 

i fremtiden.  

 

Jensen’s Bøfhus 
De to respondenter som deltog aktivt i sagen siger begge, at de har ændret holdning til 

Jensen’s Bøfhus på baggrund af shitstormen. Den ene siger dog, at han ændrede 

holdning, men ”Det gjorde jeg i den periode, men det gik hurtigt væk igen” (bilag 1). 

Respondenten valgte, at synes godt om siden ’Boycut Jensen’s Bøfhus’, for senere at 

fjerne hans synes godt om. Den ene af de to respondenter som ikke deltog aktivt i 

shitstormen, har også ændret holdning til Jensen’s Bøfhus. ”Ja, altså jeg vil sige jeg så 

dem ikke i et specielt godt lys i forvejen men jeg ser dem ikke i et bedre lys nu” (bilag 1).  
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Ingen af de adspurgte respondenter har været på Jensen’s Bøfhus efter shitstormen. 

Fælles for alle respondenterne er også, at de ikke kunne finde på at besøge Jensen’s 

Bøfhus i fremtiden. Dog nævner en af respondenterne, at det dog godt kunne komme på 

tale ”Ja hvis jeg fik min nevø og min niece på besøg så måske… Men omvendt så er der 

også mange andre steder i København som jeg nok også kunne foretrække” (bilag 1). 

 

Zoologisk Have 
Fælles for alle respondenterne er, at de ikke rigtig har ændret holdning til Zoologisk Have 

på baggrund af shitstormen. En enkelt respondent udtaler ”Ja jeg fik mere respekt for 

dem” (bilag 2). En anden respondent er ikke blevet påvirket af shitstormen ”… jeg vil 

komme der lige så lidt eller lige så tit uanset om sagen med den giraf de har slået ihjel” 

(bilag 2). Tre ud af de fire respondenter har været i Zoologisk Have efter shitstormen. Den 

sidste respondent er fra udlandet, og har aldrig besøgt en Zoologisk Have, og kunne heller 

ikke finde på det. ”I would never go to a zoo, and especially a Zoo which does stuff like 

this in front of kids. Its just wrong” (bilag 2). De samme tre respondenter ville også kunne 

finde på at besøge Zoologisk Have i fremtiden.  

 

5.5.1 Hvilken effekt har en shitstorm 
Ud fra ovenstående analyse af respondenternes svar fremgår det, at Zoologisk Have er 

kommet bedre igennem deres shitstorm end Jensen’s Bøfhus er. Det må dog vurderes, at 

de to shitstorms har påvirket begge virksomheder både på den korte og lange bane. 

 

På kort sigt kan shitstorms skade Zoologisk Haves og Jensen’s Bøfhus’ omdømme tage 

skade. For Zoologisk Have, har det måske ikke haft en så stor effekt på omsætningen, 

som det har haft for Jensen’s Bøfhus, men det betyder stadig ikke, at de er sluppet uden 

skader. En respondent udtaler ”Jeg kan stadig godt lide Zoologisk Have, men jeg vidste 

ikke de aflivede dyr” (bilag 2). Ovenstående udtalelse er stadig positiv, men samtidig virker 

det som om, at holdningen stadig har ændret sig en smule. Dog kan der ud fra tidligere 

analyse argumenteres, at der i udtalelsen er tale om et gap mellem vision og stakeholder 

image. Zoologisk Have har udtalt, at de er i gang med at arbejde på kommunikation 

omkring netop dette gap – hvor Zoologisk Have altså også er et videnskabeligt center og 

ikke kun underholdning. For Jensen’s Bøfhus betyder shitstormen, at de har mistet mange 
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kunder. Ingen af de adspurgte respondenter har været på Jensen’s Bøfhus efter 

shitstormen. Dog kan dette være en kortsigtet effekt, som muligvis vil ændre sig med 

tiden. En af respondenterne udtaler, at han allerede har skiftet holdning igen omkring 

Jensen’s Bøfhus, og har glemt shitstormen lidt (bilag 1).  

 

Den langsigtede effekt af en shitstorm kan være skade på virksomhedens omdømme og 

at folk derfor ændrer holdning til virksomheden. Især for Jensen’s Bøfhus, er dette en 

effekt, de kan mærke. Alle respondenterne udtaler, at de ikke har nogle intentioner om at 

besøge Jensen’s Bøfhus i fremtiden. Allerede nu har Jensen’s Bøfhus kunne mærke et 

fald i kunder, og hvis de ikke får ændret deres omdømme på længere sigt, vil denne 

tendens ikke ændre sig. Jensen’s Bøfhus har dog igangsat flere initiativer for netop at 

prøve at ændrer tendensen. 

 

En anden ting som der er interessant at kigge på, omkring effekten af en shitstorm, er 

hvilke personer der vælger at deltage i shitstormen. I Jensen’s Bøfhus shitstormen, havde 

de to personer der deltog aktivt, ikke en positiv holdning til Jensen’s Bøfhus. Begge havde 

ikke været på en Jensen’s Bøfhus restaurant i en længere periode. En af respondenterne 

siger direkte ”Jeg tror jeg har fravalgt det lidt de senere år … fordi det ikke rigtig faldt i min 

smag længere”. Derfor kan det diskuteres, hvorvidt denne effekt egentlig er reel. Ud fra 

deres tidligere besøg og holdning til virksomheden kan det argumenteres, at 

respondenterne nok ikke ville have været taget på Jensen’s Bøfhus alligevel. Dog udtaler 

den anden respondent, at ”Det var den sag der gjorde det helt slut ja” (bilag 1). Så selvom 

respondenten havde et dårligt indtryk, havde han altså ikke helt ’lukket døren’ til Jensen’s 

Bøfhus – først efter shitstormen. Kigger man på Zoologisk Have shitstormen og de aktive 

brugere, har en af respondenter en holdning omkring zoologiske haver, der gør at hun ikke 

er og ikke vil være en fremtidig kunde. Den anden respondent som deltog forsvarede dog 

Zoologisk Have, og fik deraf en større respekt for dem. Derved påvirkede shitstormen ikke 

kernemålgruppen i en negativ retning, og den respondent som endelig blev påvirket, ville 

aldrig have været en kunde i første omgang. 

 

Det kan diskuteres, om ovenstående effekt af shitstormen ville have været anderledes, 

hvis Zoologisk Have eller Jensen’s Bøfhus havde brugt en anden 
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krisekommunikationsstrategi. Som nævnt tidligere er der flere aspekter, der peger på at 

Jensen’s Bøfhus valgte en ’Justification’ strategi (Coombs, 2015). Denne strategi er bedst 

egnet for krisesituationer, hvor virksomheden har et lille ansvar. Det kan derfor 

argumenteres, at en anden krisekommunikationsstrategi måske ville have været bedre for 

Jensen’s Bøfhus. ’Apology’ strategien er bedst egnet til krise situationer, hvor det er 

tydeligt at virksomheden har ansvaret. Eftersom Jensen’s Bøfhus valgte at sagsøge 

fiskerestauranten, kan det argumenteres, at dette ville have været en mere brugbar 

strategi. Dog vil det sende et forkert signal at sagsøge en anden virksomhed og 

efterfølgende sige undskyld. Derudover virker det heller ikke som om at Jensen’s Bøfhus 

er kede af, at de anlagde sag mod fiskerestuaranten - de så det mere som en 

nødvendighed. Risikoen ved dette ville også være sandsynligheden for et endnu større tab 

af omdømme ifølge Coombs (2015). En mere passende strategi for Jensen’s Bøfhus ville 

være ’Compensation’ sammen med deres nuværende ’Justification’. På denne måde 

kunne de forklare sagen, som tidligere analyser har bevist at der var et behov for, samtidig 

med at de kunne fremstå som en mere ’human’ virksomhed overfor offentligheden. Ved fx 

at give afkald på de 200.000 kr., som fiskerestauranten skulle betale til Jensen’s Bøfhus, 

eller ved at donere pengene til velgørenhed, så ville Jensen’s Bøfhus fremstå bedre. Det 

kan dog også argumenteres, at der ville komme et modsvar omkring dette, at kritikerne vil 

mene at Jensen’s Bøfhus kun gjorde dette for at fremstå bedre. 

 

Hvis Zoologisk Have havde valgt en anden krisekommunikationsstrategi, er det meget 

muligt, at effekten også havde været anderledes. Hvis de i stedet for havde valgt en 

’Apology’, som ifølge Coombs er mere passende til den type krisesituation, og Zoologisk 

Have havde sagt undskyld, så ville det have skabt et gap mellem virksomhedens vision og 

kulturen. Zoologisk Haves ledelse vil have, at de fremstår som et videns center, men ved 

at undskylde ville de underminere denne vision. Derudover ville det virke som om, at de 

ikke kunne stå inde for deres egne handlinger. Det kan derfor argumenteres, at dette med 

stor sandsynlighed ville have været en dårligere strategi, og at effekten ville have været 

meget større. Ud fra ovenstående analyse, må det derfor vurderes at Zoologisk Have 

valgte den krisekommunikationsstrategi, der hjalp dem gennem krisen bedst muligt. 
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Ovenstående analyse af effekten af de to shitstorme viser, at Zoologisk Have er kommet 

bedre gennem krisen, end Jensen’s Bøfhus er. Respondenternes svar er blevet 

analyseret, og det er blevet diskuteret hvorvidt, det er kernemålgruppen som bliver 

påvirket af shitstormen. Derudover er det blevet diskuteret, hvorvidt en anden 

krisekommunikationsstrategi ville have påvirket shitstormen anderledes.  

 
6. Diskussion 
På baggrund af analysen blev der konkluderet flere forskellige ting; 1) at holdningen til 

virksomheden var med til at påvirke udfaldet af shitstormen, 2) kendskabet til shitstormens 

detaljer også kan have indflydelse på effekten, 3) at de der deltager i shitstormen ikke 

nødvendigvis er kernemålgruppen, 4) at troværdigheden af afsenderen har indflydelse på 

om kritikken tages til sig og 5) at effekten af en shitstorm kan mærkes både på kort og lang 

sigt. Det kan diskuteres, hvad der har den største indflydelse på effekten af en shitstorm, 

og hvad dette betyder for virksomheder. 

 

For Jensen’s Bøfhus havde shitstormen en større effekt end for Zoologisk Have, men hvad 

skyldes dette? Analysen påviser, at der var flere aspekter som påvirkede denne effekt. 

Jensen’s Bøfhus blev beskyldt for at have tage eneret på efternavnet Jensen’s og for at 

være den store virksomhed, der var ligeglad med den lille. Det var i hvert fald sådan, at 

medier framede sagen, og det var ligeledes dette, at mange deltagere påpegede i deres 

kritik. Analysen påpeger, at dette kan skyldes en fra deltagernes side manglende indsigt i 

sagen. Samtidig påviste analysen, at holdningen til de to virksomheder også havde en vis 

indflydelse på den efterfølgende effekt. Hvis man sammenligner disse to, kan man 

argumentere for, at holdningen til virksomheden før krisen har haft en større effekt. Netop 

her blev det påvist, at flere af respondenterne ikke havde intentioner om at besøge 

Jensen’s Bøfhus i fremtiden, og at de ikke havde været på en Jensen’s Bøfhus i flere år. 

Samtidig kan man også argumentere, at havde respondenterne haft et bedre kendskab til 

alle aspekterne af shitstormen, kunne dette netop have ændret deres opfattelse af 

shitstormen, ligesom det kunne have medført en ændret holdning til Jensen’s Bøfhus. Det 

må dog vurderes, at respondenternes holdning til virksomheden før krisen må have en 

større effekt, da de fleste af disse er bygget på respondenternes erfaringer med maden. 

Den personlige oplevelse må argumenteres, at vægte tungere end et faktuelt korrekt 
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indblik i en retssag vil gøre. Dertil kan man vurdere, at respondenternes holdning til 

virksomheden betyder mere end deres kendskab til sagen, og dette aspekt vil have en 

større indflydelse på effekten af en shitstorm. 

 

En anden ting som analysen viste, var at valget af krisekommunikationsstrategi havde en 

vis betydning for effekten. Både Jensen’s Bøfhus og Zoologisk Have valgte den samme 

strategi. Analysen påviste, at Jensen’s Bøfhus muligvis kunne have opnået et bedre 

resultat ved at vælge en anden krisekommunikationsstrategi. Analysen påviste også, at 

’influncere’ fra ’inner circle’ havde en større påvirkning på respondenterne sammenlignet 

med andre personer fra deres netværk. Det kan diskuteres, hvorvidt disse har en 

indflydelse på hinanden. I tilfældet med Zoologisk Have, var der en respondent som 

faktisk deltog i shitstormen, for at forsvare Zoologisk Have. Denne respondent valgte også 

at dele opslag vedrørende Zoologisk Have på sin egen væg (Bilag 2), hvilket kan have 

haft en forstærkende effekt overfor de personer, hvor respondenten fremstår som en 

’influencer’. Det kan derfor diskuteres, hvorvidt dette vil påvirke en forbruger mere end et 

korrekt valg af krisekommunikationsstrategi. Man kan argumentere, at et forkert valg af 

krisekommunikationsstrategi ville kunne gøre ofrene for en shitstorm sure og i værste 

tilfælde fornærme dem. Man kan også argumentere, at en ’influencer’ fra ’inner circle’ vil 

have større effekt på en forbruger, end en virksomhed vil have med sin kommunikation. 

Derfor vil en ’influencer’ kunne påvirke mere end virksomhedskommunikation. Dog er dette 

umuligt at vurdere ud fra den indsamlede data, og vil kræve yderligere undersøgelser. 

Dette er dog et interessant aspekt og ville med stor sandsynlighed være en meget 

individuel vurdering, som afhænger af krisen og respondentens forhold til ’influenceren’. 

 

Det kan diskuteres, hvorvidt de to case virksomheder har lært noget af disse shitstorme. 

Zoologisk Have har udtalt, at de er blevet opmærksomme på et gap mellem deres vision 

og stakeholdernes image (Jyske Bank TV, 2015). Cirka seks uger efter Zoologisk Have 

måtte aflive giraffen, valgte de at aflive nogle løver for at gøre plads til en ny hanløve. 

Også dette skabte en shitstorm, men ikke i samme omfang som den første shitstorm. Det 

kan diskuteres, hvorvidt at det er på baggrund af de erfaringer, som Zoologisk Have gjorde 

sig ved den første shitstorm. Shitstormen vedrørende løverne blev håndteret med samme 

krisekommunikationsstrategi, hvor Zoologisk Have retfærdiggjorde, hvordan de valgte at 
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aflive løverne. Det kan diskuteres, hvorvidt denne krisekommunikationsstrategi blev valgt 

på baggrund af et vist niveau af succes med deres første shitstorm. Havde Jensen’s 

Bøfhus valgt at hive en anden virksomhed i retten, hvor denne retssag blev afgjort seks 

uger efter den første, kan det argumenteres, at de med stor sandsynlighed havde valgt en 

anden krisekommunikationsstrategi. Netop fordi de derved havde haft tid til, at evaluere 

den første shitstorm, og derved har kunne finde deres fejl. Derudover kan det 

argumenteres, at Jensen’s Bøfhus efter den første shitstorm har fået en vis erfaring, og de 

må have fået udarbejdet en krisekommunikationsplan. Tidligere analyser argumenterer, at 

dette ikke var tilfældet før den oprindelige shitstorm. Det kan dog også argumenteres, at 

det kræver en vis selvindsigt at kunne lære noget af en krisesituation, og at Jensen’s 

Bøfhus ikke nødvendigvis besidder disse egenskaber. De formåede ikke på samme måde 

at analysere kritikpunkterne i deres shitstorm, i samme fart som Zoologisk Have nåede 

det, og dette kan have påvirket den efterfølgende evaluering. 

 

Ovenstående diskussion belyser forskellige aspekter, som påvirker effekten af en 

shitstorm. Diskussionen påviser, at en shitstorm er en meget kompleks sag, og at der er 

flere aspekter som påvirker, hvordan effekten vil være. Derudover påviser diskussionen 

også, at der er behov for yderligere undersøgelser på nogle område. Dette vil blive 

uddybet yderligere i afsnit 8.  
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7. Konklusion 
Formålet med afhandlingen var at undersøge, hvordan en shitstorm påvirker forbrugerne, 

og hvilken indflydelse har det på deres adfærd. For bedre at kunne konkludere på dette, vil  

hjælpespørgsmålene først blive gennemgået og besvaret. 

 

Afhandlingen startede med at redegøre for forskellige definitioner af begrebet shitstorm. 

Efterfølgende blev de forskellige definitioner diskuteret i forhold til, hvorvidt de traditionelle 

medier skulle rapportere om sagen, før det kunne betragtes som en shitstorm. Det blev 

også diskuteret, om der skulle være tale om negativ word-of-mouth, før det kan betegnes 

som en shitstorm. Det blev konkluderet, at en shitstorm var en stor mængde negativ word-

of-mouth der kom i store mængder, og at de traditionelle medier ikke behøvede at 

rapportere om sagen, før det var en shitstorm.  

 

Dertil har afhandlingen også undersøgt, hvilken indflydelse elektronisk word-of-mouth 

havde på en shitstorm. Her viste analyser, af de to casestudier og af de dybdegående 

interviews, at forbrugerene blev påvirket af eWOM under en shitstorm. Analysen påviste 

også, at en ’influencer’ fra ’inner circle’ havde større indflydelse, end andre ’indfluencers’ 

havde. Her var det især vigtigt for respondenterne, at der var en vis troværdighed, hvilket 

analysen viste, at de kunne opnå via denne type ’influencer’.  Derudover blev det 

diskuteret, hvorvidt en ’influencer’ kunne påvirke en forbruger mere end en 

krisekommunikationsstrategi.   

 

Afhandlingen har også undersøgt, hvilken indflydelse krisekommunikation har på effekten 

af en shitstorm. Casen med Jensen’s Bøfhus og Zoologisk Have blev analyseret, og det 

viste sig, at begge virksomheder med stor sandsynlighed benyttede sig af en ’Justification’ 

krisekommunikationsstrategi. Analysen viste også, at Zoologisk Have havde større succes 

med denne end Jensen’s Bøfhus. Derefter blev det diskuteret, hvorvidt en anden 

krisekommunikationsstrategi ville have gjort, at Jensen’s Bøfhus måske var kommet bedre 

igennem sin shitstorm. Her blev det argumenteret, at med en kombination af ’Justification’ 

og ’Compensation’, ville Jensen’s Bøfhus have fremstået bedre overfor kritikkerne baseret 

på respondenternes svar. Derfor må det vurderes, at valget af krisekommunikations-

strategi har en indflydelse på effekten af en shitstorm. 
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Afhandlingen har også vist, at en shitstorm har en indflydelse på forbrugernes adfærd, 

efter shitstormen er overstået. Analysen viste, at effekten på kort og lang sigt afhang af 

flere faktorer.  For Jensen’s Bøfhus var den kortsigtede effekt, at flere forbrugere valgte at 

boycutte deres restaurant. Den langsigtede effekt var, at Jensen’s Bøfhus’ omdømme tog 

skade, og flere respondenter havde en negativ holdning til dem. Analysen viste yderligere 

at, effekten blev større, fordi respondenterne havde en negativ holdning til Jensen’s 

Bøfhus før krisen. Derudover viste analysen også, at kendskabet til shitstormen havde en 

indvirkning. For Zoologisk Have var den kortsigtede effekt, at de tog skade på deres 

omdømme. Flere af respondenterne havde et andet image af Zoologisk Have, som ikke 

stemte overens med deres vision. Derfor var shitstormen med til at skabe et vision-image 

gap, som påvirkede deres omdømme. Det blev dog diskuteret, hvorvidt dette omdømme 

tab var midlertidigt. Zoologisk Have fik reddet en del af dette tilbage via deres 

krisekommunikation. Også her blev det argumenteret, at den positive holdning 

respondenterne havde til Zoologisk Have, havde en indflydelse på shitstormen – dog til 

det bedre. Zoologisk Have kunne ikke mærke shitstormen på besøgstallene eller 

omsætningen. Den langsigtede effekt af shitstormen var også et tab omdømme, dog 

primært fra udlandet.  

 

Ovenstående svar på hjælpespørgsmålene har været med til at besvare på den 

overordnede problemstilling. Analysen har vist, at der er flere forskellige aspekter under en 

shitstorm, som påvirker forbrugerne. Her er et af de vigtigste aspekter, holdningen til 

virksomheden før shitstormen, men også kendskabet til shitstormens detaljer, samt om de 

modtager information om shitstormen fra en ’influencer’ fra ’inner circle’. En shitstorm er en 

kompleks sag, og hver krise er forskellig. Der findes derfor ikke et endegyldig svar på, 

hvilken indflydelse en shitstorm har på adfærden. Dog viser de to casestudier, at en 

shitstorm påvirker en virksomhed på den korte og den lange sigt. Den kortsigtede effekt 

viste sig, for Jensen’s Bøfhus, at være et tab i omsætning. Den langsigtede effekt viste sig, 

at være et tab i omdømme, hvilket kræver en del arbejde at få rettet op på. Fordi Zoologisk 

Have valgte en mere egnet krisekommunikationsstrategi, end Jensen’s Bøfhus, blev deres 

effekt af shitstormen ikke lige så slem. Dog mistede de noget af deres omdømme på kort 

sigt, hvor det dog blev argumenteret, at det lykkedes dem at genvinde en del af denne 

igen. På lang sigt mistede de også omdømme, dette er dog primært fra udlandet, hvor en 
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shitstorm seks uger efter den første, påvirkede dette yderligere. Dette vil være noget 

Zoologisk Have skal arbejde på at prøve, at genvinde Derfor kan det konkluderes at 

forskellige aspekter går ind og påvirker forbrugernes holdning og udtrykte lyst til, at handle 

med de undersøgte virksomheder. 

Vælger man som virksomhed en forkert krisekommunikationsstrategi, kan effekten af en 

shitstorm blive slem – især hvis forbrugerne allerede inden krisen har en negativ holdning 

til virksomheden. Dog vil en positiv holdning til virksomheden tage en del af effekten, 

ligesom en korrekt krisekommunikationsstrategi vil kunne redde noget af det omdømme 

tab, som man som virksomhed kan være udsat for. 
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8. Perspektivering 
Da shitstorm er et forholdsvist nyt begreb, er der flere aspekter, som der kunne have 

været interessant at undersøge yderligere.  

 

Som afhandlingen kan konkludere, er en af effekterne ved en shitstorm et tab af 

omdømme. Afhandlingen har valgt, at inddrage Vision-Culture-Image modellen til at 

påvise dette. Afhandlingen har ikke haft den nødvendige indsigt i case virksomhederne til 

at kunne gå så meget i dybden med netop denne model. Det kunne derfor være 

interessant at inddrage denne model yderligere og måske kunne modellen påvise 

yderligere gaps i forbindelse med shitstormen, og derved påvise andre effekter, end dem 

afhandlingen allerede har afklaret. 

Derudover kunne det være interessant at kigge nærmere på eWOM. Afhandlingen har 

belyst, hvordan ’influencers’ fra ’inner circle’ har en større indflydelse på respondenterne 

under en shitstorm. Her kunne det være interessant, at kigge nærmere på de interaktioner 

der sker mellem ’influencer’ og respondenten. Når en ’influencer’ giver sit budskab videre 

omkring et produkt eller en virksomhed, adskiller eWOM sig fra traditionel word-of-mouth, 

ved at forbrugerne har mulighed for at kommunikere på kryds og tværs. Denne interaktion 

og vidensdeling kunne også have været interessant at kigge nærmere på, da dette ville 

være med til at belyse andre sider af den undersøgte problemstilling. 

 

Et andet område, der kunne have været spændende at undersøgere nærmere, ville være 

online reputation management. Det kan argumenteres, at dette allerede til dels indgår i 

denne afhandling. Dog findes der mange aspekter af dette område, og adskillige af disse 

kunne have hjulpet med, at belyse afhandlingens fokusområde yderligere. Det kunne have 

været interessant, at se på hvordan de to case virksomheder brugte online reputation 

management under en shitstorm, på andet end sociale medier, og hvordan dette har 

påvirket respondenterne. Hertil kunne afhandlingen nærmere have undersøgt, hvordan de 

to case virksomheder har arbejdet med dette område før shitstormen, for at få yderligere 

indsigt i hvordan et godt omdømme hjælper en virksomhed under en shitstorm. Her kunne 

afhandlingen også have belyst postcrisis fasen yderligere ved at kigge på online reputation 

management efter shitstormen. Det kunne have været interessant, at se hvordan Jensen’s 
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Bøfhus og Zoologisk Have har arbejdet med deres omdømme efter shitstormen, og om 

dette arbejde har påvirket deres omdømme i en positiv retning.  

 

Til sidst kunne det have været spændende at kigge nærmere på PR aspektet i forhold til 

en shitstorm. Traditionelle medier har en stor indflydelse på en shitstorm, og er med til at 

virke selvforstærkende. Det kunne have været interessant, at undersøge hvordan case 

virksomhederne arbejdede med PR under shitstormen. Yderligere kunne afhandlingen 

have kigget nærmere på begrebet framing, og gået i dybden med hvordan forskellige 

medier framede historien, og hvilken effekt dette havde på shitstormen.  
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10. Bilag 
Bilag 1 – Interview om Jensen’s Bøfhus 
 

Interview 1 - Jacob 
28-10-2015 

 

I: Kan du  sige noget om dit brug af sociale medier? 

R: Jeg bruger Facebook meget, og øh, lidt Instagram 

I: Hvor tit er du på disse? 

R: Jeg er på hele tiden. Den er logget på telefonen, og nogle gange får jeg notifikationer. 

Men nogle gange får jeg også får mange, da jeg er medlem af alt for mange grupper. Så 

bliver den ved med at poppe op en gang imellem. 

I: Så det jeg hører, er at det primært er Facebook du benytter? 

R: Ja. 

I: Hvad bruger du Facebook til? 

R: Det kommer lige an på hvad der er, altså lige for tiden er der en del. Sådan noget med 

flygtninge og politik, det går jeg meget op i for tiden. Jeg er inde og følge med i hvad de 

forskellige politikere skriver og sådan. Så er jeg inde og kommentere på forskellige ting og 

sådan… 

 

I: Kan du beskrive sidste gang du var ude og spise på en restaurant? 

R: Jeg er lige blevet gift, og en af bryllupsgaverne var et gavekort hvor man kan gå ud og 

spise. En smart box. Så var vi på en restaurant der hedder XO, lige overfor tivoli. Den har 

vi faktisk kigget på et stykke tid. 

I: Når du siger kigget, har det så været på nettet eller hvordan? 

R: Nej sådan, når vi er kørt forbi. 

I: Var I inde og undersøge nærmere om restauranten inden? 

R: Ja altså, vi var  lige inde og kigge lidt på deres hjemmeside og se at det var et steak 

house og sådan. 

I: I var ikke inde og læse anmeldelser? 
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R: Jo jeg læste et par stykker, men det er meget sjældent at jeg gider at læse 

anmeldelser. Der er nogle der kan sige at, det er enormt elendigt ikke, også kommer man 

selv ind og får en god service. Sådan kan ikke skræmme mig væk, jeg vil selv prøve det. 

 

I: Har du været på Jensen’s Bøfhus inden for det sidste år? 

R: NEJ.. Hehe. Men jeg har tit lyst til at gå der ind eller gå ind og spørge om menukortet 

også spørge hvorfor der ikke er nogle fisk? Hehe… Men det er også synd for de ansatte, 

da det jo ikke er deres skyld alt det der er sket. 

I: Kan du prøve at beskrive sagen omkring Jensens Bøfhus så detaljeret som muligt? 

R: Jamen jeg opfatter bare at Jensens Bøfhus går i for små sko. Altså det. Altså det med 

at Jensen … Det er et ganske almindelig navn og jeg kan slet ikke forstå hvordan man 

skal kunne misforstå det. Øh logoerne ligner ikke hinanden, ovehovedet ikke samme 

farver og man kan ikke få noget der overhovedet ligner hinanden. Så det var bare sådan 

lidt… Altså selvfølgelig havde han retten på sin side, men alligevel synes jeg at. Også 

havde han tre restauranter eller sådan noget… Også i Jylland. Det virkede bare ligesom, 

at han bare ville træde på de mindre og bare få nogle penge ud af det. 

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Årh, nej… Jeg tror det har været igennem en avis artikel. 

I: Kendte du til sagen inden den blev landsdækkende? 

R: Overhovedet ikke nej… 

I: Så du noget omkring Jensens Bøfhus på Facebook? 

R: Ja jeg fulgte deres Facebook side … Og ja sjovt nok, så kom der pludselig en masse 

øhhh tilbud. Det var de helt vilde med. Som om at de prøvede at få folk til at glemme 

sagen og at folk bare kunne spare nogle penge. Nu kan du få nogle ting billigere og 

sådan. 

I: Var der nogle venner, familie eller bekendte der delte noget omkring sagen på 

Facebook? 

R: Ja min mor gjorde i hvert fald, og så tror jeg også der var nogle få andre i mit netværk 

… sådan ja … Vi  er sådan en lille gruppe nu der ikke gider gå på Jensens også fordi man 

har haft nogle kedelige episoder. 

I: Hvad er det for en gruppe? 

R: Jeg er medlem af Boycut Jensens Bøfhus 
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I: Har du deltaget aktivt på nogen anden måde? 

R: Jeg har delt artikler og annoncer på Facebook. Jeg snakkede også med mine venner 

og familie omkring det. 

I: Hvad snakkede I om? 

R: Jamen bare det der med, at hvorfor der lige pludselig skete alt det her. Jensens 

fiskerestaurant havde jo eksisteret i noget tid. Den var ikke pludselig kommet. Det undrede 

vi os meget over. Og hvorfor han havde brug for det. På det tidspunkt gik det jo fint nok 

med Jensens. Og det kan man jo ikke sige det gør mere. Så han har virkelig skudt sig selv 

i hælen eller hvad man nu siger. 

Der ligger en jo en Jensens Bøfhus på Trianglen, og som du kan se er jeg FCK fan. Så når 

jeg er i området og går forbi og kigger er det meget sjældent der er mennesker og fyldt 

derinde. Også selv op til en kamp. Og det var der også før. 

I: Så du kan faktisk se en forskel i antallet af mennesker der besøger restauranten? 

R: Ja, der er slet ikke så mange som før. 

I: Hvordan var din holdning til Jensen Bøfhus før sagen? 

R: På et tidspunkt var det faktisk meget fint. Men så havde jeg en del uheldige oplevelser 

med at maden var helt elendig. Jeg havde eller der var en som var ekstrem. Jeg vil gerne 

havde bøffen lidt rød inden i og den jeg fik var næsten gennemstegt. Så tog de den ud og 

den næste var endnu mere gennemsteg. Haha.. Så til sidst sagde jeg, at det gider jeg ikke 

også fik jeg en flaske rødvin. Men det er jo ikke det jeg gider. Og efter der har jeg faktisk 

droppet Jensens lidt. 

I: Så det jeg hører dig sige er, at du gradvist har fået en mere negativ opfattelse af Jensen 

Bøfhus? 

R: Ja, også var det den sag der gjorde det helt slut ja. 

I: Hvad ville du sige til hvis du blev inviteret ud og spise og det var Jensens Bøfhus? 

R: Så ville jeg sige nej tak…. 

I: Også hvis det var en god ven? 

R: Orv, det er selvfølgelig svært hehe … men jeg ville i hvert fald sige til ham at jeg ville 

ikke have det særlig godt med det. Det ville være meget underligt. 

 

I: Har du nogensinde være inde og skrive anmeldelse/anbefalinger af nogle af de ting du 

har oplevet, fx ferier eller restaurant besøg? 
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R: Ja det har jeg. Ofte tagger jeg mig ind på Facebook og skriver lidt omkring hvordan det 

har været. Jeg har også gjort det med et par hoteller. 

I: Er det så kun på Facebook? 

R: Nej jeg har  også været inde på … årh hvad hedder den nu … hotels.com har jeg brugt. 

Så har jeg været inde og skrive om opholdet og sådan. 

I: Har du også anmeldt restauranter? 

R: Ja jeg logger mig altid in på Facebook når jeg har været et eller andet sted og fortæller 

om hvordan jeg synes det har været. Sååh … 

I: Hvorfor vælger du at skrive anmeldelser/anbefalinger? 

R: … for .. at give andre en  mulighed for at se hvad jeg synes. Selvom jeg ikke selv følger 

de anmeldelser, så vil jeg give andre  en mulighed for det. Jeg synes, at mange skriver en 

negativ kommentar selv over de mindste detaljer. Hvis de venter lidt længe på maden, 

selvom der er mange mennesker så er det rigtig dårligt. Det synes jeg ikke giver et 

retfærdigt billede af oplevelsen. 

I: Bruger du generelt ikke anmeldelser? 

R: Ja det tror jeg. Jeg kan godt lide at have mine egne oplevelser. 

I: Hvad med hvis det er venner/familie som kommer med en anbefaling? 

R: Jo det kan jeg godt bruge. Selvom jeg har det fx med Café Norden der har jeg nogle 

venner der synes det er et forfærdeligt sted at komme men hver gang jeg kommer der får 

jeg en god oplevelse. De synes personalet er snobbet og det har jeg slet ikke oplevet. 

I: Når du kigger på anmeldelser, hvordan vurdere du om en anmeldelse er troværdig? 

R: Ja det er også det. Man har hørt om firmaer som har fået en masse folk til at gå ind og 

skrive rosende ord omkring dem. Det kan jeg godt have på fornemmelsen at nogle 

virksomheder gør. Jeg tager ikke anmeldelser særlig seriøst, kun til et fingerpeg. 

I: Hvad så når du skal bestille fx en rejse, så kigger du slet ikke på anmeldelser? 

R: jeg tror jeg kigger på beskrivelsen og ser fx med byer og hoteller. Så kigger jeg på hvor 

hotellet ligger fremfor hvad det har fået af anmeldelser. Jeg vil hellere have hotellet ligger 

godt fx Jeg bruger ikke særlig meget tid på hotellet. Nogle gange kigger jeg efter fx 

trådløst netværk og sådan. Det kan være meget rart at have. 
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Interview 2 - Rami 
30-10-2015 

 

I: Kan du fortælle mig lidt omkring dit brug af Sociale Medier: 

R: Jeg bruger sociale medier i en privat sammenhæng og arbejdsmæssigsammenhæng.  

I: Hvad bruger du det til privat? 

R: Privat bruger jeg det til, at holde samtaler med venner, holde mig opdateret på 

forskellige interesser, nyhedsmedier og så videre ikke… 

I: Hvilke sociale medier bruger du så? 

R: Jeg bruger LinkedIn og Facebook. Jeg bruger ikke Twitter 

I: Hvad med Instagram eller Snapchat? 

R: Nej, det bruger jeg heller ikke. Jeg har haft Instagram for længe siden, men så faldt 

interessen for det. 

I: Hvor lang tid bruger du på det, i løbet af en dag? 

R: Jeg tror jeg bruger lang tid. Fordi jeg også bruger det i en 

arbejdsmæssigsammenhæng. Så selvom man har fri, så holder man stadig øje med hvad 

man har postet og sådan… …. Så jeg tror jeg bruger måske en 3-4 timer om dagen 

sammenlagt. On and off. 

I: Og det er både på telefonen og computeren? 

R: Ja det er det. 

I: Hvor tit er du aktiv på sociale medier, forstået på den måde at du skriver en opdatering 

eller lignende? 

R: Jeg skriver faktisk sjældent opdatering… Privat.. og jeg deler heller ikke særlig meget. 

Jeg er ret nærig med indhold faktisk hehe. 

I: Hvordan kan det være? 

R: Det skal virkelig være relevant før jeg vil dele det. Jeg tror jeg vurdere hvor vigtigt det, 

os for andre personer, at vide. Ikke kun for mig selv og sprede noget et eller andet. 

 

I: Hvor tit er du ude og spise på restauranter/caféer? 

R: Jeg tror det er en gang om ugen. 

I: Kan du prøve at beskrive så detaljeret som muligt, sidst du var ude og spise? 
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R: Sidst jeg var ude og spise var med min kone og det var … Café vivaldi tror jeg det 

hedder. Vi spiste en 3 retters menu. Det var meget hyggeligt. 

I: Hvor var det henne af så? 

R: Det er ikke særlig langt fra hvor vi bor, det er ved aksel torvet. 

I: Hvordan kan det være valget faldt på Vivaldi? 

R: Vi havde fået et gavekort i forbindelse med vores bryllup, hvor vi kunne vælge en 

restaurant. Det lå tæt på Palads, hvor vi skulle i biografen efterfølgende. 

I: Var I inde og tjekke anmeldelser for restuaranten inden? 

R: Jeg tjekkede ikke anmeldelser, men jeg tjekkede deres hjemmeside. For at se menuen 

og informationer og lignende ikke… 

I: Tjekker du normalt anmeldelser når du skal ud og spise? 

R: Jeg tjekker anmeldelser når jeg skal til udlandet. Der bruger jeg faktisk meget tid på 

vælge og researche. Jeg er typen der godt kan lide at have valgt nogle gode restauranter 

på forhånd og den eneste måde jeg kan gøre dette er ved at læse anmeldelser. 

Herhjemme bruger jeg det ikke så meget. Jeg bruger det faktisk slet ikke til at vælge 

restauranter.  

I: Hvad med anbefalinger fra venner/familie? 

R: Det bruger jeg faktisk rigtig meget. Jeg har ofte valgt at prøve at spise et sted, på 

baggrund af en anbefaling. Det faktisk ikke helt rigtigt. Jeg har også brugt Facebook lidt til, 

at kigge på kommentarer og se hvad folk har skrevet. Især når det sådan er nye 

restauranter og sådan.  

 

I: Har du været på Jensen’s Bøfhus indenfor det sidste års tid? 

R: Nej, men jeg har været der… Inden for de sidste 2 år. 

I: Vil du sige du normalt spiser på Jensen’s Bøfhus? 

R: Jeg tror jeg har fravalgt det lidt de senere år. 

I: Hvordan kan det være? 

R: Fordi det ikke rigtig faldt i min smag længere. 

I: Hvad er din generelle holdning til Jensen’s Bøfhus? 

R: Jeg synes faktisk det er meget hyggeligt at være der, og jeg kan godt lide det. Så det 

kan være jeg skal tage derhen igen snart. Hehe… Men ja det er hyggeligt og maden er 

faktisk okay.  
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I: Vil du prøve at beskrive den her sag der har været mellem Jensen’s Bøfhus og Jensen’s 

fiskerestaurant så detaljeret som muligt? 

R: Som jeg husker det, så åbnede der en anden restaurant som brugte navnet Jensens, 

og ehm .. Jensen’s Bøfhus lagde så sag an tror jeg… Fordi de mente at det var forkert 

brug af deres navn og andre ville kunne sætte dem i forbindelse med Jensen’s.. Også 

endte de med at vinde sagen.  

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: … Det var via nyhedsmedier tror jeg.. Jeg så det også på Facebook også blev jeg 

faktisk lidt interesseret i sagen og fulgte også med. Der var en debat på TV2 kan jeg 

huske. Så jeg fulgte også sagen til dørs. 

I: Var du inde og se Jensen’s Bøfhus’ Facebook side under sagen? 

R: Ja jeg var inde og kigge på deres Facebook side, og der var også oprettet en ehm.. en 

side, som var et eller andet med boycut Jensen’s. Og jeg meldte mig faktisk ind i den. 

Hehe. Fordi jeg var så imod sagen, det vil sige imod Jensens bøfhus.  

I: Hvordan kan det være? 

R: Fordi jeg synes det var… jeg kunne ikke rigtig se hvordan folk skulle kunne forveksle 

dem med Jensen’s Bøfhus. Så jeg mente det var lidt uretfærdigt. Jeg synes det var et fejt 

move, og det var den store mod den lille. Og den store vandt. 

I: Havde du nogle venner på Facebook eller andre sociale medier, som delte noget 

omkring sagen? 

R: Ja det har der været, men jeg kan ikke huske hvem fordi det ligger lidt langt tilbage. 

Men jeg blev gjort opmærksom på den, men jeg synes ikke det fyldte så meget lige i mit 

Facebook feed.  

I: Nu sagde du selv du er medlem af boycut Jensen’s Bøfhus. Deltog du på anden måde 

aktivt i sagen? 

R: Jeg har kommenteret…. …. Jeg har kommenteret den artikel der blev linket til. Og det 

har været noget i stil med, at jeg mente det var et misbrug af deres magt.  

I: Kan man så sige at på baggrund af den sag der har været, at du har ændret holdning til 

Jensen’s Bøfhus? 
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R: Det gjorde jeg i den periode, men det gik hurtigt væk igen. Og det synes er typisk med 

de her sager. De fylder ens opmærksomhed i et øjeblik, men man ved også godt at det 

kommer ikke til at få en betydning i det lange løb. De skal bare lige ride bølgen… Stormen.  

I: Hvad fik dig til at ændre holdning, lige da sagen var på sit højeste? 

R: Jeg tror der slog et eller andet.. Altså der var et eller andet der slog i mig at det var 

uretfærdigt ikk. Og … Det vil jeg gerne være med til at støtte op omkring.  

I: Men du sagde også tidligere, at du kunne finde på at besøge Jensen’s Bøfhus i igen? 

R: Ja det er lidt det. 

I: Hvordan kan det være du så har ændret holdning igen? 

R: Ja det har jeg ikke nogen forklaring på. Jeg tror at det optager en i noget tid, også lever 

man sit liv videre og så glemmer man det lidt. Også er det tilbage til normal.  

 

I: Hvordan synes du Jensen’s Bøfhus håndterede sagen? 

R: … Jeg synes de var … Jeg kan godt huske, at de deltog i debatter og gik aktivt ind og 

prøvede at forsvare og… Jeg synes faktisk at de behandlede sagen som man skulle gøre. 

Det var ikke sådan, at de stak halen mellem benene. De var ude og forsvare sig.  

I: Hvad ville du sige til, hvis en af dine venner eller din kone inviterede dig på Jensen’s 

Bøfhus? 

R: Jeg ville sige pænt ja tak. Hehe. … … Men det er fordi, hvis jeg skal uddybe. Det er 

fordi at sagen ikke har optaget mig SÅ meget igen. Fx har jeg et princip med at jeg aldrig 

flyver med RyanAir også selvom det står til at jeg ikke ville have råd til den rejse. Det er 

fordi den sag fylder mere hos mig end den med Jensen’s Bøfhus 

I: Hvordan kan det være? 

R: Jeg har en interesse i arbejdsret, og der synes jeg at RyanAir misbruger det på det 

groveste og de truer et system som er … som jeg støtter meget op omkring.  

 

I: Skriver du nogensinde selv anmeldelser/anbefalinger på nettet eller sociale medier? 

R: Ja det gør jeg. 

I: Hvad skriver du for nogle anmeldelser? 

R: For nyligt, sidst der skrev jeg en anmeldelse for et hotel. Det var i forbindelse med min 

bryllupsrejse. Det var fordi at, der var en nat hvor vi skulle bo på et hotel som endte med 

at være et rigtigt lorte hotel. Det endte med at vi gik ned af gaden og fandt et der var 
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bedre. Og det som vi fandt, der havde de en enorm god service. Og egentlig fik vi en 

oplevelse ud af den dag, som bare skulle have været en overnatning fordi vi skulle have 

flyet dagen efter ikk. Den oplevelse gjorde indtryk på mig også ville jeg gerne have at det 

skal fortælles videre.  

I: Skrev du så en anmeldelse på både det gode og det dårlige? 

R: Nej kun på det gode. 

I: Hvorfor skrev du ikke på det dårlige hotel? 

R: Det gad jeg ikke, at bruge tid på.  

I: Har du nogensinde skrevet en negativ anmeldelse for et eller andet? 

R: Ja det har jeg. … … Det var Idé Møbler … Jeg havde bestilt nogle varer og de har et ry 

for .. altså man skal ikke forvente at få sine varer i den periode som de siger. Og der blev 

jeg bare simpelthen så vred. Jeg prøvede at komme i kontakt med dem, og det virkede 

som om, de var lidt ligeglade og det ville jeg gerne give til kende.  

I: Vil du sige, at du skriver flest positive eller negative anmeldelser? 

R: Positive vil jeg mene. 

I: Er der nogen speciel grund til det tror du? 

R: … … Jeg tror det gør mere indtryk på mig, at få en god oplevelse og give den videre. 

Og jeg tror faktisk det er lidt atypisk af mig. Jeg tror det er den anden vej det plejer at 

være.  Men ikke hos mig. 

 

I: Hvad med anbefalinger fra andre, er det noget du bruger? 

R: Tænker du at læse anmeldelse eller personligt netværk? 

I: Begge dele 

R: Det personlige netværk bruger jeg en del. Ehm. … og ellers kan jeg godt finde på at 

bruge online anmeldelse i forhold til visse produkter eller brancher. Det er sådan med 

webshops. Altså ting hvor jeg har en mistro eller kunne være lidt på vagt om de her er legit 

nok eller hvad man kan sige.  

I: Hvornår vil du fravælge en anmeldelse/anbefaling? 

R: Øhhh.. Film. Hehe.. Film. Jeg tror også, at måske Tandlæge branchen. Fordi der har 

jeg lidt mere indsigt. Og der ved jeg også at mange vælger at klage, på baggrund af ting 

som er uretfærdigt og det kan give et lidt skævt billede. Men det er fordi jeg har en indsigt i 
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branchen. Jeg tror jeg ville blive skræmt væk af nogle dårlige anmeldelser faktisk, altså 

hvis det skulle komme til et eller andet.  

I: Hvor meget bruger du så anbefalinger fra venner/familier og i hvilke situationer? 

R: mmmh. Spisesteder, film, rejser altså destinationen. Der bruger jeg det en del.  

I: Hvordan går du ind og vurdere om en anmeldelse/anbefaling er troværdig? 

R: Der går jeg nok ind og vurdere om hvor mange der har skrevet og hvad det er der bliver 

skrevet. Og prøver egent efter bedste evne og vurdere om det troværdigt eller ikke 

troværdigt på baggrund af det.  

R: Faktisk bruger jeg anmeldelser ret meget når jeg skal købe elektronik. Det glemte jeg at 

nævne. TV, mobiler, anlæg. Der bruger jeg ret meget anmeldelser.  

I: Hvad vægter så højest for dig, personlige anbefalinger eller anmeldelser på nettet? 

R: Hvis det er elektronik fx så ville det være tests. Ehm. Og der tror jeg ikke jeg ville lægge 

så meget vægt på mine venners holdninger og anbefalinger. Fordi det er noget der kræver 

lidt dybere indsigt, synes jeg selv. Men hvis det er film, restauranter og sådan noget, så 

lægger jeg mest vægt på det personlige netværk. Også med rejser. 

I: Hvis en af dine Facebook venner delte en negativ oplevelse med en virksomhed, er det 

så noget du vil tage til eftertragtning? 

R: … I forhold til ikke at bruge den service eller det produkt? 

I: Ja .. 

R: Jeg synes faktisk at jeg lægger mærke til, når folk kommentere direkte på nogle sider. 

Fx nogle telefonselskaber også får jeg faktisk et negativt indtryk. Og DSB også, men det 

gør alle. Hehe hehe… Men jo, det giver mig faktisk et negativt indtryk med mindre jeg selv 

har en god oplevelse med virksomheden.  

I: Er der så forskel på hvor godt du kender personen der kommer med 

anbefalingen/anmeldelsen og hvor meget det betyder for dig? 

R: Ja det kan det godt. Men jeg tror også. Men nogle gange popper det også op i en feed, 

at en kommentar har fået 2-3.000 likes på en side og det påvirker mig også, når der er så 

mange der synes godt om den.  

I: Så hvis der er mange der har oplevet noget godt eller negativt, så påvirker det dig? 

R: Ja det vil jeg mene. Det gør det i mine øjne lidt mere troværdigt i hvert fald også kan det 

begynde at påvirke. 
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Interview 3 – Tulle 
01-11-2015 

 

I: Kan du sige noget om dit brug af sociale medier? 

R: Ja det kan jeg godt. Jeg bruger blandt andet Instagram hvor jeg poster billeder omkring 

min hverdag og hvad jeg oplever. Og hvad jeg laver. Såå bruger jeg også Facebook. Det 

gør jeg i henhold til, at der er nogle grupper jeg følger med i og jeg bruger det i forhold til 

mit studie. Ehm. Ja hvor vi sparrer med hinanden derinde. Også er der nogle Køb og salg 

grupper som jeg bruger. Så er jeg blandt andet også medlem af en Facebook gruppe 

omkring hunde. Det synes jeg også er meget sjovt at følge med i, hvad de deler derinde.  

I: Hvor lang tid bruger du på sociale medier i løbet af en dag? 

R: Årh.. Det er svært. Hehe.. Jeg synes ikke selv jeg bruger så meget tid på det, fordi jeg 

er meget efter min kæreste som bruger utrolig meget tid på det. Hehe.. Arh okay, skal jeg 

lige prøve at.. … 2 timer .. En time om morgenen cirka og 1 time om aftenen.  

I: Okay, så du er slet ikke på i løbet af dagen? 

R: Kun hvis der lige kommer nogle beskeder ind i forhold til Messenger. Det bruger jeg 

også meget. 

I: Hvor tit deler du selv noget på de sociale medier? Fx en opdatering eller et billede. 

R: Altså Instagram, kan jeg gøre 2 gange om dagen. Eller deromkring. Facebook. Førhen 

har jeg brugt det rigtig meget, men det gør jeg ikke mere. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg er 

blevet lidt træt af Facebook. Jeg synes det er kommet rigtig mange reklamer og andre ting. 

Men ehm.. Så synes jeg alligevel der kommer nogle gode reklamer jeg selv deler. Men jeg 

har så fundet ud af, at der er kommet sådan en gem funktion link, video eller opslag. Også 

kan man gemme det, så man senere selv kan kigge på det. Fx hvis der er en god 

madopskrift, så gemmer jeg linket eller hvis der er noget med hårstyling, så har jeg fundet 

ud af, at man kan gemme det i stedet for at dele det. Førhen gjorde jeg nemlig det at jeg 

delte det på min væg, så jeg vidste hvor jeg kunne finde det igen.  

 

I: Er du tit ude og spise på restauranter/caféer eller lignende? 

R: Ja en gang imellem. 

I: Kan du prøve at beskrive sidste gang du var ude og spise? Gerne så detaljeret så 

muligt. 
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R: Her forleden dag kom min kæreste hjem. Hjem fra arbejde. Også spurgte han om jeg 

havde lyst til at tage med ud og spise. Og det ville jeg gerne. Og han foreslog så 

automatisk den kinesiske restaurant. Vi kan godt lide kinesisk eller sushi. Så det er tit i 

nærområdet, altså Slagelse. Og der er buffet, all you can eat. Kinesisk restaurant. Vi tager 

typisk det samme sted. Så der tog vi hen, og vi havde ikke reserveret bord, men man kan 

altid få et bord. Også bestilte vi buffet og noget vand til. 

I: Hvordan vælger når I skal ud og prøve fx en restaurant I ikke tidligere har været på?  

R: Jeg er ikke så god til, at prøve nye ting. Jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg bliver sådan 

lidt .. usikker… er det godt? Hvis man nu bliver skuffet og man betaler rigtig mange penge 

for noget, et produkt eller en service. Og det så ikke lever op til det man har forventet, så 

ville jeg hellere have haft det jeg plejer. Så jeg synes det er rigtig svært, men min kæreste 

er heldigvis god til at sige lad os prøve noget andet. Men så går jeg lidt efter huskereglen 

som min søster har sagt, at hvis der er mange mennesker så er det godt. Hehe.  

I: Så du er ikke inde på nettet og se hvad der er af restauranter i området? 

R: Nej, fordi vi bor jo på landet – Sorø. Og der tager man ikke… Altså der kender man de 

restauranter der er i området.  

I: Så du har været på alle restauranter i Sorø og området rundt om? 

R: Nej det har jeg ikke. 

I: Hvordan kender du dem så? 

R: Jamen, man ved hvilke nogle man synes det er gode og hvilke nogle der er .. måske .. 

har nogle anmærkninger i forhold til man fx hører det fra venner. Altså, at de siger den her 

anbefaler vi. Og den her skal I ikke tage, fordi de har fået en sur dårlig smiley.  

 

I: Har du været på Jensen’s Bøfhus inden for det sidste år? 

R: Nej det har jeg ikke. Men … ehm… Jeg tror inden for de sidste 2 år har jeg. 

I: Spiser du normalt på Jensen’s Bøfhus? 

R: Min kæreste og jeg gjorde det faktisk i en periode. Øh… meget … men nu siger jeg jo 

meget, og det var måske 4 gange om året og det synes jeg er meget i forhold til .. der tog 

vi til Holbæk der ligger lige ud til vandet. Beliggenheden er rigtig fin og det gjorde vi med et 

vennepar. De var også rigtig glade for restauranten der og det var dem der anbefalede 

det. Jamen det kan vi godt prøve og det var også et virkelig fint sted i forhold til 

beliggenheden ikke.  
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I: Hvad synes du så sådan generelt om Jensen’s Bøfhus? 

R: Altså hvis jeg skal sige sådan førhen hvor vi besøgte den meget, der … der kunne jeg 

godt lide maden. Jeg synes det smagte godt, kvaliteten var fin og jeg synes ikke det var så 

dyrt i forhold til hvad man fik. Der var salatbar, og det er jeg meget til. Menukortet giver 

mulighed for at vælge forskellige ting. Nu .. Ja vi har jo ikke været der i lang tid. Og jeg tror 

det er fordi, jeg har ikke en hel klar erindring om hvorfor, men jeg tror det er fordi når man 

snakker med sine venner, så snakker de lidt dårligt og Jensen’s Bøfhus. De synes at det 

er for dyrt i forhold til hvad man får. Kvaliteten er for dårlig. Og jeg tror lidt det har smittet af 

på mig, og jeg har tænkt, nårh ja det er jo dyrt i forholdtil hvad man får. Og hvis man tog et 

andet sted hen, kan man måske få lidt bedre kvalitet. Så jeg tror mere det er mine venner 

og omgangskredsen der har smittet lidt af. 

 

I: Kan du prøve at beskrive den sag der har været med Jensen’s Bøfhus og Jensen’s 

fiskerestaurant? 

R: Øhm .. Ja…. Jeg kan ikke huske hvor lang tid siden det er. Det var jo at de lagde sag 

an, altså Jensen’s Bøfhus, mod den anden restaurant fordi de havde samme navn eller de 

brugte det der Jensen’s. Og de ville ikke have at folk associerede deres brand med den 

anden restaurant.  Øhh og at de fik et mer salg på baggrund af de fx troede at det var 

Jensen’s som bare havde en fiskerestaurant. Altså deres koncern som kørte den eller ejet 

den. 

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Ja det var via det sociale medier… 

I: Var der mange af dine venner/bekendte som delte sagen? 

R: Ja altså, det går jo hurtigt på Facebook så hvis den ene deler og den anden liker kan 

du jo ikke rigtig undgå at se det. Så jeg synes det var rigtig meget lige i perioden, og det fik 

da min opmærksomhed. 

I: Var du selv aktiv i sagen? 

R: Nej det var jeg ikke. Men jeg snakkede med min kæreste om det, fordi han fulgte ret 

meget med i sagen kan jeg vidst huske. Han var meget oplyst i sagen. 

I: Blev du påvirket af sagen? 
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R: Ja det kan jo godt være. Som jeg sagde tidligere, jeg ved ikke helt hvorfor vi ikke spiser 

der mere. Det kan jo godt være at netop efter det her, og folk er begyndt at tale dårligt om 

Jensen’s Bøfhus. Og det er der skiftet ligger.  

I: Vil du så mene at på baggrund af den sag, at du har ændret holdning til Jensen’s 

Bøfhus? 

R: Jeg har stadig svært at sige, at det er på baggrund af det. Det har jeg svært ved at 

svare på. 

I: Hvordan synes du Jensen’s Bøfhus håndterede sagen? 

R: Det kan jeg ikke huske. 

 

I: Ville du kunne finde på at besøge Jensen’s Bøfhus inden for de næste 6 måneder? 

R: Ikke selv, med mindre der bliver lavet et arrangement fx i forhold til arbejde eller studie. 

I: Så hvis en af dine veninder foreslog Jensen’s Bøfhus, så kunne du godt finde på det? 

R: Ja hvis de foreslog det kunne jeg godt sige, jamen så lad os gøre det.  

I: Hvad hvis det var din kæreste der foreslog Jensen’s Bøfhus? 

R: NEJ. Hehe… Så havde jeg sagt nej. 

 

I: Skriver du anmeldelser/anbefalinger på internettet efter en ferie eller restaurant besøg? 

R: Nej det gør jeg ikke rigtig. Men jeg har gjort det en gang. Det var i relation til at jeg 

købte en gave til min søster, og firmaet havde så vedlagt en reklame med at man kunne 

gå ind og anmelde dem på trip advisor. Og min mor synes, at det var passende og så 

gjorde vi det. Jeg tænker det er fordi vi bor på landet, og der bruger man måske ikke helt 

de her anmeldelser.  

I: Der snakker man måske mere om det med venner/familie? 

R: Ja det gør vi helt sikkert. Det er mere mund til mund, og hvis man lige hører om hvad 

folk synes.  

I: Den anmeldelse du skrev, var det så en positiv eller negativ anmeldelse? 

R: Det var en positiv anmeldelse, i forhold til det var hurtig levering og varen var i fin stand. 

Servicen var bare rigtig fint. 

 

I: Bruger du generelt anbefalinger til at træffe valg? 
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R: Hvis vi nu tager fx rejser, så her for nyligt har jeg bestilt rejse med min familie. Der var 

min kæreste og jeg ind og se om hvad folk har sagt om hotellet. Og det endte det med at 

på baggrund af de her anmeldelser at vi valgte det fra. Så der har jeg faktisk gjort det en 

gang. Min søster bruger det meget, så når vi skal noget sammen så går hun altid ind og 

tjekker anmeldelser. 

I: Nu siger du, at du har valgt et hotel fra pga. anmeldelser. Hvordan vurdere du om en 

anmeldelse er troværdig? 

R: Jaaa. Det er et godt spørgsmål. Man skal også være kilde kritisk … … Det var fordi at 

størstedelen af anmeldelserne sagde det samme. Og de havde samme stemme så at 

sige. 

I: Hvad hvis din kæreste/venner/familie kom med en anbefaling, ville det så være noget du 

ville bruge? 

R: Ja ... Ja både og. Nu tænker jeg på en speciel episode ikk. Der er en veninde der har 

arbejdet på en restaurant, og hun har fortalt mig at deres rengøring er rigtig dårlig. 

Hygiejnen er ret dårlig. Det har jeg valgt at ignorerer fordi de har gode smileys og maden 

er rigtig god og servicen er fint. Og jeg er rigtig glad for stedet. Så på baggrund af hendes 

vurdering, har jeg stadig spist der efterfølgende.  

I: Hvad nu hvis det var din kæreste der havde haft en negativ oplevelse? 

R: Ja altså, det har jo stor betydning når ens kæreste eller en nær relation tænker det og 

siger det. Det er jo igen det der man skal opveje okay, har jeg samme præferencer som 

den person der siger det. Øhm. Det har stor betydning. Min kæreste og jeg burde have 

samme præferencer, selvom han spiser mere kød end jeg gør. Men alligevel ville jeg tage 

hans ord for gode varer og sige okay, der skal vi så ikke spise.  
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Interview 4 – Charlotte 
02-11-2015 

 

I: Kan du fortælle lidt om dit brug af sociale medier? 

R: Jeg bruger det i dagligdagen. Jeg er på Facebook, jeg har været på Twitter – jeg er det 

ikke mere, der var ingen af mine venner der var på det. Også er jeg på Instagram og det 

er vel sådan set det. Jeg bruger det 10-15-20 gange om dagen. Hehe. Jeg er rimelig tit på 

det. 

I: Er du på mobil, tablet eller computer? 

R: Det er mest på computeren faktisk. Det er det gået hen og blevet efter jeg er begyndt at 

arbejde fuldtid. Men jeg bruger også mobilen til det. 

I: Hvilket social medie bruger du mest? 

R: Facebook, uden tvivl. 

I: Hvor lang tid vil du skyde på, at du bruger på sociale medier i løbet af en dag? 

R: Total? Der bruger jeg nok en halv time, tre kvarter. Jeg tror ikke jeg bruger meget mere.  

I: Hvor tit skriver du en opdatering eller deler et billede? 

R: Jeg tror at det er en gang hver 2-3 uger eller noget. 

 

I: Er du tit ude og spise? 

R: Jo det er jeg. Eller det kommer an på hvad tit er, men det er vi vel nok 4-5 gange om 

måneden kunne jeg forestille mig. 

I: Kan du prøve, så detaljeret som muligt, at beskrive sidste gang du var ude og spise? 

R: Det var med min søster, hvor vi var på NamNam på Vesterbrogade. Vi skulle til koncert, 

og min søster havde givet mig billetten i fødselsdagsgave også inviterede jeg hende ud og 

spise.  

I: Hvorfor blev det NamNam? 

R: Fordi det var tæt på hvor vi skulle til koncert 

I: Er det et sted du har været før? 

R: Nej jeg kender det kun fordi min Kusine arbejder derinde og det var derigennem jeg 

hørte om det.  

I: Var du inde og tjekke anmeldelser af stedet inden du tog derind? 

R: Ja jeg var inde og tjekke menukortet. 
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I: Men ikke anmeldelser? 

R: Nej bare menukortet også adressen. Location var vigtig. Vi plejer ellers altid bare at gå 

på madklubben, så det var vigtigt det var et nyt sted. Hehe.  

 

I: Har du været på Jensen’s Bøfhus og spise inden for de sidste 12 mdr? 

R: Inden for det sidste år … … … Nej det tror jeg faktisk ikke. Nok inden det de sidste 2 år 

har jeg været.  

I: Vil du sige, at du sådan normalt spiser på Jensen’s bøfhus? 

R: Nej det gør jeg ikke… 

I: Hvad synes du sådan om Jensen’s Bøfhus? 

R: jeg synes generelt set lidt, at det er noget lort ikke. Hehe nej men altså det er jo bare en 

kæde når det er værst. Jeg elsker faktisk kæderestauranter, fordi så ved man hvad man 

får. Jeg synes bare standarden er for lav og prisen er for høj. Når man efterhånden ved 

hvad godt kød er, så er det ikke Jensen’s Bøfhus man tager hen.  

Men det er en god familie restaurant, så når man får børn så skal man nok desværre se 

sig selv sidde derinde igen.  

 

I: Kan du prøve at beskrive sagen mellem Jensen’s Bøfhus og Jensen’s fiskerestaurant, 

så detaljeret som muligt? 

R: Ja nu husker jeg den jo ikke særligt detaljeret, men det var noget med at Jensen’s 

fiskerestaurant valgte at bruge navnet Jensen’s og det var Jensen’s Bøfhus ikke helt 

tilfredse med. Og …. Øh .. ja altså, så blev der jo sagsøgt. Jeg kan faktiske ikke engang 

huske hvad det endte med. Vandt Jensen’s Bøfhus ikke? 

I: Jo det gjorde de. 

R: Øhm men ja, jeg synes det var åndssvagt. Det var decideret åndssvagt og det er jo 

bare vand på min mølle i forhold til hvor åndssvagt jeg synes Jensen’s Bøfhus er. 

I: Hvorfor synes du det var åndssvagt? 

R: Nej, men jeg kan selvfølgelig godt se at … okay det er en stakkels lille fiske restaurant. 

Jeg kunne forstå hvis det var samme kædekoncept i hele landet. Og nu sælger vi også det 

samme. Men ja nogle sælger fisk og andre sælger bøffer. Og ligger et sted, hvorimod 

Jensen’s Bøfhus har slået sit navn fast på en anden måde. Så jeg synes ikke det navn 

Jensen der gør at, nødvendigvis, har et brand på den måde. 
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I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Ja det var jo nok på de sociale medier. Facebook.  

I: Var der nogle venner/familie som delte noget omkring sagen? 

R: Ja der var flere der både delte og kommenterede på sagen. Jeg tror egentlig de fleste 

havde den holdning, og det er jeg jo nok blevet lidt smittet af, men at det var lidt 

åndssvagt. Det var noget der blev brugt rigtig mange penge og meget tid på, og meget tid i 

medierne. Og pustet op til noget det ikke skulle have været. 

I: Nu siger du, at du blev smittet af holdningen? 

R: De fleste i min omgangskreds synes det var ret åndssvagt, så jeg har jo selvfølgelig nok 

taget lidt ved lære af deres kommentarer var jeg ved at sige. Ehm. Fordi jeg ikke selv til 

bunds har undersøgt sagen.  

I: Blev du selv påvirket af sagen? 

R: Nej ikke andet end jeg lige tænkte det var dumt og åndssvagt at der går så meget tid og 

ressourcer på det. Men nej. Men generelt tænker man også at ting hurtigt kan få en 

drejning. Så det var måske mere fra en professionel holdning at jeg tænkte at man skal 

tænke sig om og helgardere sig og det kan man bare ikke altid. 

I: Deltog du aktivt i sagen? 

R: Nej … 

I: Tænker du, at du har ændret holdning til Jensen’s Bøfhus på baggrund af sagen? 

R: Ja, altså jeg vil sige jeg så dem ikke i et specielt godt lys i forvejen men jeg ser dem 

ikke i et bedre lys nu. Så det er da nok blevet lidt værre, men omvendt så tænker jeg at 

hvis jeg tog ned på Jensen’s Bøfhus på Amagerbrogade så ville det jo ikke ændre min 

oplevelse af stedet. Men brandet og organisationen, og fx som et sted at arbejde måske, 

ja så ville jeg tænke at det ikke lige var noget for mig … 

I: Hvad har fået dig til at ændre holdning? 

R: Jamen det var altså .. Ja det virker som en sag der har sådan lidt amerikansk karakter 

på den dårlige måde. Det virker som noget der ikke hører hjemme i Danmark, at man 

sagsøgte den stakkels lille ejer af en restaurant. 

I: Hvordan synes du så Jensen’s Bøfhus håndterede sagen? 

R: Ja det er så et godt spørgsmål. Jeg kan ikke huske så meget, specifikt om hvordan de 

håndterede den. Men jeg kan huske at folk sagde, eller at der var en generel konsensus 
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om at den ikke blev håndteret særlig godt fra deres side. Men specifikt hvad de sagde og 

gjorde, det husker jeg ikke. 

I: Når du siger folk, hvad mener du så? 

R: Ja det er de sociale medier jeg så tænker på.  

 

I: Kunne du finde på at besøge Jensen’s Bøfhus inden for de næste 6 mdr? 

R: Ja hvis jeg fik min nevø og min niece på besøg måske så, så kunne det godt være. 

Dem har vi haft med på Bones og det fungerede jo rigtig godt, og det er jo lidt ala det 

samme. Det er børnevenligt, så det kunne jeg nok godt. Men omvendt så er der også 

mange andre steder i København som jeg nok også kunne foretrække. 

I: Så det ville være mere for børnenes skyld? 

R: Ja absolut.  

 

I: Hvad ville du sige til hvis en af dine veninder foreslog Jensen’s Bøfhus?  

R: Hvis hun betalte. Haha. Ej jeg ville nok sige ej, vi bor i København, skulle vi ikke se om 

der nu lige var noget andet. Men man kan sige, jeg kunne sagtens hvis hun virkelig gerne 

ville på Jensen’s Bøfhus. Det er ikke sådan at jeg har en avation imod det. Men lad os 

sige, at jeg fx boede i Næstved. Der ved man hvad man får. Jeg kan altid tage en salatbar 

og en fitness kylling. 

 

I: Har du nogensinde skrevet en anmeldelse/anbefaling på nettet? 

R: Ja det har jeg. Den seneste jeg har skrevet var en god restaurant i forhold til pizza 

making i Rom faktisk. Jeg kan ikke engang huske om jeg står som afsender, men det var 

min Søster og jeg der skrev den sammen. 

I: Hvorfor skrev du anmeldelsen? 

R: Jamen vi havde set stedet gennem en anmeldelse og også fordi de opfordrede os til 

det. Det er en vigtig pointe tror jeg, ellers havde jeg nok ikke lige selv tænkt at jeg skulle 

ind og skrive en anmeldelse. Men mest fordi vi selv havde brugt det, og fordi vi selv gerne 

ville give det videre.  

I: Har du så nogensinde skrevet en negativt anmeldelse? 

R: Jeg tror faktisk aldrig jeg har skrevet en negativ anmeldelse. Der er mange gange jeg 

har tænkt på at skrive en, men det var lige så meget fordi jeg tænkte at jeg ville lægge lidt 
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pres på det firma. Jeg ved også der er en masse der gør det fordi de ikke ved bedre, og vil 

lege idiot på internettet og det gider jeg ikke. Det skal virkelig være velovervejet hvis jeg 

har været dårligt behandlet gang på gang før jeg gør det. Så der skal ret meget til. 

I: Bruger du anbefalinger fra andre til at træffe valg? 

R: Jeg bruger helt klart personlige anbefalinger. Hvis der er nogle der anbefaler noget det 

kan være alt lige fra en ret på en restaurant til et produkt, jamen så bruger jeg da det i høj 

grad.  

I: Så du læser ikke så mange anmeldelser? 

R: Nej det er mere hvis man lige snakker med en veninde om et sted, så bruger jeg det fx 

Jeg bruger kun anmeldelser til rejser, fordi det er sådan ukendt territorie for alle.  

I: Kunne du forestille dig en situation hvor du ikke ville bruge en anbefaling? 

R: Slet ikke bruge en anbefaling? Hmmm … … … Det er sgu svært. Nej det har jeg faktisk 

svært ved at forestille mig. Så skulle det være meget med min personlige overbevisning i 

forhold til hvad jeg skulle stemme, noget politisk eller stemme mod abort eller noget der 

virkelig rør mine værdier, så ville jeg være stærk nok til at tænke der har jeg faktisk ikke 

brug for dit råd. Men i de der sjove ting, fx restaurant eller noget så ville jeg nok lytte. Som 

sagt mund til mund er mere troværdige for mig. 

I: Hvordan går du ind og vurdere om en anbefaling/anmeldelse om er troværdig? 

R: jamen jeg går ind og kigger på deres alder, deres køn, hvor mange anmeldelser de har 

skrevet og hvor gammel den er. Hvis det fx er en dårlig anmeldelse og de kun har skrevet 

en, så tænker man lidt at det er sådan der ikke ved hvad han skal sige og bare skriver et 

eller andet lort. Så jo der er flere ting jeg tager i betragtning.  

I: Hvad hvis du ser fx i dit Facebook feed, at en af dine venner har haft en dårlig oplevelse 

med et firma,. Ville du så bruge denne? 

R: Ja det ville jeg nok. Man kan sige, nu er der gået lidt inflation i både det positive og det 

negative, og endnu mere det positive. Fx jeg var i Fakta og fakta medarbejderen holdte mit 

barn mens jeg skulle betale. Så bliver det hele sådan ja Almindelig høflighedsting bliver 

gjort til en verdens nyhed og det kan man næsten godt få lidt brækfornemmelse af. Men 

jo, det er jo alt sammen med til at danne min mening. Jeg ville ikke kunne sige at det rør 

mig ikke. Det er jo med til at skabe en eller forestilling over længere tid.  
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Bilag 2 – Interview om Zoologisk Have 
Interview 5 - Linda 
23-11-2015 

 

I: Kan du sige noget omkring dit brug af sociale medier? 

R: Jeg bruger faktisk kun Facebook. 

I: Okay, du bruger ikke Twitter, Instagram, Snapchat eller andet? 

R: Nej, det er kun Facebook. 

I: Hvor tit er du så på Facebook? 

R: Det er jeg hver dag. 

I: Hvor lang tid vil du tro, at du bruger på Facebook om dagen? 

R: Umiddelbart en time vil jeg tro. Jeg er på sådan i løbet af hele dagen, og så tjekker jeg 

det lige i min frokost pausen og om aftenen.  

I: Hvor tit er du så aktiv på Facebook i forhold til selv at dele noget? Fx en opdatering eller 

billeder. 

R: Mest hvis jeg rejser nogle steder, så tjekker jeg ind de forskellige steder hvor jeg nu er. 

Eller hvis vi er ude og spise eller noget, så kan jeg også finde på at skrive det på 

Facebook.  

I: Så det er mere når du er ude og lave et eller andet? 

R: Ja, jeg sidder ikke derhjemme og skriver et eller andet umiddelbart.  

I: Hvordan kan det være? 

R: Jamen det synes jeg bare ikke jeg skal. Det kan være lidt kedeligt. Så det er mest når 

jeg foretager mig et eller andet.  

 

I: Vil du prøve og beskrive sidste gang du skulle lave en aktivitet med dine børn? Fx en tur 

i Tivoli, biografen eller Zoologisk Have. 

R: Sidste gang, som var for cirka 14 dage siden, der var vi i Tivoli. Men der var jeg kun 

med en af mine børn. Der var vi inde og spise, og prøve nogle forlystelser. Jeg prøver ikke 

noget, men det gør min 10 årige datter Kathrine.  

I: Hvem var med? 

R: Jeg var med, Kathrine og min kæreste. Så var min kærestes søster og far også med.  

Så plejer vi når vi er sammen og spise i grøften, også plejer vi at prøve nogle ting. 
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I: Hvordan fandt I på, at det lige skulle være Tivoli? 

R: Fordi vi har årskort til Tivoli, så det koster ikke rigtig noget ekstra at tage derind og 

prøve nogle ting. Så der er vi inde, faktisk ret mange gange, i løbet af året men kun en 3-4 

timer ad gangen. Så prøver hun lidt forskelligt. 

I: Hvordan kan det være I har årskort til Tivoli? 

R: Det er netop fordi, at man kun betaler en gang om året også kan man bruge det lige så 

meget man vil. Så koster det ikke rigtigt mere i løbet af året. Også kan man jo gå derind 

både til Jul, Halloween og sådan. Det er forskellige ting man kan opleve. Og om 

sommeren selvfølgelig os. Der er jo også koncerterne om fredagen. 

I: Du sagde, at I plejer at spise på grøften? 

R: Ja det er næsten blevet en tradition når vi alle sammen er samlet. Men hvis vi tager 

derind kun os 3, ja så er det lidt forskelligt. Så kan det blive til fx en vaffel eller noget i 

stedet for.  

I: Så I undersøger ikke hvad der findes af muligheder i Tivoli inden I tager af sted? 

R: Nej vi tager bare af sted. Vi ved hvad der er af ting af. 

 

I: Har du/I været i Zoologisk have inden for det sidste år? 

R:  Nej det har vi faktisk ikke. Vi var der sidste år (2014 red.) fordi der havde vi årskort. 

I: Okay, så I har ikke årskort længere? 

R: Nej det har vi valgt ikke at have i år. Vi sådan … Hvad hedder det … Vi har valgt, at nu 

har vi årskort til Tivoli, også springer vi Zoologisk Have over i år. Det er også dyrt at få 

sådan et årskort. Og så ser vi om vi gider, at have det til næste år igen. 

I: Hvordan kan det være, at I har fravalgt det? 

R: Det er netop på grund af prisen. Det koster, jaaa jeg tror omkring 400 kr. per person 

ikke. Og så fik vi ikke brugt det så meget et eller andet sted. Jeg tror det er derfor vi så har  

fravalgt det. Tror vi var derinde et par gange og så var det dét. Vi var ikke så gode til, at 

bruge det som vi var med Tivoli. 

I: Hvordan tror du det kan være? 

R: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er nemmere, at tage i Tivoli end Zoologisk Have tror 

jeg. Jeg ved faktisk ikke hvorfor. … Dyrene har man jo set og så bliver det vel bare det 

samme. 

I: Men I har vel også set forlystelserne og Tivoli? 
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R: Jaaa… Jaaa… Det har vi jo. Men så er det jo mest for Kathrine, jeg tror hun synes at 

Tivoli er lidt sjovere når man kan prøve ting. Jeg synes også der er flot inden i Tivoli. At gå 

og kigge på tingene. Det synes jeg ikke Zoologisk Have er. Altså, det er jo bare dyrene. 

I: Vil du betegne dig selv som en der normalt går i Zoologisk Have? 

R: Nej det vil jeg ikke. Jeg vil tro at folk normalt går i Zoologisk Have en gang om året og 

det gør jeg jo så ikke. Jeg gør det når vi har årskort, også tager jeg derind. Men vi har da 

også snakket om, at vi ikke har været derinde i år. Så måske skulle man snart derind.  

I: Hvad synes du sådan generelt om Zoologisk Have? 

R: Jeg synes det er hyggeligt at være derinde om sommeren. Det er mest der. Jeg kunne 

godt tænke mig at komme derind om natten. 

 

I: Vil du prøve at beskrive den sag der har været med Zoologisk Have og giraffen Marius, 

så detaljeret som muligt? 

R: Så meget ved jeg heller ikke om det. Det var noget med en giraf der blev slået ihjel, 

ikke fordi den var syg eller noget, men fordi den faktisk var i overskud. Og det var der 

meget ramaskrig omkring. 

I: Hvad gik ramaskriget ud på? 

R: Jamen at man ikke skal slå et dyr ihjel der ikke fejler noget. Det var fuldstændig 

urealistisk, gik sagen på. 

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Det var nyhederne i TV. 

I: Så du sagen på sociale medier? 

R: Altså, jeg har kun set det i fjernsynet. Altså hvis der er nogle der har lagt noget op på 

Facebook, så har jeg jo sikkert også set det der. Der er jo nogle der bare sidder og deler 

alle mulige ting, så det har jeg da sikkert set.  

I: Så der var ikke nogle af dine venner/familie der delte sagen? 

R: Det kan jeg ikke huske om de har gjort.  

 

I: Blev du påvirket af sagen? 

R: … … … altså det jeg umiddelbart husker er, at der stod nogle børn og sagde puuh hvor 

det lugter da giraffen blev obduceret. Men umiddelbart så tænker at det må være en grund 

til de har gjort som de har gjort, også har jeg ikke tænkt mere over det. Så som 



Shit, stormen kommer Kandidatafhandling Casper Finn Olsen 
 

 
CBS - Cand.merc.(kom.)  Side 111 af 127 

udgangspunkt, så er det ikke noget hvor jeg begynder at græde eller blive ked af det eller 

noget nej.  

I: Så det var ikke noget der ændrede din opfattelse af Zoologisk have? Fx dyrevelfærden 

ikke var så god. 

R: Nej, nej nej… Jeg er sikker på, at de passer godt på deres dyr.  

I: Kunne du finde på at have taget ind og se en obduktion af en giraf med dine børn? 

R: Nej det kunne jeg bestemt ikke. Det siger mig ikke rigtig noget og det tror jeg ikke jeg 

ville bryde mig om, at stå og kigge på.  

 

I: Deltog du aktivt i sagen? Skrev noget om det, delte noget eller kommentere på nogle 

ting ang. Sagen? 

R: Nej det gjorde jeg faktisk ikke.  

I: Har du ændret holdning til Zoologisk have på baggrund af sagen? 

R: Nej det har jeg ikke. Jeg vil komme der lige så lidt eller lige så tit uanset om sagen om 

de havde slået den giraf ihjel.  

I: Hvordan kan det være du ikke er påvirket? 

R: Fordi jeg mener, at de har styr på de ting de gør i Zoologisk have og der må være en 

grund til det har gjort det som de gør.  

I: Hvordan synes du Zoologisk Have har håndteret sagen? 

R: Sådan som jeg husker det, så … nu kan jeg ikke huske hvad han hedder … men deres 

direktør kom med noget udtalelse som var ret godt. Men jeg kan ikke huske det helt hvad 

det var han sagde. Udover at han selvfølgelig har fortalt hvorfor de gjorde som de gjorde.  

I: Sagen har kørt i februar 2014. Kan du huske om du har været i Zoologisk have efter 

sagen? 

R: … … årh .. Det mener jeg bestemt, at jeg har. Der var sikkert mange der boycuttede det 

dengang og sagde nu skulle de aldrig i Zoologisk Have mere. Det kunne jeg godt forestille 

mig. Men det var ikke noget jeg kunne finde på. 

I: Så hvis du blev inviteret i Zoologisk Have, så ville du tage af sted? 

R: Ja det ville ikke påvirke mig på nogen måde.  

I: Du kunne også finde på, at besøge Zoologisk have i den nærmeste fremtid, fx indenfor 

de næste 6 måneder? 
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R: Ja det kunne jeg godt. Det ville påvirke mig hvis jeg så, at dyrene ikke havde det godt 

mens jeg var derinde. 

I: Og du synes ikke det var forkert at Zoologisk Have aflivede et sundt og rask dyr? 

R: Altså det er jo det man kan diskutere. Det kommer jo an på hvad grunden var til, at de 

gjorde det. Og der har jeg vurderet at Zoologisk Have har styr på hvad de gør. Det er jo 

ikke noget de gør hele tiden. Det er første gang de har gjort sådan noget. Jeg ved ikke om 

de har gjort det efterfølgende. De mener jeg, at de har. Ehm… Men det må der være 

nogle andre der tager stilling til.  

 

I: Skriver du anmeldelser/anbefalinger på internettet og sociale medier? 

R: Nej ikke rigtigt, men jeg har tit tænkt at jeg skal i gang med at bruge det. Det kan fx 

være et sted som Trustpilot hvis man er blevet behandlet rigtig godt. Eller det modsatte – 

rigtig skidt. 

 I: Nu sagde du tidligere, at du brugte Facebook meget til at tjekke ind nogle steder. 

Skriver du så der omkring dine oplevelser? 

R: Næææh. Jeg skriver faktiske ikke engang om det er dårligt. Det tror jeg faktisk heller 

ikke jeg har oplevet, hvis vi har været nogle steder. Jeg kan finde på at skrive at der er 

hyggeligt eller et eller andet. Men det er vidst det. 

 

I: Bruger du anbefalinger fra andre til at træffe valg? 

R: Ja altså sådan noget som tripadvisor eller trustpilot? Ja hvis jeg fx skal finde et hotel og 

nogle (anmeldelserne red.) siger det ikke er godt, så tager jeg det ikke. Så er det videre til 

næste hotel. 

I: Hvilke andre situationer udover hotel, bruger du anbefalinger og anmeldelser til? 

R: Det gør jeg vel ikke. Altså hvis jeg skal noget et sted og jeg ikke kender det. Det er vel 

kun hoteller tror jeg. 

I: Hvis du nu skulle en forlænget weekend til Århus eller Odense og du skulle opleve noget 

med Kathrine. Kunne du så finde på at tjekke oplevelserne ud? 

R: Nej det tror jeg faktisk ikke. Jeg ville ikke umiddelbart kigge efter anmeldelser.  Jeg ville 

skrive hvad der er at se i byen, og jo så ville jeg jo nok kigge på anmeldelserne.  

I: Hvordan vælger du så de ting du vil se? 

R: Hehe ja det ville jo så nok være ud fra hvad andre skriver på nettet. 
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I: Det kunne godt være du bare synes det lød spændende, og var ligeglad med 

anmeldelserne.  

R: Ja det er jo en blanding. Altså hvis der nu var nogle der sagde at det lød rigtig 

spændende, så kunne det godt være at det var det man skulle hen og se.  

I: Ville der være situationer hvor du ville fravælge at bruge anmeldelser? 

R: … … … … Ja det tror jeg nok. Altså hvis jeg havde fået noget af vide fra nogle jeg 

kendte at det var godt at tage derhen. Og der så var nogle der skrev at det var dårligt, så 

ville jeg høre efter dem jeg kender.  

I: Så anmeldelser fra … 

R: venner, familie og bekendte vejer højere end det jeg kan finde på nettet, ja. 

I: Hvordan går du så ind og vurdere om anbefalingerne/anmeldelserne er troværdige? 

R: Det kan jeg jo kun gøre når jeg kommer hen på stedet. Men altså hvis der er 10 der 

skriver det, så må der jo være noget om snakken. I forhold til hvis der er en der skriver det 

er godt og en der skriver det er dårligt. 

I: Så hvis der er flere der skriver det, jo mere troværdigt er det i dine øjne? 

R: Ja det ville være det. 

I: Nu sagde du anbefalinger fra venner og familie vægter højest. Er det både anbefalinger 

når i snakker sammen til fx en fødselsdag men også hvis de skriver en anbefaling på 

Facebook? 

R: Jamen det vil være både og. Hvis man mødes og taler om det, og nogle siger du skal 

tage til New York, der er bare … et eller andet der er godt der. Det ville være med i mine 

overvejelser.  
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Interview 6 - Rasmus 
23-11-2015 

 

I: Kan du sige noget omkring dit brug af sociale medier? 

R: Jeg bruger sociale medier i min fritid. Der bruger jeg nok omkring 2 timer om dagen. 

Eller … Jo det passer meget godt. Også bruger jeg det en lille smule på mit arbejde.  

I: Hvilke social medier er du så på? 

R: Jeg bruger Facebook og … øhm .. LinkedIn… … Og YouTube hvis man kan kalde det 

for et socialt medie.  

I: Hvor mange gange om dagen tjekker du så de sociale medier? 

R: Det ved jeg ikke præcist, men det er rigtig mange gange vil jeg tro. 

I: Hvor tit laver du så en opdatering på de sociale medier? 

R: Jeg kommentere et par gange om dagen, hvor jeg primært tagger folk. Ellers så 

kommentere jeg gerne på sager der er oppe i tiden. Jeg er meget aktiv i en Juventus 

gruppe. Altså fodbold. Der kan jeg også kommentere et par gange om dagen. 

Statusopdateringer laver jeg ikke rigtig noget af. 

I: Hvordan kan det være? 

R: Jeg har ikke rigtig det der behov. Det er kun lige hvis … fx Juventus kommer i finalen. 

Hehe. 

 

I: Vil du prøve og beskrive sidste gang du skulle lave en aktivitet? Fx en tur i Tivoli, 

biografen eller Zoologisk Have. 

R: Sidste uge var jeg i biografen med en ven. 

I: Hvordan besluttede I jer for, at det skulle være biografen? 

R: Det var fordi vi gerne ville se James Bond. Vi havde snakket om filmen et stykke tid, 

også besluttede vi os for endelig at gøre det 

I: Hvilken biograf var det? 

R: Imperial 

I: Hvorfor lige netop denne biograf? 

R: Det var den største biograf der viste filmen. 

 

I: Har du været i Zoologisk have inden for det sidste år? 
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R: Ja det har jeg.  

I: Vil du betegne dig som en, der normalt går i Zoologisk Have? 

R: Tjaa .. Ja men der var en lang periode hvor jeg ikke havde været der. Men det sidste år 

har jeg været der 2-3 gange. 

I: Hvad synes du om Zoologisk Have? 

R: Jeg synes det er hyggeligt. Jeg er glad for dyr. Ikke at have dem, men at se på dem. 

Hehe. Det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg har det altid sjovt når jeg er der. 

I: Så du har en positiv indstilling overfor Zoologisk Have? 

R: Ja det har jeg. 

 

I: Vil du prøve at beskrive den sag der har været med Zoologisk Have og giraffen Marius. 

R: Ja det var noget med, at der ikke var plads til giraffen der. Og i stedet for at prøve at få 

flyttet den eller bevare den som den var, så valgte man at fodrer den til løverne. Fordi det 

vil simulere et eller andet naturligt … altså for løver. Det ville være mere naturligt for dem. 

Også skabte det så en masse foragt .. Primært fra udlandet, som mente at det var en 

barbarisk måde at behandle dyrene på.   

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Jeg tror det har været en kombination af noget Facebook også nyhedsmedierne. Jeg 

kan ikke lige huske hvad der kom først.  

I: Kan du huske om du så sagen på de sociale medier? 

R: Jeg så primært reaktionerne fra udlandet, gennem de sociale medier. Og i nyhederne 

så jeg de danske journalisters udlægning af sagen. Og blandt andet også direktøren fra 

Zoologisk Have der forsvarer sagen. 

I: Kan du huske hvad du så på de sociale medier? 

R: Ja det var primært nyhedsartikler der blev delt og videoer fra udenlandske medier. 

I: Kan du huske om der var venner/familie der delte/skrev noget om sagen i dit eget 

Facebook feed? 

R: Ja det var der.  

 

I: Blev du påvirket af sagen? 

R: Ja jeg blev ret irriteret. Begrundelsen var en ret logisk tankegang og jeg tror også, som 

dansker er man mindre følelsesladet overfor dyr. Fx i USA ser man dyr som sådan nogle 
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små nuttede ting. Og jeg tror at man har en lidt mere naturlig afstand til dyrene og man 

godt kunne forsvarer … altså at den blev aflivet. Også irriterede det mig, at det blev gjort til 

et eller andet barbarisk i udlandet.  

I: Så du mener det er kulturforskelle der er grunden til udlandet reagerede så voldsomt? 

R: Ja det mener jeg. Deres syn på dyr og sådan. 

 

I: Deltog du aktivt i sagen? Skrev noget om det, delte noget eller kommentere på nogle 

ting ang. Sagen? 

R: Jeg tror ikke jeg skrev så meget selv. Men jeg delte nogle videoer og sådan … Nogle 

ting der forsvarede det.. altså ikke så meget reaktionerne, men mere for at forsvarer det. 

I: Så du var enig i beslutningen om at aflive giraffen? 

R: Ja det var jeg. 

I: Var du så inde på Zoologisk Haves Facebook side og skrive/dele noget? 

R: Nej det var jeg ikke. Men jeg delte den video med deres direktør bare i mit Facebook 

feed.  

I: Kan du huske hvad du skrev sammen med videoen? 

R: Ikke helt ordret, men det var noget med at nu blev de sat på plads eller sådan noget.  

I: Hvorfor valgte du at deltage i sagen? 

R: Jeg tror bare … jeg følte behov for sådan at give udtryk eller støtte Zoologisk Have og 

jeg synes det var uretfærdigt at de var endt i sådan en shitstorm som de gjorde. 

I: Har du så ændret holdning til Zoologisk Have på baggrund af denne sag? 

R: Ja jeg fik mere respekt for dem. Det gjorde jeg… 

I: Hvordan kan det være? 

R: Det var efter jeg så det der interview. Særligt fik jeg det for ham, hvor dygtig han var til 

at forsvare sig og tale for sig. Det gjorde at jeg fik lidt mere respekt for Zoologisk Have i 

det hele taget. 

I: Hvordan synes du Zoologisk Have håndterede sagen? 

R: Jeg synes det var ret cool. De lod sig ikke rive med, og tog det meget fakta baseret og 

det det meget stille og roligt. Og altså … for mig var det den rigtige måde at takle 

situationen på. Der var mange der blev vendt til sidst … i hvert fald efter det tv interviewet. 

I: Så TV interviewet var måske vendepunktet for dig? 



Shit, stormen kommer Kandidatafhandling Casper Finn Olsen 
 

 
CBS - Cand.merc.(kom.)  Side 117 af 127 

R: Altså man kan sige, at til at starte med var jeg ikke sådan forarget eller noget. Jeg så 

ret hurtigt det logiske i beslutningen. Men interviewet var med til at … til og … forstærke og 

jeg tror lidt lukke debatten for mit vedkommende.  

 

I: Har du været i Zoologisk Have siden shitstormen? 

R: Ja det har jeg … 

I: Så du ville ikke have noget imod besøge Zoologisk have fremover? 

R: Overhovedet ikke… 

I: Så man kan ikke sige at shitstormen har ændret din holdning til Zoologisk Have? 

R: Kun til det mere positive.  

 

I: Skriver du anmeldelser/anbefalinger på internettet og sociale medier? 

R: Ja det har jeg. 

I: Hvad skrev du om? 

R: … Jeg har skrevet om nogle et hoteller og  en restauranter i forbindelse med en rejse. 

Vi havde nogle gode oplevelser på den tur. 

I: Har du nogensinde skrevet nogle negative anmeldelser? 

R: … Jeg kan ikke lige komme i tanke om hvad det skulle være. Jeg tror jeg har, men kan 

ikke helt huske det.  

I: Så du kunne godt finde på, at skrive negative anmeldelser? 

R: Ja det kunne jeg, men der skulle mere til. Jeg vil hellere skrive en positiv end en 

negativ. 

I: Hvad skal der så til? 

R: Jeg skal virkelig være sur og pissed. Jeg skal tænke, det her firma skal jeg virkelige 

have ned med nakken. Det er den følelse jeg skal have, før jeg vil skrive en negativ 

anmeldelse. Det er ikke så meget det at oplyse andre, men mere at få luftet ud for mine 

følelser og komme ud med nogle aggressioner.  

 

I: Bruger du anbefalinger fra andre til at træffe valg? 

R: Ja i nogle tilfælde. Sådan noget som restauranter, oplevelser. Elektronik og sådan lytter 

jeg meget til anbefalinger og læse anmeldelser.  

I: Ville der så være situationer hvor du ikke ville gøre brug af anmeldelser/anbefalinger? 
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R: Ja det kunne der godt. Fx da jeg skulle købe mit TV. Der læste jeg nogle anmeldelser, 

og valgte nogle fra pga. Det. 

 

I: Hvad er så vigtigst for dig, anbefalinger fra internettet eller fra dine venner? 

R: Det kommer an på hvad det er. Fx i forbindelse med mit TV køb, der er det vigtigere for 

mig at læse anbefalinger på internettet. De har en større ekspertviden når de tester TV 

osv. De er bedre til at vurdere end mine venner er. Men fx med restaurant oplevelser og 

sådan, så er det primært vennerne.  
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Interview 7 – Yosra 
26-11-2015 

 

I: Kan du sige noget omkring dit brug af sociale medier? 

R: Ja … Jeg bruger Facebook ret meget. Også bruger jeg Instagram til billeder. Det har 

jeg faktisk brugt ret meget siden jeg fik den lille.. Man har det jo med, at tage billeder hele 

tiden … hehehe … 

I: Bruger du andre sociale medier? 

R: Altså jeg havde Snapchat på et tidspunkt, men ikke længere.. Det er for lang tid siden .. 

Sådan et år eller noget… 

R: Hvor lang tid om dagen vil du tro, at du bruger på sociale medier? 

I: Årh .. Ja det ved jeg ikke helt præcist, men nok ret meget.. Jeg lægger tit billeder op af 

moh (Hendes nyfødte baby, red.) så familien og venner kan følge lidt med. Så det er nok 

mere end jeg lige sådan tror. 

I: Hvor tit skriver du så en opdatering eller lægger et billede på Instagram? 

R: Jeg gør det nok lidt mere nu her fordi jeg deler mange billeder og sådan ikk. Men jeg 

tror altså det er meget normalt når man lige er blevet mor. Men altså før ikk, så lagde jeg 

også billeder op når jeg var ude med min mand og spise eller rejse og sådan. 

 

I: Vil du prøve at beskrive sidste gang du skulle lave en aktivitet? Fx en tur i Tivoli, 

biografen eller Zoologisk have?  

R: Ja altså jeg har næsten lige været i Tivoli og se deres Juleudstilling 

I: Hvordan besluttede du dig for det netop skulle være Tivoli? 

R: Vi havde snakket om, at vi gerne ville ind og se Halloween udstillingen de havde men 

det nåede vi desværre ikke. Så jaa… så blev det deres juleudstilling i stedet. 

I: Hvorfor fandt I på, at det netop var Tivoli I skulle i? 

R: Ja altså, vi havde jo snakket om vi gerne ville ind og se Halloween. Også da vi ikke 

nåede dette, ja så tog vi ligesom ind til jul i stedet. Så det var faktisk fordi vi begge gerne 

ville ind til halloween også sagde jeg bare vi sku ind og se juleudstillingen i stedet for ikk 

… 

 

I: Har du været i Zoologisk Have inden for det sidste år? 
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R: Orh… Ja det tror jeg.. I hvert fald meget tæt på at det er inden for et år, for det var 

mens jeg stadig var gravid. Så det tror jeg faktisk jeg har. 

I: Vil du betegne dig selv om en der normalt går i Zoologisk have? 

R: … … Altså … Ved ikke hvad du mener med normalt, men jeg er der nok sådan en gang 

om året eller noget ikk … Altså jeg tror cirka i gennemsnit en gang om året. Nogle gange 

flere og nogle gange ikke, så man kan vel godt sige en gang om året.. hehe .. 

I: Hvad synes du om Zoologisk Have? 

R: Jeg synes det er et rigtig godt sted. De laver tit nye ting, fx er der jo næsten lige 

kommet det nye isbjørne område hvor man kan se dem under vandet. Det er meget fedt. 

Det er bare rigtig hyggeligt i Zoologisk have. 

I: Så du har en positiv indstilling overfor Zoologisk Have? 

R: Ja meget positiv. Jeg elsker dyr. Hehe .. 

 

I: Vil du prøve og beskrive den sag der har været med Zoologisk Have og giraffen Marius? 

R: … Jaa … Altså Zoologisk Have ville aflive en giraf fordi der ikke var plads til den, også 

bagefter gav de kødet til løverne mens der var børn der så på. Og det var der så en masse 

folk som blev ret sure over, også gik de ligesom amok .. hehe… 

I: Kan du huske hvordan du blev opmærksom på sagen? 

R: Ja det var en veninde der delte sagen på min Facebook side. Altså en artikel fra Ekstra 

Bladet eller en eller anden avis. Du ved de der sladder nogle. Der stod så at giraffen skulle 

aflives, også begyndte jeg lidt at følge med i sagen. Og så så jeg den også i nyhederne og 

sådan… Der var ret meget på Facebook kan jeg huske. Måske fordi jeg fulgte med i sagen 

at jeg kan huske det men altså .. ja … 

I: Var der mange på Facebook af dine venner/veninder der skrev om/delte sagen? 

R: Ja det var der faktisk. Nogle af mine gode veninder skrev om sagen og jeg skrev 

sammen med dem om sagen … Og jeg kan huske min faster også min faster også skrev 

noget om sagen, fordi vi også snakkede om det.. Ja jeg tror det var det. Hehe … 

I: Hvordan var din holdning til sagen? 

R: Altså i starten var jeg ret sur. Jeg synes det var synd at Marius skulle aflives men efter 

Zoologisk Have delte de der udtalelser, så synes jeg faktisk at det var okay.. Altså det er jo 

stadig synd, men det var vel en okay grund. Så jeg skiftede lidt mening og synes det var 

okay det de gjorde. 
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I: Blev du påvirket af sagen? 

R: Altså jeg synes det var synd for Marius, men Zoologisk Have havde jo en grund såååå 

… Ja altså jeg kan stadig godt lide Zoologisk Have. Især efter ham der fra Zoologisk Have 

lavede det der interview. Hehe .. Der fik han vidst sat dem på plads. Så ja jeg blev lidt 

påvirket af sagen. 

I: Har det så ændret dit syn på Zoologisk Have? 

R: Njaaa … Altså måske lidt, men jeg kan stadig godt lide Zoologisk Have. Jeg tror på, at 

de er gode mod dyrene og det er det vigtigste men jeg vidste ikke de gjorde det der mod 

dyrene når de bare var i overskud. 

 

I: Deltog du selv aktivt på Facebook? 

R: Ja altså jeg skrev jo med nogle veninder på deres opslag eller hvad man siger.  

I: Skrev du selv nogen opdatering? 

R: Nej det gjorde jeg ikke.  

I: Hvorfor valgte du at skrive på forskellige opslag omkring sagen? 

R: Fordi jeg synes det var synd for sagen og jeg ville godt følge med. Men så fandt jeg jo 

ud af hvad grunden var, også var det sådan lidt okay. 

 

I: Har du ændret holdning til Zoologisk Have på baggrund af sagen? 

R: Altså som jeg sagde før, så nok ikke rigtig. Jeg kan stadig godt lide Zoologisk Have 

men jeg vidste ikke de aflivede dyr. 

I: Hvordan synes du Zoologisk Have håndterede sagen? 

R: De gjorde det godt. De skrev jo hele tiden til folk hvorfor de gjorde det også lavede de 

det der interview. Så det gjorde de vel helt fint tænker jeg… 

I: Har du været i Zoologisk Have efter shitstormen? 

R: Altså jeg har været der for lidt mere end et år siden. Hvornår var det sagen var? 

I: I februar 2014. 

R: Ja så har jeg jo nok været der. Jeg regner også med at skulle derind når den lille er 

blevet lidt større.  

 

I: Har du nogensinde skrevet en anmeldelse/anbefaling på nettet af fx en restaurant eller 

et hotel? 
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R: Ja jeg skriver tit anmeldelser når vi har været ude og rejse. Jeg bruger tripadvisor ret 

meget til at skrive anmeldelser af turene vi er på og sådan…  

I: Skriver du anmeldelser/anbefalinger på ting fra Danmark? Fx på Facebook 

R: Altså tænker du på de dine stjerne ting på Facebook? 

I: Ja fx 

R: Ja det har jeg brugt på en venindes facebookside. Hun har en neglesalon ting hvor hun 

laver mine negle… Ellers tror jeg ikke rigtig jeg har brugt det. 

I: Så du har ikke skrevet anmeldelser/anbefalinger på restauranter eller aktiviteter? 

R: … … Nej det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg kan huske i hvert fald. 

I: Når du skriver anmeldelser er det så positive eller negative? 

R: årh… Det er vel en blanding tror jeg. Jeg har skrevet om et par dårlige steder på kreta. 

Men jeg har da også skrevet om et godt hotel i Rom, også har jeg anmeldt Colleseum og 

sådan.. Så ja det er vel en blanding. Hehe.. 

I: Hvad får dig til at skrive anmeldelser? 

R: Årh det ved jeg ikke.. Tænker at hvis det er rigtig godt, så er det meget godt at andre 

kan se det så de også kan prøve det. Men så skal det være ret godt. Men altså også hvis 

det har været noget lort. Så det er vel så andre folk også kan oplevele det gode og undgå 

det dårlige, ikk… 

 

I: Bruger du anbefalinger/anmeldelser fra andre til at træffe dine egne valg? 

R: … Ja det gør jeg vel. Altså hvis du mener sådan hotel anmeldelser. Så nogle gange 

sortere jeg hotellerne efter stjerner og vurdere ud fra det. 

I: Hvilke situationer bruger du anmeldelser? 

R: Jeg bruger det rigtig meget til når vi skal til at rejse. Altså hoteller og oplevelser på 

destinationen. Også bruger jeg trustpilot når jeg shopper på nettet hvis siden ser sådan lidt 

skummel ud du ved.. hehehe … 

I: Bruger du anmeldelser fra venner/familie? 

R: Ja min søster er ret god til at sige gode steder hvor man kan spise i København. Hun 

bor derinde, så hun kender det hele. Hehe.. 

I: Hvilke anbefalinger/anmeldelser vægter mest?  

R: Helt klart fra folk jeg kender. Det betyder meget, fordi så tænker jeg at de nok har 

samme præferencer som mig. Altså hvis min søster nu siger jeg skal prøve en restaurant 
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der hedder et eller andet, jamen så gør jeg det. Vi plejer at kunne lide det samme nemlig. 

Hehe. 

I: Er der tidspunkter du ikke vil bruge en anmeldelse/anbefaling? 

R: Tjaa … Det ved jeg ikke rigtig.. Så skulle det være hvis min søster fx siger noget er godt 

selvom det har fået dårlige anmeldelser, så kunne jeg da godt finde på at prøve det 

alligevel. Med mindre det er 1 stjerne . hahaha. 

I: Hvordan vurdere du om en anbefaling er troværdig? 

R: Ja det er jo svært at sige…. Ehm altså jeg tror hvis der er mange der siger det er 

dårligt, så virker det vel troværdigt. Jeg kigger vel også hvad de siger også.. Altså billderne 

betyder også en del. Hehe. 

I: Hvis en af dine venner/familie delte en negativ oplevelse på Facebook, ville du så tage 

denne til eftertragtning? 

R: Ja det ville jeg da nok. Især hvis det var en god veninde eller familie.  
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Interview 8 – Lauren 
27-11-2015 

 

I: Can you tell me about your Social Media use? 

R: Well I use social media quite a lot. I check both my Facebook and Twitter daily, and 

sometimes I post images to Instagram. 

I: How much time do you spend on Social Media a day? 

R: Uhhh .. haha. That is quite a lot I think. More than I might admit. A couple of hours in 

total i think, if you think of it all through out the day. 

I: How often do you post something on social media? Like status on Facebook, a tweet or 

a picture. 

R: Daily. I tweet quite a bit. Sometimes I can send 4-5 tweets a day, so defiantly every day 

if you look at it on average. Facebook is maybe once a week, and Instagram is mostly for 

browsing. That might also be once a week or less.  

 

I: Can you try and describe the last time you did some sort of activity? Going to the 

carnival, movie theater or something like that? 

R: I went to the Austin Celtic Festival a couple of weeks ago if that counts? 

I: I does. Who did you go with and how did you decide? 

R: I went with my dad and my brother. My dad had some tickets he got from work I think, 

and he asked me if I wanted to go. 

I: How do you usually decide to do an activity? 

R: Well often some friends will ask me if I wanna go see a movie, or go do something. Or I 

will ask them. 

 

I: Have you ever been to Copenhagen Zoo? 

R: No I haven’t. I might have a different view than most people, but I've never been 

positive towards keeping animals locked up, regardless of how they've been treated, and if 

they grew up in the zoo (thereby not knowing what's outside the walls) It all comes down to 

this: We don't have the right to adjust animal behavior and change nature. I see animals 

having a conscious mind - just like we do. But it's hard to judge, because it's represented 

by/in many nuances. For example, a dog is sociable - thereby enjoying life with humans 
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who treat them right, so in that essence, we don't change their nature, whereas lions, 

bears, and other "predators" belong in their respective environments. So I don’t go to Zoos 

and support that. 

I: So you wont say you normally go to the Zoo? 

R: Haha no never. 

I: So you attitude towards Copenhagen Zoo is negative 

R: I wont say negative. As a zoo, and in terms of the general comparison to others, I'm 

sure CPH zoo is doing a great job though. The fact that I would never go there, stems from 

the ground pillars of my own opinion.. I don't care for zoo's. 

 

I: Can you try and describe the case with Copenhagen Zoo and Marius, the giraffe? 

R: Well, as I understand it Copenhagen Zoo decided to kill Marius because there wasn’t 

any room for him at the Zoo. And they killed him, and showed the dead giraffe to the kids 

which was a terrible thing to do. I mean the poor kids will be scared for life. I just can’t 

believe they would do such a thing. Here in Austin, that wouldn’t be allowed. They would 

be sued straight away. Haha. 

I: Can you remember how you noticed the case? 

R: Yes I saw it on twitter. I think it was trending or someone tweeted about it or something. 

Can’t remember who though. 

I: Did you see the case on other Social Media? 

R: Well, I looked up Copenhagen Zoo and read their statements. And I checked out their 

Facebook page. I wasn’t the only one who thought it was wrong to show the dead giraffe 

to the children. 

I: Did any of your friends/family post anything about the case? 

R: As I said, one of the people I follow on Twitter might have tweeted about it. But I can’t 

remember who exactly. 

 

I: Did you get affected by the case? 

R: Well I guess you can say that. I’m not particularly a fan of Zoos but I got really mad at 

how they handled the case. I think it was wrong to show kids a dead giraffe and then to cut 

it open was just .. yeah crazy in my opinion.  

I: So would you say you like Copenhagen Zoo even less now, compared to other Zoos? 
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R: Yeah defiantly. I would never go to a zoo, and especially a Zoo which does stuff like 

this in front of kids. Its just wrong. 

 

I: Did you participate actively in the case on social media? 

R: Yeah I did.  

I: What did you post and why? 

R: I tweeted quite a lot about it. I shared different articles about the case to make sure 

people knew about it. I just thought it was wrong. I think I also gave the Zoo a 1 star review 

on Facebook, not that I think about it. Hehe …  

I: Why did you choose to participate? 

R: I was just mad and felt like they needed to know that it was wrong. 

 

I: Do you write reviews/recommendations online and on social media? 

R: Yes I do. I use Yelp a lot, for all kind of reviews. Like if I go out and eat at a new place, I 

will post a quick review. Sometimes you even get a discount on the check, if you show 

your review so that’s more incitement to do it.  

I: What do you normally write recommendations about? 

R: I think mostly I use it for restaurants and occasionally I use it for theme parks, and 

hiking routes and stuff like that. You know where you go out and do stuff hehe … 

I: Why do you write reviews? 

R: … Well I think it’s because I use them a lot to decide stuff, so I’m like, I gotta give 

something in return. Its nice that other people can see what I think and maybe use that. 

And also, sometimes you get something out of the review, like the 10% discount on the 

check or something you know… 

I: Have you ever written a negative review? 

R: Hah, yeah. A lot. I did one last week where this bar I went to, ended the happy hour an 

hour before even though they had signs saying it was until 8pm. So I had to get my 

frustrations out somewhere. 

I: Do you write more negative than positive? 

R: Not really, I mean I write a lot of reviews but I think mostly they are positive. Unless its 

like with the bar where its just stupid and you have to react. 
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I: Do you use recommendations from others to make choices? 

R: Yeah all the time. Like I said, I use Yelp quite a lot, both for reviewing stuff but also to 

see what others think of the places. Like last summer, I used Yelp to find a nice hotel for 

our California road trip…. 

I: Do you use it for other situations? 

R: Uhm .. I mean I use it mostly for restaurants and activities and stuff like that you know… 

I: What about recommendations from your friends? 

R: Well I listen to all my friends. Especially the close friends, like if they have been to a 

nice place for dinner, then I might try. I also have a friend who likes hiking like me, so if he 

knows of any good routes or have seen something awesome I might try out his advice. Or 

we will go together hehe … 

I: Any situations where you will disregard advice/recommendations? 

R: Well … That’s a though one. I mean if a place only has 1-2 bad reviews and nothing 

else I might give it a try. There has to be more reviews before I would think it’s a bad 

place. 

I: So, if a place has many reviews that makes it creditable? 

R: Well not automatically. But I mean, if there is like 100 people all saying the food sucks, 

then its probably not a good place. Hehe.. But I mean, you can also see how many 

reviews people have. So if they done a lot of reviews, then they might know a thing or two. 

So I browse the reviews and make my own assumption based on them. 

I: What is most important, recommendations from Yelp or from a friend/family? 

R: Defiantly from friends or family. 

I: Why is that? 

R: Well I mean I know them the best, so I know if I have similar preferences like them. Like 

if my mom says a restaurant is good, then I might not go check it out on a Friday night with 

all my friends, because we would like different things. But if one of my friends says a place 

to go out is nice and I’ve never been, then I might go if they say its nice.  

I: So if one of your friends or one from your family wrote something negative on social 

media about a place, would that stop you from going? 

R: Well it depends on who is writing it, but 9/10 times I think it would stop me yes. Because 

if they think its not a good place, chances are I would think the same. 

 


