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Da cupcaken smuldrede 

1. Résumé de la thèse en français  

1.1 De la réussite à la faillite – des cupcakes en miettes 

En octobre 2011, l’entreprise Agnes Cupcakes (Agnes) a ouvert les portes de la première pâtisserie 

exclusivement dédiée à des cupcakes au Danemark. L’entreprise avait prévu un grand succès et 

pendant la première année, ses activités se sont rapidement développées. Mais seulement un an 

après l’ouverture, Agnes devient la cible d’une tempête médiatique après la publication d’un article 

dans le quotidien danois « Politiken » qui dévoile un scandale derrière la façade honorable. Les 

employés mineurs souffrent de mauvaises conditions de travail et on accuse Agnes de laisser ses 

employés signer un contrat avec des sanctions très controversées. M. Vangsgaard, PDG et homme 

d’affaire à l’origine d’Agnes, refuse toutes les accusations portées contre l’entreprise et accuse ses 

employées d’avoir une attitude de « stars de la télé-réalité » sans aucune envie de travailler. En mai 

2012, l’entreprise s’enlise dans une crise sans issue et fait faillite. 

Comment était-il possible d’aller aussi mal pour une entreprise qui a été prédit un grand succès ? 

Cette thèse cherche à montrer comment le scandale a pu abimer le renommé d’Agnes, et en 

particulier comment la gestion de crise de l’entreprise a influencé la crise. Cela forme la base pour 

la question de recherche : Comment la crise de l’entreprise  a-t-elle été affectée de manière négative 

par la gestion même de communication ?  

Le cadre de la thèse se construit autour des théories dans les domaines de la communication de crise 

et de restauration d’image, la manipulation des médias et de l’identité, l’image et la réputation. Ce 

cadre théorique a comme but d’illustrer la façon dont ces différents éléments de la communication 

d’Agnes ont pu affecter la crise. 

La crise est catégorisée comme une chose atroce et a donc constitué une menace majeure pour la 

réputation et la perception d’Agnes. Par conséquent, les attributions causales des parties prenantes 

étaient fortes parce qu’Agnes a eu une grande responsabilité de cette crise. Agnes a utilisé plusieurs 

stratégies différentes dans sa tentative d’éviter la crise, et l’utilisation de celles-ci a provoqué une 

perte de popularité de l’entreprise par le biais de sa communication de crise, ce qui a compliqué les 

possibilités de reconstitution de sa crédibilité et de son image. Dans ce contexte, il est décrit 

comment la crise s’est développée vers une crise de communication parce que la situation de la 
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crise réelle a été cachée par la propre communication de crise.    

Il est révélé comment Agnes avant le début de la crise est en bonnes relations avec ses parties 

prenantes. Mais il est également considéré un problème le fait que l’entreprise n’a même pas existé 

un an, lorsque la crise a éclaté. Les relations avec les parties prenantes n’ont pas eu le temps de 

devenir des relations bien soudées. Les parties prenantes n’ont donc pas choisi de considérer la crise 

comme un phénomène isolé, mais ils ont plutôt laissé la crise influer sur leur perception globale de 

l’entreprise. La crise a ainsi causé des dommages relationnels qui peuvent détruire les possibilités 

de survie pour une entreprise car ils affectent la légitimité de l’entreprise. 

Il est souligné qu’Agnes a utilisé des stratégies différentes sur les médias sociaux et dans la presse, 

ce qui a endommagé la crédibilité de l’entreprise. La forte responsabilité d’Agnes sur la crise a 

influencé les sentiments négatifs du public, qui s’est exprimé dans les réseaux sociaux, et a 

également directement influencé l’opinion du public sur la stratégie de gestion de la crise et la 

communication d’Agnes. Les médias sociaux ont donc été un facteur de renforcement de la crise. 

La thèse montre aussi qu’il y avait des déviations dans les attentes internes et externes d’Agnes 

pendant la crise. Dans ce contexte, le rôle de Vangsgaard est mis en évidence, et l’importance de la 

relation entre la dimension organisationnelle et individuelle est élaborée. Il est montré comment 

l’identité s’est dégradée au sein de l’entreprise durant la crise, endommageant la perception 

collective des employés sur leur société.  

Agnes et notamment Vangsgaard ont ignorés que leur manipulation de la communication a 

endommagé les possibilités pour rétablir la notoriété de l’entreprise, et ils ne se sont pas rendu 

compte de la menace à la réputation que la crise pourrait avoir. Agnes n’a pas réussi à influencer 

l’opinion publique dans un sens positif et la communication de crise n’a pas réussi à restaurer et 

protéger la réputation et la légitimité d’Agnes, ce qui est nécessaire pour éviter que ce type de crise 

provoque des dommages relationnels. Par ailleurs, Agnes ne savait pas que sa communication sur 

leur identité interne a affecté la perception extérieure de la réputation de l’entreprise. Au final, un 

ensemble de facteurs qui ont eu des conséquences graves pour la crise d’Agnes et qui ont conduit 

l’entreprise à la faillite. 
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2. Indledning   

2.1 Fra succes til betalingsstandsning 

Agnes Cupcakes (Agnes) slog dørene op til Danmarks første bageri udelukkende dedikeret til 

cupcakes i oktober 2010. I bedste Newyorkerstil blev virksomheden first mover på det danske 

cupcakemarked, og glæden hos de danske modeskribenter og madbloggere ville ingen ende tage; nu 

kunne man endelig få en farvestrålende, sød bid af New York i Sværtegade i hjertet af København. 

Agnes blev sågar kaldt ”Kageverdenens Louis Vuitton” – her blev der ifølge virksomheden selv 

ikke overladt noget til tilfældighederne (Kjær, 2011). Cupcaken blomstrede, og da det første år af 

Agnes’ levetid var gået, var forretningen blevet udvidet, så københavnerne nu også kunne få fingre i 

de dekorative kager i Torvehallerne samt hos Magasin, både i København og i Lyngby. 

Ambitionerne til cupcakeprojektet var skyhøje: Inden 2013 ville Agnes knopskyde med hele 55 

filialer i Europa (Kjær, 2011). Men sådan gik det ikke. Tværtimod.         

I november 2011, kun et år efter åbningen af den første Agnes-butik, havner virksomheden i en 

mediestorm, der senere er blevet omtalt som 2011’s største og mest eksponerede krise (Substans 

kommunikation og analyse, 2012). Det er en artikel i Politiken, der udløser stormvejret, og den 

bliver begyndelsen på en månedlang serie af kritiske artikler, der afslører ufine arbejdsforhold, 

gamle kager og hårde ledelsesmetoder. Parallelt med skriverierne i pressen tager krisen til på de 

sociale medier, hvor menige danskere udtrykker forargelse og opfordrer deres netværk til at 

boykotte Agnes. 

Et par måneder senere stilner stormen af, men krisen har sat sig dybt i de cupcake-elskende 

danskere. I maj 2012 meddeler administrerende direktør og iværksætter bag Agnes, Kristian 

Vangsgaard, at pengene er sluppet op. Omsætningen er faldet efter krisen i medierne, og 

hovedinvestoren bag projektet har smækket pengekassen i (Lorry, 2012a; Lorry, 2012b).  

2.2 Hvad gik galt? 

Agnes bliver efter betalingsstandsningen opkøbt af en ny investor, der gennem en dybdegående 

rekonstruktion af virksomheden satser på at kunne vende den synkende skude (Jørgensen M. B., 

2012). Men hvordan kunne det i første omgang gå så galt for en virksomhed, der var spået stor 

succes? Hvilke kommunikative faktorer fik betydning for krisen, og er det overhovedet muligt at 
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genetablere en virksomhed, når den har fået så store skår i omdømmet som følge af en voldsom 

mediestorm? 

Dette speciale har til formål at undersøge, hvordan Agnes’ krisehåndtering fik indflydelse på 

krisens udvikling og konsekvenser, og hvordan krisen påvirkede virksomhedens omdømme. 

Specialets teoretiske grundlag er baseret på krisekommunikation og imagegenoprettelse, 

mediehåndtering samt identitet, image og omdømme. Den teoretiske sammensætning vil belyse, 

hvordan elementerne påvirkede hinanden i kriseforløbet, og ikke mindst hvordan de forskellige 

faktorer fik indflydelse på krisen. Der vil ligeledes være fokus på, hvorvidt krisen i realiteten havde 

omdrejningspunkt omkring organisationen eller personen: Lå krisens fokus på den faktiske 

krisebegivenhed og dermed virksomheden eller på Vangsgaard, manden bag Agnes? Blev 

krisebegivenheden i denne sammenhæng overskygget af en kommunikationskrise som følge af 

Agnes’ og Vangsgaards håndtering af krisen? 

Ovenstående problemstillinger ligger til grund for specialets endelige problemformulering: 

Hvordan påvirkede Agnes’ kommunikative håndtering virksomhedens krise? 

3. Casebeskrivelse 

Casen om Agnes kan belyses ud fra en række andre teoretiske perspektiver, og der vil i specialets 

metodedel blive argumenteret for de til- og fravalg, der er blevet foretaget. For at kunne besvare 

problemstillingerne og specialets problemformulering vil der i dette afsnit blive redegjort for 

krisens forløb. Redegørelsen vil senere blive anvendt i analysen, hvor hændelserne i kriseforløbet 

bliver analyseret ved hjælp af den valgte teori og metode. Det teoretiske grundlag og en uddybning 

af de teoretiske perspektivers sammenhængende relevans vil ligeledes indgå i metodedelen. 

3.1 Krisen kradser 

Den 22. november 2011 bringer Politiken en artikel, der afslører, at mindreårige medarbejdere i 

Agnes ved deres ansættelse skal underskrive en kontrakt, der pålægger dem tavshedspligt. Et brud 

på tavshedspligten vil udløse en konventionalbod på intet mindre end en kvart million kroner pr. 

overtrædelse. Kontrakterne, der i pressen bliver omtalt som ”slavekontrakter”, skaber stor forargelse 

blandt ledende arbejdsmarkedsforskere og ikke mindst blandt vrede forbrugere af de luksuriøse 

cupcakes (Klinken, 2011a). Vreden vokser i de følgende dage i takt med offentliggørelsen af en 

lang række artikler, der beskriver de ansattes dårlige arbejdsforhold, og reaktionerne kan følges tæt 
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på de sociale medier, hvor danskerne raser over virksomhedens måde at behandle sine ansatte på. 

Vangsgaard og hans advokat afviser til at starte med, at kontrakten er uretfærdig. De mener 

derimod, den er fuldt lovlig og helt rimelig (Klinken, 2011a). Virksomhedens Facebookside 

opdateres dog samtidig med en status, der lyder: ”Vi ændrer i kontrakten nu. Vi har allerede talt 

med vores advokater, og der arbejdes på sagen lige nu…” (Klinken, 2011e). Den 24. november 

meddeler Vangsgaard via et PR-bureau, at alle medarbejdere nu har fået et kontrakttillæg, og at 

konventionalboden er fjernet. Agnes fastholder, at den forhenværende kontrakt rent juridisk var i 

orden, men at man alligevel har valgt at ændre den efter omtalen i pressen (Klinken, 2011a).   

Udmeldingerne om at Agnes vil fjerne kæmpebøden lægger dog ikke låg på kritikken. Den 

succesrige cupcake får et mere plettet omdømme i medierne som dagene går, og vreden blandt 

forbrugerne blusser for alvor op, da Vangsgaard udtaler til Politiken: ”En tredjedel eller mere af 

pigerne er ’wannabe reality-tv-stars’. De tror, at de skal arbejde i Agnes Cupcakes, fordi ’det er 

simpelthen så smart og uha så fedt det hele’. Flere af dem gider ikke at lave noget” (Klinken, 

2011c). Senere samme dag udtrykker han i en pressemeddelelse: ”Jeg vil gerne understrege, at vi 

er ekstremt glade for vores medarbejdere, som står bag en stor del af den succes, vi i fællesskab har 

knoklet os til at opnå” (Ritzau, 2011), og han forklarer sin udtalelse tidligere på dagen med, at han 

taler, før han tænker (Ritzau, 2011).  

Dagene efter den 22. november står i kagens tegn, og mediedækningen af problematikken i Agnes 

bliver ikke mindre af, at flere medarbejdere står frem og fortæller om de ringe arbejdsforhold, der 

hersker i virksomheden. Arbejdspladsen bliver beskrevet som ubehagelig og snobbet (Klinken, 

2011d), og det bliver afsløret, at de ansatte ikke har faste arbejdstider og -steder. Medarbejderne kan 

uden varsel blive kaldt på arbejde, de får ikke overarbejdsbetaling, og de får gentagne gange 

frataget vagter uden forklaring. De skal desuden selv sørge for at finde en afløser, hvis de bliver 

syge. Samtidig fortæller flere ansatte, at der ikke gives løn for prøvevagter, og der findes eksempler 

på medarbejdere, der er blevet fyret, fordi de ganske enkelt er kommet på tværs af cheferne. 

Vangsgaard afviser de ringe arbejdsforhold og siger til Politiken: ”Folk har altid fået det, som de 

ville have det” og ”der er ingen, vi mishandler eller taler grimt til” (Klinken, 2011d). 

Midt i skriverierne om dårlige arbejdsforhold dukker en ny sag op. Agnes sælger gamle kager, og 

medarbejderne skal lyve om, hvornår de er blevet bagt. På baggrund af flere uafhængige kilder 

skriver Politiken den 23. november, at de ansatte bliver instrueret af cheferne til at opbevare 

kagerne til næste dag. Hvis kunderne spørger, hvornår kagerne er blevet bagt, skal de fortælle, at de 
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er bagt samme morgen, selvom det er usandt. Vangsgaard afviser og kan ikke forklare, hvorfor 

Politikens kilder beretter noget andet (Klinken, 2011b).      

Nogen tid efter krisens udbrud meddeler Agnes, at virksomheden vil indgå 

overenskomstforhandlinger med HK. Samtidig melder Agnes sig ind i Dansk Erhverv, og det ser nu 

ud til, at man vil rydde op i de dårlige arbejdsforhold, der hidtil har hersket i virksomheden 

(Klinken, 2011a). Imidlertid trækker mediestormen op igen den 6. december, da HK i en 

pressemeddelelse kan fortælle, at forhandlingerne med Agnes er brudt sammen. ”Agnes Cupcakes 

vil først lade forholdene træde i kraft første september 2012 og dermed have lov til fortsat at 

behandle sine ansatte ringere end alle andre steder – og det kan vi selvfølgelig ikke acceptere” 

(Jørgensen A. L., 2011). Der opstår samtidig tvivl om, hvorvidt Vangsgaards udtalelser om at 

konventionalboden er blevet slettet fra ansættelseskontrakterne holder vand, og HK kræver, at 

Agnes bliver ekskluderet af Dansk Erhverv. Ti dage senere skriver Agnes alligevel under på en 

overenskomst med HK. Ansættelseskontrakterne bliver dermed skrottet, og medarbejderne bliver 

sikret ordentlige arbejdsforhold fra den 1. februar 2012 (Wilkins, 2011).     

Mediestormen tager efterfølgende af og skriverierne ebber ud, men den 31. maj 2012 kommer det 

frem, at Agnes er gået i betalingsstandsning. Omsætningen er ifølge virksomhedens advokat 

Christian Ploug faldet efter krisen (Lorry, 2012a), og investoren MH Finans der ejer 74 % af 

virksomheden har, ifølge Vangsgaard, lukket for kapitaltilstrømningen som følge af krisen i 2011 

(Christensen et al., 2012). Han udtrykker, at virksomhedens ”(…) ejere blev skræmte af alt det, der 

er foregået i medierne, og de vil ikke komme med flere penge” (Nielsen, 2012). Samtidig beskylder 

Vangsgaard medierne og i særdeleshed Politiken og Lorry for at have ødelagt virksomheden. Han 

mener, det er uretfærdigt, at mediestormen blev startet som følge af én utilfreds medarbejder og én 

uheldig udtalelse fra sin egen side (Christensen et al., 2012). 

En måned efter virksomheden er gået i betalingsstandsning, bliver Agnes opkøbt af Onfone-

stifteren Morten Strunge. Vangsgaard kan dermed kalde sig tidligere direktør i Agnes Cupcakes, og 

cupcake-afdelingen i Lyngby lukkes ved opkøbet (Jørgensen M. B., 2012).  

4. Metode 

I de følgende afsnit præsenteres den metodiske ramme, der ligger til grund for specialet. Den 

empiriske undersøgelsesmodel og dataindsamling beskrives på baggrund af en redegørelse af 
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casestudiet som forskningsmetode. Herefter følger en gennemgang af det teoretiske grundlag, der 

vil blive anvendt i specialets analysedel.         

4.1 Afgrænsning 

Som nævnt i indledningen findes der mange aspekter af krisen i Agnes, der kunne være interessante 

at studere ud fra et kommunikativt synspunkt. Blandt overvejelserne for tilgange til specialet var 

teoretiske felter som Investor Relations (IR) og Issues Management (IM). IR-perspektivet ville 

kræve en dybdegående viden om og indsigt i, hvorfor investorerne eksakt valgte at stoppe 

kapitaltilstrømningen til virksomheden. Denne viden var ikke tilgængelig, da hovedinvestoren ikke 

ønskede at udtale sig om sagen, og tilgangen blev derfor valgt fra. IM blev under indsamlingen af 

empirien ligeledes valgt fra, da det blev klart, at krisen ikke opstod som følge af et egentligt issue på 

grund af en given forandringsproces i samfundet, men nærmere på grund af en eller flere 

menneskelige fejl. Krisen brød jf. casebeskrivelsen ud, da forholdene omkring ”slavekontrakterne” 

kom frem i pressen, hvilket ikke stemmer overens med definitionen af et issue som et latent, 

vedvarende problem, der ikke bare opstår eller forsvinder ved enkelte handlinger (Frandsen & 

Johansen, 2010a, s. 284-288). 

Det kunne ligeledes have været interessant at undersøge krisen i et internt perspektiv i form af 

Employer Branding, hvilket ville belyse aspekter, der gik forud for krisen. Dette kunne have givet 

indblik i, hvorfor flere medarbejdere valgte at gå imod virksomheden og afsløre de dårlige 

arbejdsforhold. Perspektivet ville i forlængelse af dette kunne anvendes i en analyse af, hvilken 

betydning Vangsgaards udtalelser om medarbejderne fremadrettet fik for de interne forhold i 

virksomheden. Efter en dybdegående research af casen fandt jeg dog det valgte teoretiske 

perspektiv mere interessant, da jeg anser tilgangen som yderst aktuel og relevant. De valgte teorier 

kan tilsammen bidrage til at undersøge det særlige ved denne krise: På hvilken måde påvirkede de 

teoretiske elementer krisekommunikation og imagegenoprettelse, mediehåndtering samt identitet, 

image og omdømme i samspil med hinanden, at omsætningen faldt drastisk (Lorry, 2012a), og at 

Agnes gik i betalingsstandsning? Krisen i Agnes kan ved hjælp af den induktive metode hermed 

analyseres, og der kan findes belæg for, hvilke konsekvenser krisehåndtering kan have for en 

virksomhed.   

Der findes mange tilgange inden for den valgte teoretiske ramme, og de vil ikke alle blive anvendt i 

dette speciale. Samtlige teorier af de udvalgte teoretikere vil ligeledes ikke blive belyst, da der vil 
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være fokus på at gøre brug af de mest relevante og udtømmende dele i forhold til specialets 

problemformulering. Teorierne og hensigten med den specifikke udvælgelse vil senere blive 

uddybet. 

4.2 Casestudiet som metode 

Dette speciale tager udgangspunkt i krisen i Agnes og den mediestorm, virksomheden havnede i, i 

efteråret 2011. Casen belyser, hvordan krisekommunikation og imagegenoprettelse, 

mediehåndtering samt identitet, image og omdømme kontinuerligt påvirker hinanden. Specialet er 

derfor bygget op som et single casestudie, der er en empirisk undersøgelse, som”(…) belyser et 

samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, hvor grænserne mellem fænomenet og den 

sammenhæng, hvori det indgår, ikke er indlysende, og hvor der er mulighed for at anvende flere 

informationskilder til belysning af fænomenet” (Andersen, 2009, s. 118). 

Casestudieformen anvendes ofte ved udarbejdelse af projektopgaver og går som hovedregel ud på at 

undersøge en konkret problemstilling i en konkret organisation. I et casestudie er det, for at kunne 

producere holdbare forklaringer, nødvendigt at undersøge de faktorer, der formodes at hænge 

sammen med den konkrete case. Undersøgelsesenheden er i dette speciale krisen i virksomheden 

Agnes, og studiet går som helhed ud på at undersøge konkrete forhold ved krisehåndteringen og 

krisekommunikationen (Andersen, 2009, s. 117-118).  

Robert Yin, der forsker inden for casestudiemetoden, mener, det er muligt at generalisere ud fra 

casestudier. Det drejer sig om at beskrive sit casestudie så godt som muligt og derudfra finde frem 

til generel viden (Andersen, 2009, s. 120). Sagt med andre ord er casestudiet induktivt (Flyvbjerg, 

1988, s. 6-7). Derimod mener metodeforsker Helle Neergaard ikke, det er muligt at generalisere på 

baggrund af et casestudie, da resultaterne fra en sådan undersøgelse er kontekstafhængige. Hun 

mener dog, det er muligt at benytte en analytisk generalisering (Neergaard, 2007, s. 51-52). Det vil 

sige, at elementer fra én sammenhæng kan overføres til en anden lignende sammenhæng, hvilket 

kan kaldes en teoretisk generalisering, da det drager paralleller mellem virkelighed og teori (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s. 289). I dette tilfælde kan der bl.a. trækkes paralleller mellem krisen i Agnes 

og teori om krisekommunikation og imagegenoprettelse, mediehåndtering samt identitet, image og 

omdømme. Der kan gennem disse paralleller opnås viden om, hvordan kriser og negativ 

eksponering i medierne kan påvirke en virksomhed, men også omvendt: Hvordan kan en 

virksomhed og virksomhedens krisehåndtering påvirke en krise? I forhold til generalisering er det i 
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dette tilfælde vigtigt at fremhæve, at der yderst sjældent vil kunne findes to kriser, der er ens. De 

fundne resultater af dette casestudie vil dermed ikke kunne overføres direkte til en anden case, uden 

der tages højde for disse forskelle. Derudover skal de anvendte teorier i denne sammenhæng ses 

som retningslinjer, da krisehåndtering og krisekommunikation altid bør vurderes ud fra den enkelte 

krisesituation.   

I et socialkonstruktivistisk perspektiv er casestudier ofte begrænset med hensyn til objektivitet, 

fordi de er baseret på forskerens fortolkninger, men ifølge Kvale og Brinkmann har ordet 

”objektivitet” forskellige betydninger. I dette speciale anvendes deres fortolkning af begrebet 

refleksiv objektivitet, der giver mulighed for at reflektere over uundgåelige fordomme og 

subjektivitet, der måtte opstå undervejs i processen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 268-269). Ifølge 

Flyvbjerg viser erfaringer nemlig, at arbejdet med casestudier giver flere tilfælde af fordomme, der 

bliver gjort til skamme, end fordomme der bliver verificeret (Flyvbjerg, 2004, s. 429). Det betyder, 

at der undervejs i processen med dette speciale vil være mulighed for, at forudindtagede 

synspunkter og antagelser vil blive revideret undervejs. I fortolkningen af empirien bruges derfor 

den hermeneutiske metode (Villadsen, 2002), der tager udgangspunkt i den hermeneutiske cirkel, 

”(…) hvor kritikeren skiftevis åbner sig for indtryk, der kan skabe grundlag for en eller flere mulige 

fortolkninger og leder efter tekstlige belæg for den fortolkning, der gradvis forekommer mere og 

mere overbevisende” (Villadsen, 2002, s. 14). Der er altså tale om en konstant vekslen mellem del 

og helhed, som sker, mens forståelsen af tekst og kontekst udvides. Dermed er der større potentiale 

for at nå frem til en mere sandfærdig, fleksibel og selvbevidst konklusion af, hvordan Agnes’ 

kommunikative håndtering påvirkede krisen.     

4.3 Dataindsamling 

I forbindelse med specialets dataindsamling blev det kvalitative fokusgruppeinterview overvejet. 

Metoden ville kunne belyse, hvordan Agnes’ omdømme ændrede sig under krisen, og hvilke 

reaktioner offentligheden måtte have til de enkelte dele af Agnes’ og Vangsgaards 

krisekommunikation. Metoden blev valgt fra, da der som førnævnt er tale om en krise, der i høj grad 

blev eksponeret i medierne (Substans kommunikation og analyse, 2012), hvor de sociale medier 

fungerede som publikums forum for ytringer og holdninger til Agnes’ krisekommunikation 

(Elsenberg, 2011). Dermed har det været muligt at finde svar på problemstillingerne ved anvendelse 

af empiri fra de medier, der beskæftigede sig med krisen, mens den stod på. Artikler i pressen og 
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det sociale medie Facebook blev derfor vurderet som et mere solidt empirisk grundlag for specialet 

frem for interviews udført mere end et år efter, krisen stod på.  

Ved dataindsamling skelnes der mellem kvalitative og kvantitative data. Denne afhandling bygger 

på kvalitative data, da den grundlæggende viden om specialets problemstillinger er opnået ved 

indsamling af empiri og oplysninger fra artikler i fagblade, tidsskrifter samt digitale aviser 

(Flyvbjerg, 1988, s. 10). Agnes’ Facebookside samt gruppen ”Boykot Agnes Cupcakes” (se bilag 1) 

med sine ca. 450 ”synes godt om-tilkendegivelser” indgår ligeledes som kilder i empirien. Det skal i 

denne forbindelse fremhæves, at Facebook anvendes til at give et estimat af befolkningens 

meninger, og at udtalelserne hentet fra Facebook dermed ikke kan betegnes som repræsentative for 

den samlede befolknings holdninger. Materialet fra de sociale medier anvendes derfor primært som 

observationsdata til at forstå og analysere forbrugernes reaktioner og opfattelserne af Agnes 

undervejs i krisen. 

4.4 Teorier til analyse 

   

Figur 1. Specialets teoretiske design (Egen tilvirkning) 

Modellen ovenfor skildrer specialets teoretiske perspektiv, der i dette afsnit vil blive uddybet. Der 

vil blive argumenteret for hensigten med udvælgelsen af de forskellige teorier, og det vil blive 

forklaret, hvordan de teoretiske elementer kontinuerligt bidrager til at besvare specialets 

problemformulering. 

Specialets del om krisekommunikation og imagegenoprettelse vil være baseret på David L. 

Sturges’, W. Timothy Coombs’ og William Benoits teorier. De tre teoretikere er udvalgt, da de i 

deres teorier og tilgange supplerer hinanden på en måde, der bevirker, at de krisekommunikative 

aspekter af casen kan analyseres nuanceret. Sturges’ tilgang vil blive anvendt til at komme nærmere 

Krisekommunikation og 
imagegenoprettelse 

Identitet, image og 
omdømme 

Mediehåndtering: 
Sociale medier vs. 

pressen  
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en overordnet forklaring og definition af krisekommunikationens aspekter. Hans pointe om at 

forskningen i højere grad bør have fokus på den strategiske kombination af indholdsstrategi og 

kriseforløb (Frandsen & Johansen, 2007, s. 224-225) vil blive anvendt metodisk i specialet, hvor 

der i analysen inddrages teori fra både den kontekstuelle og tekstuelle tilgang til faget. En af de 

store forskere inden for krisekommunikationens kontekstuelle forskningstradition er PR-forskeren 

Coombs. Coombs repræsenterer den kontekstorienterede tradition med inddragelse af krisetype, 

beslutningsprocesser og stakeholdernes opfattelse af ansvar. Denne tilgang gør det muligt at 

studere, hvordan de kontekstuelle faktorer i Agnes’ krisesituation fik indvirkning på 

krisekommunikationen, samt hvilken betydning det kontekstuelle fik for offentlighedens opfattelse 

af Agnes  (Frandsen & Johansen, 2007, s. 184). Coombs er endvidere relevant for besvarelsen af 

problemformuleringen, da han inddrager krisehåndtering og kriseledelse som en tilgang til sin teori, 

fordi han mener, at en krise først er en krise, når den håndteres dårligt (Coombs, 1999, s. 2). 

Coombs’ teori kan yderligere bidrage til at undersøge, hvordan krisesituationen har betydning for 

udvælgelsen af kriseresponsstrategi, samt hvilken betydning situationen har for effekten af den 

valgte strategi (Frandsen & Johansen, 2007, s. 229). Coombs er dog blevet kritiseret for ikke at 

være videnskabelig nok, da han repræsenterer en praktisk tilgang til krisekommunikation. Dette 

tages der i specialet højde for ved at inddrage Benoits studie om imagegenoprettelse og 

responsstrategi, der af mange betragtes som det bedste og mest omfattende studium af den retoriske 

apologia-teori (Frandsen & Johansen, 2007, s. 201). Benoit repræsenterer dermed den tekstuelle 

tilgang til krisekommunikation, hvor der fokuseres på, hvad en virksomhed rent faktisk siger eller 

skriver, når den befinder sig i en krisesituation.  

Tekster af Winni Frandsen og Finn Johansen anvendes løbende som understøttelse til den 

akademiske teori, og deres fortolkninger af konteksten mellem teorier og tilgange inddrages 

ligeledes. Dette vil skabe en større forståelsesramme af sammenhænge og forskelle teorierne 

imellem i et bredere forskningsperspektiv. Frandsen og Johansen definerer i forlængelse af de 

traditionelle krisedefinitioner dobbeltkrisen, der specielt optræder i forbindelse med selve 

håndteringen af krisen. Dobbeltkrisen defineres som ”(…) en krise, hvor den oprindelige krise 

overlejres af en ’kommunikationskrise’, for så vidt virksomheden ikke magter at lede de 

kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den oprindelige krise” (Frandsen 

& Johansen, 2007, s. 306-307). Definitionen af dobbeltkrisen er vigtig i denne case, da det er 

specialets formål at belyse, hvilken betydning Agnes’ kommunikative håndtering fik for krisen.  
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I afsnittet om mediehåndtering vil der være fokus på, hvilken betydning de sociale medier fik i 

Agnes’ krise. Fungerede de sociale medier som en intensiverende faktor, eller var de derimod med 

til at styrke virksomhedens krisekommunikation? Det vil blive beskrevet, hvordan brugen af de 

sociale medier hænger sammen med de konklusioner, der kan udledes af den traditionelle teori om 

krisekommunikation og imagegenoprettelse. Krisekommunikation og kriseledelse på de sociale 

medier er et relativt nyt teoretisk felt (Coombs, 2008), hvilket kommer til udtryk, da man kun opnår 

få resultater, når man søger i den akademiske litteratur. Det er derfor sparsomt med forskning på 

området, og teorien er baseret på tidligere forskning inden for krisekommunikation. Specialet tager 

udgangspunkt i kommunikationsforskerne Yan Jin, Brooke Fisher Liu og Lucinda L. Austins 

studier (2011), der med udgangspunkt i bl.a. Coombs’ teori beskriver de sociale mediers påvirkning 

på kriser via ”Social-mediated Crisis Communications Model”. Studierne undersøger de sociale 

mediers påvirkning på kriseledelse og fokuserer på effekten og betydningen af krisens oprindelse, 

informationsform og kilde, der har stor betydning for, om offentligheden vil acceptere en 

virksomheds responsstrategi. Det vil blive undersøgt, hvordan Agnes’ krisekommunikation på de 

sociale medier påvirkede offentlighedens opfattelse af virksomhedens responsstrategi, og dermed 

hvordan håndteringen af de sociale medier og pressen hang sammen. I en overordnet forklaring af 

sammenhængen mellem kriser og sociale medier inddrages Coombs (2008) med sin tilgang til det 

nye forskningsfelt, hvilket suppleres af kommunikationsekspert Deirdre Breakenridges (2012) 

skildring af de nye mediers indflydelse på PR-faget. Et studie af de sociale mediers betydning i 

krisesituationer kan dermed vise, hvordan krisekommunikation og mediehåndtering kontinuerligt 

påvirker hinanden, og hvilken betydning påvirkningen kan have for en virksomheds 

imagegenoprettelse. 

Det tredje teoretiske element, der er baseret på teori om identitet, image og omdømme, blev 

udvalgt, da der i Agnes’ kriseforløb via kommunikationen, jf. casebeskrivelsen, blev sat fokus på 

identitetsopfattelse og de eksterne opfattelser af virksomheden. Teorierne kan bidrage til en 

undersøgelse af, hvilke afvigelser der opstod i de interne og eksterne opfattelser og forventninger til 

Agnes i kriseforløbet. Dette vil muliggøre en undersøgelse af, hvilke konflikter kommunikationen 

skabte mellem virksomhedens identitet, image og omdømme. I denne sammenhæng vil Majken 

Schultz og Mary Jo Hatchs (1997) studier om sammenhæng og relationer mellem kultur, identitet 

og image blive inddraget, og deres teori om ledelses betydning for identitetsskabelse vil være i 

fokus. Teorien vil blive anvendt i en analyse af Vangsgaards rolle og betydning for krisen. Desuden 

anvendes Tom J. Brown, Peter A. Dacin, Michael G. Pratt og David A. Whettens (2006) 
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terminologier for identitet, intenderet image, konstrueret image og omdømme. Disse vil ligge til 

grund for en analyse af, hvor konflikterne opstod i krisen, og hvilke konsekvenser de kontinuerligt 

fik i samspil med Agnes’ krisekommunikation og mediehåndtering.   

5. Krisekommunikation  

5.1 Hvad er krisekommunikation? 

Frandsen og Johansen opfatter krisekommunikation som en særlig form for Public Relations, hvor 

afsenderens styrker og svagheder samt omverdenens muligheder og trusler manifesterer sig på en 

særlig problematisk måde (Frandsen & Johansen, 2007, s. 185). Mange kriser begynder som rygter, 

og der kan til at starte med blot være tale om små, ubetydelige kriser. Men et rygte kan få 

katastrofale følger for en virksomheds omdømme, hvis ikke den anklagede virksomhed formår at 

bremse og tilbagevise rygtet troværdigt. Negative artikler i medierne, kritik på internettet og ikke 

mindst på de sociale medier vil med et enkelt klik på musen dukke op på skærmen igen og igen, 

også selvom rygtet for længst er blevet tilbagevist (Frandsen & Johansen, 2010b, s. 304). Det er 

derfor væsentligt at forstå krisekommunikationens betydning, tekst og kontekst for at kunne danne 

en forståelse af, hvordan et sandt rygte om en ansættelseskontrakt kunne blive startskuddet til en 

omfattende krise for Agnes. 

Faglitteraturen har gennem tiden givet to forskellige svar på, hvad vi skal forstå ved 

krisekommunikation. Den ene tilgang har været, at krisekommunikation skal opfattes snævert som 

respons, altså den kommunikation der først begynder under selve kriseforløbet, og som blandt andre 

Benoit fokuserer på i sin skildring af responsstrategier. Den anden tilgang har haft fokus på, at 

krisekommunikation først og fremmest drejer sig om at forsvare virksomhedens omdømme 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 224). Begge tilgange vil blive inddraget i analysen af krisen i 

Agnes, da der både vil være fokus på Agnes’ kommunikation i kriseforløbet og på perspektivet 

omkring virksomhedens omdømme. Sturges udgiver i 1994 en artikel, der kritiserer tilgangene for 

ikke at fokusere tilstrækkeligt på krisekommunikationens indhold samt krisens livscyklus og faser. 

Antagelsen om at krisekommunikation altid tjener samme formål har medført, at forskerne kun har 

haft fokus på brugen af defensive strategier og på de initiativer, en virksomhed tager for at forhindre 

negativ omtale. Sturges foreslår som beskrevet i metodedelen, at man i højere grad bør interessere 

sig for den strategiske kombination af indholdsstrategi og kriseforløb. Sagt med andre ord: På 
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hvilket tidspunkt, før, under eller efter en krise, skal virksomheden sige hvad og hvordan (Frandsen 

& Johansen, 2007, s. 224-225). 

Sturges inddrager i sin forskning teorier om dannelse af offentlig mening som sociale normer, og 

han opfatter kriser som begivenheder, der indgår i en større kontekst. Han mener ikke, kriser opstår 

isoleret, men derimod at de opstår i en organisationel kontekst som en komponent i rækker af serier 

eller parallelle begivenheder. ”Med andre ord opstår og iagttages kriser af organisationelle 

stakeholdere, der allerede har en mening vedrørende organisationen, og som stadig vil have en 

mening om organisationen efter afslutningen på krisens livscyklus” (Sturges, 1994, s. 300).    

Krisebegivenheden indgår altså i en mere omfattende livscyklus, hvor der skelnes mellem 

forskellige faser, og hvor stakeholdernes rolle nu fremhæves. Stakeholdernes indflydelse på en krise 

vil blive uddybet i det følgende afsnit, der omhandler Coombs’ kontekstuelle kriseteori.  

Med Sturges’ teori sættes hele forløbet, fra før krisen indtræffer, til den er ovre, i en mere 

omfattende kontekst, hvor organisationens omgivelser danner en negativ eller positiv mening både 

før, under og efter krisen. Ud fra disse antagelser opstiller Sturges en model, der omfatter tre 

komponenter. En komponent der repræsenterer faserne i et kriseforløb, en komponent der viser, 

hvordan udviklingen i den positive, negative eller neutrale offentlige mening om organisationen 

finder sted i forbindelse med en krise og til slut en komponent, der viser, hvilket forhold der bør 

være mellem de tre indholdsformer; instruerende information, tilpassende information og 

internaliserende information. Med modellen udtrykker Sturges, at det endelige formål med 

krisekommunikation er at påvirke udviklingen i den offentlige mening. De positive meninger 

omgivelserne har om en given organisation skal derfor være på samme eller på højere niveau, end 

før krisen indtraf. Hvad angår de negative meninger, skal disse være på samme eller på lavere 

niveau efter krisen (Sturges, 1994, s. 300-310; Frandsen & Johansen, 2007, s. 225-226). Sturges’ 

teori om positiv og negativ meningsdannelse vil i analysen blive sammenfattet med den teori, der 

senere vil blive beskrevet i afsnittet om omdømme og eksterne forventninger. Dette vil belyse, 

hvordan den offentlige mening om Agnes udviklede sig undervejs i krisen, og hvordan 

virksomheden via krisekommunikationen påvirkede meningsdannelsen.    

5.2 Krisens kontekst  

Coombs definerer en krise som en begivenhed, der udgør en uforudsigelig stor trussel, der kan have 

negativ indvirkning på virksomheden, branchen eller organisationen, hvis den håndteres forkert. 
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Begivenheden eller handlingen bliver altså ifølge Coombs først til en krise, når den håndteres 

forkert eller dårligt. Håndteres den rigtigt eller godt, er der derimod ikke tale om en krise (Coombs, 

1999, s. 2). Det vil sige, at kriseledelse og krisekommunikation med Coombs’ definition integreres 

som et element i en krise. Definitionen kan dermed kædes sammen med Frandsen og Johansens 

definition af dobbeltkrisen og kommunikationsprocessens betydning under en igangværende krise 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 78-79). Det er derfor relevant at undersøge Agnes’ krisehåndtering, 

for at forstå hvordan selve krisekommunikationen påvirkede krisen. 

Coombs udviklede i slutningen af 1990’erne en model for krisekommunikation, der har meget til 

fælles med Sturges’ tredelte model og ikke mindst Benoits responsstrategier, der senere vil blive 

beskrevet i afsnittet om imagegenoprettelse. Dog adskiller modellen sig fra Benoits teori i sin 

bestræbelse på at kontekstualisere responsstrategierne, da Coombs sætter strategierne i en række 

sociologiske og socialpsykologiske kontekster, der fungerer som en overordnet forklaringsramme 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 229). Han mener, at denne symbolske form for krisekommunikation 

kan bidrage til at undersøge, hvordan krisesituationen kan have indflydelse på udvælgelsen af 

kriseresponsstrategi og ikke mindst på effekten af den valgte strategi (Coombs & Holladay, 2001, s. 

321). Coombs foretager sin kontekstualisering ved at inddrage nye elementer til forskningen af 

krisekommunikation og kriseledelse. Elementerne han beskæftiger sig med er relationship 

management med fokus på omdømmeledelse og stakeholderteori, en anvendelse af neoinstitutionel 

organisationsteori til redegørelse af organisationel legitimitet, en anvendelse af attributionsteori til 

at redegøre for stakeholdernes tillæggelse af kriseansvar og slutteligt en sammenkobling af 

kriserespons og krisetyper med udgangspunkt i stakeholdernes opfattelse af kriseansvar (Frandsen 

& Johansen, 2007, s. 229). Coombs’ tilgange vil i denne del af specialet blive uddybet, da de er 

relevante for at kunne danne en forståelse af konteksten for Agnes’ krise, og tilgangene vil ligeledes 

blive anvendt i en analyse af krisens kontekstuelle elementer. 

5.2.1 Relationship Management 

Den første type kontekstualisering vedrører ikke selve krisesituationen men derimod opfattelsen af 

faget Public Relations. Coombs kombinerer sin symbolske tilgang til krisekommunikation med 

perspektivet relational management (Frandsen & Johansen, 2007, s. 229), der i 1990’erne blev 

opstillet af Bruning og Ledingham (2000). Perspektivet fokuserer på, at relationen mellem en 

organisation og dens stakeholdere er selve kernen i både det strategiske og det praktiske arbejde 

med PR. Kriser kan i forlængelse af dette opfattes som episoder i den fortløbende relation mellem 
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organisationen og dens stakeholdere. Coombs definerer i denne sammenhæng stakeholdere som 

værende ”(…) any person or group that has an interest, right, claim, or ownership in an 

organization”  (Coombs, 2000, s. 75). Stakeholderrelationen omfatter både en strukturel og en 

tidsmæssig dimension. Hvad angår den strukturelle dimension, har Coombs ladet sig inspirere af 

forskningen i interpersonel kommunikation. Han definerer en relation som ”interdependens”, en 

gensidig afhængighed mellem to eller flere personer, hvilket han overfører til stakeholderteorien. 

Her hævder han, at der er gensidig afhængighed mellem en organisation og dens stakeholdere 

(Coombs, 2000, s. 73-75). Den tidsmæssige dimension introduceres med begrebet relationel 

historie. Begivenheder eller situationer som en organisation bliver involveret i er i dette perspektiv 

ikke løsrevne, isolerede fænomener, der anskues hver for sig. De opfattes derimod som en del af en 

større og mere omfattende relation, der er opstået over tid, hvilket kan kædes sammen med Sturges’ 

strategiske kombination af indholdsstrategi og kriseforløb. Den relationelle historie har derfor 

indflydelse på, hvordan stakeholdere fx fortolker en krisebegivenhed eller situation, og Coombs 

beskriver i forlængelse af dette, at en krise er en relationel skade på forholdet mellem en 

organisation og stakeholderne, der er blevet opbygget over tid. Det er netop denne relation, der 

danner grundlaget for det omdømme, den pågældende organisation har hos sine stakeholdere 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 230). Tilgangen er relevant at inddrage i en analyse af Agnes’ krise, 

da den kan være et værktøj til at forstå de tidsmæssige og strukturelle relationer mellem Agnes og 

stakeholderne. Dette perspektiv kan i samspil med nedenstående tilgange muliggøre en belysning 

af, hvordan krisehåndteringen påvirkede krisen i Agnes.     

5.2.2 Den neoinstitutionelle organisationsteori og organisationel legitimitet 

Denne kontekstualisering af den tekstorienterede forskningstradition, der senere vil blive uddybet 

med Benoits teori om imagegenoprettelse, vedrører krisekommunikationens afsender og 

afsenderens organisationelle legitimitet og omdømme. Institutionel organisationsteori er en 

sociologiskorienteret retning, og teorien sætter fokus på organisationens institutionelle omgivelser 

og det faktum, at en organisation altid vil være en del af et organisatorisk felt af stakeholdere. I 

dette felt vil der ligeledes altid eksistere en bestemt magtdynamik, der afføder institutionalisering og 

resulterer i en fremkomst af normer, regler, forventninger og krav, som organisationen presses til at 

leve op til. Disse faktorer er naturligvis med til at forme strukturer og processer i og imellem 

organisationerne. Et centralt begreb i forhold til institutionaliseringsprocessen er organisationel 

legitimitet. Det er en grundtanke inden for den institutionelle teori, at en organisation som tilpasser 



Helena Damsbo Jacobsen CBS 2013 Kandidatafhandling          

  

Side 17 af 66 
 

sig de normative krav, der eksisterer i det eksterne institutionelle miljø, vil øge den organisationelle 

legitimitet. Opfattelsen blandt stakeholderne vil dermed være, at organisationen er god, og at den 

har ret til at fortsætte med at agere, som den gør. Dette betyder også at en organisation, der har 

etableret og fået anerkendt sin legitimitet inden for de institutionelle omgivelser, ofte vil kunne 

overleve og bevare sin legitimitet selv efter gentagne fejltagelser (Coombs & Holladay, 1996, s. 

281; Frandsen & Johansen, 2007, s. 231-232).  

Denne tilgang er i forlængelse af den tidsmæssige dimension af relationel historie interessant i 

casen om den ”unge” virksomhed Agnes. Betydningen understreges med Coombs’ udsagn om, at 

organisationel legitimitet gør det muligt at give en præcis definition af, hvad en krise er, og ikke 

mindst hvad en krise kan betyde for en virksomhed. Den relationelle skade en krise kan påføre en 

organisation vedrører nemlig ikke kun omdømmet her og nu. En krise kan derimod skade selve 

organisationens legitimitet, da den kan resultere i brud på den relationelle historie og dermed 

ødelægge organisationens mulighed for overlevelse (Coombs, 2000, s. 76). Tilgangen er derfor 

særlig relevant i Agnes’ krise, da virksomheden som førnævnt gik i betalingsstandsning som følge 

af krisen.       

5.2.3 Attributionsteori 

Den tredje kontekstualisering vedrører krisekommunikationens modtagere, nærmere bestemt 

stakeholdernes opfattelse og forklaring af en krisebegivenhed. Dette perspektiv har medført et 

vigtigt skifte i forskningen inden for krisekommunikation, da man med Coombs’ tilgang går fra at 

fokusere på afsenderen til også at inddrage et modtagerorienteret perspektiv (Frandsen & Johansen, 

2007, s. 233). Perspektivet kan i analysen bidrage til at forstå, hvordan modtagerne af Agnes’ 

krisekommunikation opfattede Agnes undervejs i krisen. Attributionsteori er en socialpsykologisk 

retning og kaldes naiv psykologi, da den bygger på en grundlæggende antagelse om, at mennesket 

altid spontant vil forsøge at finde årsagen til, at noget er sket, eller at nogen har foretaget en 

handling (Heider, 1958). Attributionsteorien er dermed:  

(…) en teori om sociale aktørers spontane kausale attributioner eller ’forklaringer’ på 

iagttaget adfærd eller iagttagede begivenheder på grundlag af bestemte inferenser og 

bestemte (ofte indirekte) informationer, f.eks. hvordan de ’tilskriver’ eller tillægger 

individuelt ansvar for en bestemt negativ handling eller begivenhed (en person, der begår en 

alvorlig fejl). (Frandsen & Johansen, 2007, s. 234) 
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Coombs er i sin anvendelse af attributionsteorien inspireret af McAuley, Duncan & Russell (1992), 

der i 1980’erne udpegede fire kausale dimensioner, der i forlængelse af ovenstående hjælper 

mennesket med at bestemme, hvem årsagen til en begivenhed skal tilskrives. Skal ansvaret placeres 

på den aktør, der er involveret i begivenheden, hvilket kaldes stærkt individuelt ansvar, eller skal 

det tilskrives de faktorer, der er eksterne for aktøren, hvilket kaldes svagt individuelt ansvar? 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 234). Ved at inddrage attributionsteori i analysen bliver det muligt 

at undersøge, hvem Agnes’ publikum anså som den ansvarlige for krisen. Et af formålene med 

krisekommunikation er at genoprette, beskytte og genskabe en virksomheds omdømme og 

legitimitet for at undgå, at en krise påfører en virksomhed relationelle skader. Coombs antager, at 

forskellige krisesituationer medfører, at det enten er let eller svært at tillægge virksomheden 

ansvaret for en krise, og at attributionen vil fremkalde bestemte følelser og adfærd hos 

stakeholderne. Jo stærkere attributionen er, desto mere sandsynligt er det, at de negative aspekter af 

krisen vil skade virksomheden (Frandsen & Johansen, 2007, s. 235). De fire kausale dimensioner 

der nu beskrives vil derfor senere indgå i en analyse af Agnes’ kriseansvar, hvor ovenstående 

faktorer vil blive undersøgt. 

De kausale dimensioner bestod oprindeligt af stabilitet, ekstern kontrol, personlig kontrol og locus 

(McAuley et al., 1992). Coombs reducerer de fire dimensioner til tre, da senere forskning påpegede 

et overlap mellem de to sidste dimensioner, og personlig kontrol indgår dermed ikke i Coombs’ 

fremstilling af dimensionerne (Frandsen & Johansen, 2007, s. 234-235). Stabilitet henviser til 

begivenhedens frekvens, altså hvor mange gange en person er involveret i begivenheden. Hvis 

personen er involveret gentagne gange, er begivenheden stabil. Hvis personen derimod kun sjældent 

er involveret, er begivenheden ustabil. Årsagen til begivenheden vil oftest blive tilskrevet aktøren, 

hvis begivenheden er stabil. Kontrol vedrører derimod, hvorvidt en anden person end aktøren kunne 

kontrollere årsagen til begivenheden. Stærk ekstern kontrol indikerer, at en anden person kunne 

kontrollere begivenheden, hvorimod svag ekstern kontrol angiver det modsatte. Når den eksterne 

kontrol er svag, vil man i højere grad tilskrive aktøren årsagen til begivenheden. Locus betegner, 

hvorvidt årsagen til begivenheden kan tilskrives aktøren (internt locus) eller begivenheden (eksternt 

locus). Jo stærkere opfattelsen af internt locus er, desto mere vil man tilskrive aktøren ansvaret 

(Coombs & Holladay, 1996, s. 281-282). Coombs’ dimensioner er særligt relevante for den del af 

specialet, der stiller spørgsmålstegn ved Vangsgaards betydning for krisen. De vil derfor senere 

indgå i en analyse af, hvorvidt krisen i realiteten havde omdrejningspunkt omkring organisationen 

eller individet.  
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5.3 Krisetype, ansvar og respons 

Kriseresponsstrategi kan ifølge Coombs medvirke til at genoprette eller genskabe et omdømme 

gennem ændring af stakeholdernes opfattelser og attributioner via de tre ovennævnte kausale 

dimensioner (Coombs & Holladay, 1996, s. 282; Frandsen & Johansen, 2007, s. 235). Coombs 

opstiller derfor med udgangspunkt i bl.a. Benoits strategier en liste med syv almindeligt udbredte 

kriseresponsstrategier. Strategierne bevæger sig fra defensive strategier til den imødekommende 

strategi fuld undskyldning (Coombs, 1998, s. 180). 

Angrebs- og benægtelsesstrategierne går ud på, at man konfronterer den part, der påstår krisens 

eksistens. Dette kan fx ske via trusler om sagsanlæg eller anden magtanvendelse. Alternativt kan 

krisens eksistens benægtes, og der kan afgives forklaring på, hvorfor man ikke mener, der er en 

krise. Bortforklaring og retfærdiggørelse anerkender tilstedeværelsen af krisen, men forsøger at 

minimere virksomhedens ansvar samt den relationelle skade i forbindelse med krisen. Minimering 

af ansvar kan ske ved at benægte ond hensigt eller ved at konstatere, at virksomheden ikke havde 

kontrol over de begivenheder, der førte til krisen. Ved retfærdiggørelse kan man fx fastslå, at der 

ikke var nogen alvorlige ødelæggelser eller beskadigelser, eller man kan påstå, at ofrene fortjente, 

hvad de fik. Var det i virkeligheden denne strategi, Vangsgaard forsøgte at anvende, da han 

fremhævede, at medarbejderne i Agnes er ”wannabe reality-tv-stars” og i så fald, hvorfor lykkedes 

strategien ikke? I strategien indsmigring roses stakeholderne, og virksomheden forsøger at minde 

dem om de gode ting, den gennem tiden har præsteret. Forbedrende handling, eller korrigering, 

søger at forbedre skaden, der er forvoldt af krisen. Alternativt tager virksomheden initiativ til at 

forhindre en gentagelse af krisen. Ved brug af fuld undskyldning påtager virksomheden sig det fulde 

ansvar for krisen og beder om tilgivelse, hvilket fx kan ske via kompensation (Coombs, 1998, s. 

180; Frandsen & Johansen, 2007, s. 237). Coombs foretog senere en omfordeling af de syv 

strategier og skelner herefter mellem klynger af responsstrategier. Strategierne, der nu er inddelt i 

tre overordnede strategier, er benægtelses-, formindskelses- samt genopbyggelsesstrategier. Han 

supplerer ligeledes de tre primære strategier med forstærkelsesstrategi, der kan bruges i samspil 

med en af de andre strategier. Dette kan fremhæve positiv information om virksomheden som fx 

virksomhedens tidligere gode handlinger (Coombs, 2010, s. 40-41).     

Et fælles træk ved Coombs’ defensive strategier er, at de involverer stakeholdernes betydning for, at 

strategien kan lykkes. De kræver, at stakeholderne tror overvejende mere på organisationen end på 

anklageren, og at de samtidig har tiltro til, at der ikke er nogen krise (Frandsen & Johansen, 2007, s. 
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237). Hermed falder strategierne uden for kategori i situationen hos Agnes, da stakeholderne jf. 

casebeskrivelsen mente, der var tale om en forkastelig handling. Strategierne kan dog anvendes i en 

analyse, hvor krisehåndteringens betydning for krisen belyses. 

5.3.1 Situational Crisis Communication Theory 

Med udgangspunkt i ovenstående tilgange og responsstrategier udvikler Coombs teorien Situational 

Crisis Communication Theory (SCCT). Teorien bygger på grundantagelsen om, at den bedste måde 

hvorpå man kan beskytte en organisations omdømme under en krise er at vælge en responsstrategi, 

der matcher den trussel mod omdømmet, en krise udgør (Coombs & Heath, 2006, s. 203). Med 

andre ord skal en virksomhed vælge strategi alt efter hvilken type krise, der er tale om, og hvor stort 

et ansvar stakeholderne tillægger virksomheden. I SCCT er der dermed fokus på kontekstens 

indflydelse på teksten ud fra en antagelse af, at effektiviteten af en kriseresponsstrategi afhænger af 

situationen. Det er derfor situationen, der skal afgøre, hvilken strategi der er den mest 

hensigtsmæssige for krisekommunikationen (Frandsen & Johansen, 2007, s. 236).  

For at kunne vælge den korrekte responsstrategi skal det derfor identificeres, hvilken type krise der 

er tale om. En trussel mod omdømmet kan vurderes til at være lav, moderat eller høj. Coombs 

skelner mellem tre typer kriser, der hver især kan true en virksomheds omdømme i større eller 

mindre grad. Offerkriser udgør en lav trussel mod omdømmet og kan fx være naturkatastrofer eller 

rygter. Uheld udgør en moderat trussel og kan skyldes uheld, der kan være forårsaget af 

udstyrssvigt og fejl. Slutteligt beskrives krisetypen ugerninger, der udgør den højeste trussel mod 

omdømmet. Ugerninger kan være dårlig ledelse og lovovertrædelser i form af menneskelige fejl 

(Frandsen & Johansen, 2010b, s. 318). I denne type krise, der principielt kan undgås, udsætter 

organisationen bevidst mennesker for en risiko eller handler forkert. Stakeholdernes kausale 

attributioner er derfor stærke, da virksomheden tillægges et stort ansvar for krisen (Frandsen & 

Johansen, 2007, s. 238). Krisetypen ugerninger er i forbindelse med de føromtalte ”slavekontrakter” 

relevant for dette speciale, hvilket vil blive uddybet i analysen. 

Næste skridt i Coombs’ SCCT er at afgøre, om der foreligger en krisehistorie. Det vil sige, om 

organisationen eller virksomheden har oplevet lignende kriser på et tidligere tidspunkt i sin historie. 

Hvis dette er tilfældet, vil det som regel øge skaden på omdømmet (Frandsen & Johansen, 2007, s. 

238). Krisehistorien påvirkes ligeledes af tidligere krisers kausale dimensioner i form af frekvens, 

kontrol og locus, relationen til stakeholderne og det forudgående omdømme. Et negativt omdømme 
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vil have tendens til at hænge ved og forstærke skaden på virksomheden i form af den såkaldte 

velcro-effekt, hvorimod et positivt omdømme i form af halo-effekten, ifølge Coombs og Holladay, 

kun i meget særlige tilfælde synes at forhindre et omdømme i at lide skade af en krise (Coombs & 

Holladay, 2006; Frandsen & Johansen, 2010b, s. 319). Det understreges i dette perspektiv, at 

virksomheder som Agnes med et godt omdømme ikke kan læne sig tilbage uden at arbejde med 

kriseledelse og krisekommunikation, selvom halo-effekten ifølge anden litteratur og forskning kan 

fungere som en ”bankkonto” eller en slags forsikring i krisesituationer (Frandsen & Johansen, 2007, 

s. 340-341).  

På baggrund af en vurdering af omfanget og graden af truslen mod omdømmet kan man vælge den 

mest hensigtsmæssige kriseresponsstrategi. Grundprincippet er, at jo større et ansvar der af 

stakeholderne tillægges virksomheden for krisen, desto mere imødekommende skal virksomheden 

være i sin krisekommunikation (Frandsen & Johansen, 2007, s. 238). Coombs har i forlængelse af 

ovenstående opstillet et normativt sæt af guidelines, der kan fungere som et værktøj til udvælgelse 

af den rette kriseresponsstrategi i forhold til situationen. Bl.a. fremhæver han, at man i kriser med 

stærk attribution af kriseansvar, der kunne have været forhindret, skal anvende 

genopbygningsstrategier som kompensation eller undskyldning. Denne pointe er central for 

analysen af krisen i Agnes og vil blive fremhævet i forbindelse med en klargørelse af krisens type 

og Agnes’ stakeholderrelationer. Det pointeres yderligere, at en virksomhed skal forsøge at bevare 

konsistensen i strategierne og dermed ikke sammenblande benægtelsesstrategi med fx 

formindskelsesstrategi i form af bortforklaring (Frandsen & Johansen, 2007, s. 239-240). Dette er jf. 

casebeskrivelsen interessant i forbindelse med Vangsgaards forklaring af sammenhængen mellem 

kontrakternes nødvendighed og hans negative holdning til medarbejderne, hvilket vil blive uddybet 

i analysen. Desuden fremhæver Coombs, at en virksomhed skal være forberedt på at ændre 

kriseresponsstrategi undervejs, hvis situationen ændrer sig, og der pludselig kræves en anden type 

respons for at beskytte omdømmet effektivt (Coombs & Heath, 2006, s. 206).  

6. Imagegenoprettelse 

Pointen i Coombs’ teori er, at en krise udgør en trussel mod en virksomhed eller organisations 

omdømme. I gennemgangen af hans teorier og tilgange er Benoit blevet nævnt, og den tekstuelle 

tilgang til krisekommunikation vil nu blive gennemgået. Til at begynde med er det nødvendigt at 

have forståelse for, hvorfor et omdømme er vigtigt for en virksomheds eksistens. Derefter sættes 

Benoits teori om imagegenoprettelse i forbindelse med krisekommunikation, og 
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imagegenoprettelsesstrategierne vil i samspil med Coombs’ kriseresponsstrategier blive anvendt i 

analysen af den tekstuelle og kontekstuelle håndtering af krisen i Agnes. Benoits teori vil nærmere 

bestemt blive brugt til at identificere, hvilke responsstrategier Agnes benyttede, hvor Coombs’ 

tilgange vil blive anvendt i en analyse af krisekommunikationen i forhold til konteksten og 

krisesituationen. Sammen kan teorierne bruges til at forstå konsekvenserne af Agnes’ 

kommunikative håndtering af krisen.    

6.1 Omdømmets betydning 

Benoit (1997) beskriver sammenhængen mellem en virksomheds omdømme og 

krisekommunikation med, at imagegenoprettelsesteorien kan være en tilgang til at udvikle og forstå 

de budskaber, der opstår som respons på en virksomheds omdømmekrise. 

Teorien om imagegenoprettelse bygger på to grundantagelser; at kommunikation er en målrettet 

aktivitet, og at bevarelsen af et godt omdømme er et væsentligt mål for kommunikationen (Benoit, 

2008, s. 14). Behovet for at genoprette et omdømme opstår, fordi mennesket uundgåeligt har en 

adfærd, der gør os sårbare overfor angreb (Benoit, 2008, s. 17). Den menneskelige sårbarhed 

overfor kritik fører til intern skyld og eksterne trusler, hvilket efterfølgende medfører en reaktion fra 

aktøren. Dette kan forklares ud fra Goffmans teori om face-work, der beskriver behovet for forsvar 

og genoprettelse, når et face er truet (Goffman, 1967, s. 27).  

Men hvorfor er face og omdømme så vigtigt, at overbevisende angreb fremkalder en defensiv 

respons hos aktøren, og hvorfor følte Vangsgaard sig nødsaget til at forsvare Agnes, da krisen 

opstod? For det første er omdømme en afgørende faktor, fordi det bidrager til og styrker et positivt 

selvbillede. Som psykologiprofessor Schlenker forklarer:  

Jo mere alvorlig en forlegenhed er, desto større er den negative virkning for en aktør. 

Aktøren burde opleve større indre lidelser såsom angst og skyld, modtage større negative 

sanktioner fra publikum og volde større skade på sin identitet – og dermed påvirke 

relationen til publikum på en ugunstig måde.” (fra: Benoit, 2008, s. 19)  

Faglitteraturen inden for kommunikation og interaktion antager, at en persons omdømme er yderst 

vigtigt. En af grundene til dette er omdømmets betydning i indflydelsesprocessen. Antagelsen om at 

ethos, troværdighed eller omdømme er vigtigt gennemsyrer den retoriske litteratur, og Aristoteles 

skriver fx, at vi stoler mere og med større beredvillighed på, hvad anstændige mennesker siger, og i 
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særdeleshed når der er levnet plads for tvivl (Benoit, 2008, s. 19). Et vigtigt mål for diskursen er 

derfor at opbygge og bevare et positivt omdømme. Da face eller omdømme er vigtige faktorer ved 

den menneskelige adfærd, konstaterer Brown og Levinson i forlængelse af Goffman, at man kan 

forvente, at folk vil forsvare deres face, hvis det bliver truet (Brown & Levinson, 1978, s. 66). Når 

vores omdømme er truet, føler vi os derfor tvunget til at afgive forklaringer, forsvar, 

retfærdiggørelser, rationaliseringer, undskyldninger eller bortforklaringer for vores adfærd. Da 

skyld, kritik eller klager optræder i det menneskelige samfund, og da face er vigtig for praktisk talt 

alle individer, optræder behovet for at rense sit omdømme i alle dele af vores tilværelse, offentligt 

som privat (Benoit, 2008, s. 19-20). 

6.1.1 Når et omdømme bliver truet 

Ifølge Benoit kan vi forstå, hvordan imagegenoprettelsesstrategier fungerer ved at studere angreb, 

bebrejdelser og anklager. Et angreb på en persons eller virksomheds omdømme består 

grundlæggende af to komponenter. En uønsket handling finder sted, og du er ansvarlig for denne 

handling. Kun hvis begge disse betingelser opfattes som værende sande af det relevante publikum, 

er aktørens omdømme i fare. Hvis der ikke er sket noget alvorligt, eller hvis aktøren mener, at det 

der er sket ikke kan betragtes som krænkende af det relevante publikum, er aktørens face ikke truet. 

Før en aktør bekymrer sig om en negativ effekt på sit omdømme, skal der opstå en antagelse af, at 

det relevante publikum dømmer handlingen. ”Handling” skal her forstås bredt og inkluderer både 

ord, gerninger, manglende evne til at leve op til de forventede handlinger og udførelse af uønskede 

handlinger. Handlingerne er jf. casebeskrivelsen i Agnes’ tilfælde både de kritisable kontraktforhold 

samt en række ytringer fra Vangsgaard og de ansatte i virksomheden. Det er vigtigt at understrege, 

at det er aktørens opfattelse af publikummets opfattelse, og ikke publikummets faktiske opfattelse, 

der fremkalder forsvarsdiskursen (Benoit, 2008, s. 20-21), hvilket er en essentiel faktor for krisen i 

Agnes, der i forbindelse med Agnes’ opfattelse af krisen vil blive uddybet i analysen.  

Skade på omdømmet kræver desuden, at aktøren gøres ansvarlig af det relevante publikum for den 

forkerte handling. Pointen er ikke, hvorvidt aktøren rent faktisk forårsagede skaden, men derimod 

hvorvidt det relevante publikum tror, at aktøren er kilden til den forkerte handling. Hvis en person 

antages for at være ansvarlig for en uønsket handling, er det sandsynligt, at personens omdømme vil 

lide skade, og publikums opfattelse er derfor lige så vigtig som handlingens omfang. Ligesom en 

uønsket handling er placeret på en helhed, er ansvar ikke altid et simpelt sandt eller falskt udsagn. 

Hvis handlingen blev begået af flere mennesker sammen, gør vi dem ikke nødvendigvis alle fuldt 
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ud ansvarlige, men vi fordeler derimod skylden mellem dem. Det synes rimeligt at antage, at en 

persons omdømme vil lide skade i forhold til det omfang, de personligt eller individuelt kan gøres 

ansvarlige for den uønskede handling (Benoit, 2008, s. 20-21), hvilket vil blive belyst i analysen af 

Vangsgaards rolle i Agnes’ krise.  

At betragte imagegenoprettelse som et angreb forklarer, hvordan imagegenoprettelsesstrategier 

virker. Nogle af forsvarsstrategierne forsøger at benægte, at der har fundet en uønsket handling sted. 

Hvis handlingen rent faktisk ikke fandt sted, og det benægtes, burde den anklagedes omdømme ikke 

lide skade. Hvis den anklagede ikke udførte handlingen, og det benægtes, at den anklagede begik 

handlingen, eller hvis skylden for handlingen placeres på en anden, burde den anklagedes 

omdømme heller ikke lide skade. Det er dog muligt, at et omdømme ikke kan genoprettes på samme 

niveau som før angrebet på grund af dynamikken og forandringen i meningsdannelser (Benoit, 

2008, s. 21-22).  

Benoit mener ligesom Coombs, at det er muligt at reducere begivenhedens omfang ved hjælp af en 

række andre strategier. Da truslen mod den anklagedes omdømme burde være en følge af den 

skadevoldende handling, kan en succesfuld anvendelse af strategierne hjælpe til at genoprette et 

omdømme. De fleste indser, at mennesker begår fejl, og hvis en person begår en overtrædelse, kan 

vedkommende komme til at fortryde det. Publikum kan derfor tilgive en person, hvis det lykkes at 

forsikre om, at man vil foretage en korrigerende handling. Dette kan ske ved at afhjælpe problemet 

eller ved at love, at fejlen ikke vil ske igen. Endelig kan en aktør, der beder om tilgivelse via en 

tilsyneladende oprigtig undskyldning eller udtryk for beklagelse, også delvist redde og genoprette et 

omdømme, der har lidt skade (Benoit, 2008, s. 21-22). Det vil i analysen blive påpeget, hvorfor 

Agnes’ overenskomst med HK og tilbagetrækningen af ”slavekontrakterne” ikke fik samme effekt, 

som Benoit fremhæver.  

Imagegenoprettelsesstrategierne kan altså forklares ud fra en analyse af bebrejdelsers eller angrebs 

omfang. Et angreb kan sætte en handling i et ugunstigt lys og tildele den anklagede ansvaret for 

handlingen. Nogle forsvarsstrategier kan forsøge at genoprette et omdømme ved at benægte og 

reducere ansvaret for handlingen eller ved at udlægge den på en mindre negativ måde (Benoit, 

2008, s. 22). I det følgende afsnit beskrives Benoits verbale imagegenoprettelsesstrategier. 

Strategierne vil i samspil med den gennemgåede teori om face og omdømme samt specialets del om 

identitet og image blive anvendt i en analyse af Agnes’ omdømme undervejs i krisen.   
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6.2 Verbale imagegenoprettelsesstrategier 

Et angreb på et omdømme kan, som det blev beskrevet i det foregående afsnit, føre til verbal 

respons. Benoit opstiller i forlængelse af ovenstående en typologi bestående af 14 verbale 

imagegenoprettelsesstrategier fordelt på fem overordnede strategier (Benoit, 1997, s. 179; Frandsen 

& Johansen, 2010b, s. 315-316). 

Benægtelse kan ifølge Benoit udtrykkes på to måder. Simpel benægtelse består i, at man benægter, 

begivenheden har fundet sted, at man udførte den, eller at man er ansvarlig for den. Flytning af 

skyld vil sige, at man flytter ansvaret over på andre, og på den måde undsiger sin egen delagtighed i 

begivenheden eller handlingen (Benoit, 1997, s. 179-180). Her pointerer Benoit, at det er afgørende, 

at skylden flyttes til nogen eller noget uden for den anklagedes organisation eller virksomhed 

(Frandsen & Johansen, 2007, s. 210), hvilket senere vil blive uddybet i forbindelse med en analyse 

af Vangsgaards udtalelser. 

En mulig forsvarsmetode er at forsøge at undgå eller reducere ansvaret for den uønskede handling. 

Strategien om unddragelse af ansvar er inddelt i fire undertyper: provokation, omstødelse, uheld og 

gode hensigter. Den anklagede kan hævde, at vedkommende blev provokeret og derfor ikke er den 

eneste ansvarlige for handlingen. En person forsøger måske at forsvare sig ved hjælp af omstødelse 

ved at sige, at handlingen skyldtes mangel på information eller evne, og derfor ikke var 

vedkommendes egen fejl. En tredje mulighed er at erklære, at handlingen fandt sted ved et uheld, 

eller det kan hævdes, at handlingen blev udført med de bedste intentioner og hensigter. Hver af 

disse strategier forsøger at reducere den anklagedes opfattede ansvar og dermed at formindske 

skaden på omdømmet (Benoit, 2008, s. 21-22; Benoit, 1997, s. 180). Men kan det også have den 

modsatte effekt, hvis man som Vangsgaard forsvarer sig via en anklage af sine medarbejderes evner 

og kompetencer? 

Den tredje imagegenoprettelsesstrategi er reduktion af angrebets omfang. Ved brug af strategien er 

formålet at reducere de negative konsekvenser af handlingen. Benoit inddeler strategien i seks 

undertyper. Ved brug af afstivning fremhæver virksomheden sine positive sider. Formålet er at 

skabe et positivt billede hos publikum og dermed reducere de negative følelser, der er opstået ved 

den skadevoldende handling. Minimalisering har til formål at minimere de negative følelser, der 

måtte være forbundet med hændelsen. Her forsøger man at fremstille handlingen som mindre 

alvorlig, hvilket vil mindske anklagen. Differentiering benyttes, når den anklagede henleder 
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opmærksomheden på andre lignende hændelser, hvor konsekvenserne har været mere alvorlige. 

Den fjerde undertype er transcendens, hvor den anklagede søger at sætte den skadevoldende 

handling i et andet perspektiv, der kan retfærdiggøre handlingen fx ved at sige, at det er samfundets 

skyld. Transcendens er særlig interessant i krisen i Agnes, og vil i forlængelse af førnævnte strategi 

flytning af skyld blive anvendt i en analyse af Vangsgaards udtalelse om medarbejdernes betydning 

for krisen. Angreb på den anklagende er en strategi, der søger at reducere den anklagendes 

troværdighed, således at den anklagede fremstår mindre skyldig. Kompensation er den sidste 

undertype, hvor den anklagede tilbyder offeret kompensation, der genopretter den anklagedes 

omdømme, hvis kompensationen modtages af offeret (Benoit, 1997, s. 181).  

Korrigering er den fjerde overordnede imagegenoprettelsesstrategi, hvor den anklagede lover at 

korrigere fejlen. Dette kan gøres ved at sikre, at den skadevoldende handling ikke gentager sig, eller 

at problemet løses, så tilstanden før handlingen genoprettes. Benoit fremhæver korrigering som en 

afgørende faktor for imagegenoprettelsen. Uanset om man er ansvarlig eller ej, er det effektivt at 

give udtryk for handlinger, der reducerer risikoen for gentagelser (Benoit, 1997, s. 181). Fik 

strategien denne effekt, da Vangsgaard meldte ud, at han ville fjerne konventionalboden fra de 

omstridte kontrakter? Analysen vil belyse, hvilken betydning brugen af strategien fik i Agnes’ krise.  

Den sidste strategi er bøn om tilgivelse, hvor den anklagede ganske enkelt indrømmer sit ansvar og 

beder om tilgivelse (Benoit, 1997, s. 181). 

I forlængelse af de verbale imagegenoprettelsesstrategier udleder Benoit en række forslag til 

retningslinjer, der kan bruges før, under og efter en krise. Først og fremmest anbefaler han, at en 

virksomhed er i besiddelse af en kriseplan, inden en krise indtræffer. Dette vil reducere fejltagelser 

og gøre det muligt at respondere på en krise hurtigere. Det er vigtigt, at man i en virksomhed er klar 

over, hvem der er ansvarlig for at handle og respondere, hvis der pludselig opstår en krise. Når en 

krise er opstået, er det afgørende, at man klart forstår krisens karakter, og hvem der er det relevante 

publikum. Først og fremmest skal man forstå, hvad beskyldningerne og mistanken bag krisen er, og 

derefter er det vigtigt at forstå alvoren og graden af, hvordan den påståede handling bliver opfattet. 

Begge disse faktorer er afgørende for, at man kan udtale sig passende og velovervejet om krisen. 

For at kunne overbevise, er det vigtigt, at ens budskaber er tilpasset det konkrete publikum, og man 

skal huske på, at en krise kan have mange forskellige publikummer (Benoit, 1997, s. 182-183). Man 

kan her stille spørgsmålstegn ved, om Agnes formåede at tilpasse sin krisekommunikation til de 
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relevante publikummer, og om virksomheden gjorde sig tanker om, hvordan den blev opfattet 

undervejs i krisen. Begge disse problemstillinger vil løbende blive belyst i analysen. 

7. Mediehåndtering i en krisekontekst 

De foregående afsnit har haft fokus på de strategier, en virksomhed kan anvende via 

kommunikation i medierne, når den havner i en krise. I løbet af de seneste år er mediefronten blevet 

udvidet med de sociale mediers hastige indtog, og de nye platforme har med tiden fået stor 

indflydelse i mediebilledet. Dette gælder naturligvis også i krisesituationer (Elsenberg, 2011), og 

det er derfor særdeles vigtigt, at en virksomhed er opmærksom på de nye mediers betydning og 

funktioner, når der skal lægges en strategi for, hvordan krisen skal håndteres (Jin et al., 2011; 

Coombs, 2008). I forhold til krisen i Agnes er det relevant at uddybe de sociale mediers betydning, 

da de som tidligere nævnt indgik som et vigtigt element i krisen. Det var på disse medier, krisens 

betydning for alvor kom til udtryk via de vrede udsagn og holdninger til virksomheden. Desuden 

var der jf. casebeskrivelsen afgørende afvigelser i virksomhedens udtalelser i pressen og på de 

sociale medier, hvilket kan have påvirket forbrugernes opfattelse af Agnes. 

7.1 De sociale mediers påvirkning og indflydelse på kriser 

Web 2.0 har ifølge Coombs (2008) givet krisekommunikation og kriseledelse en ny dimension. Fra 

at man som virksomhed kunne envejskommunikere om en krise via hjemmesider og intranet, 

foregår kommunikationen nu via blogs, Podcasts, RSS og ikke mindst sociale netværk som 

Facebook. Dette har medført, at en virksomhed pludselig skal forholde sig til modtagernes mange 

meninger og holdninger. Håndteringen af disse kan få stor betydning for en krises konsekvenser 

(Coombs, 2008), og ifølge en undersøgelse foretaget af Burson-Marsteller angiver hele 65 procent 

af 826 adspurgte virksomheder, at krisestyring hæmmes og besværliggøres af de sociale medier 

(Elsenberg, 2011).   

Der findes flere sammenhænge mellem teorierne inden for den traditionelle krisekommunikation og 

håndtering af de nye medier, og som det blev fremhævet i metodedelen ligger de traditionelle 

teorier til grund for teorien om sociale medier i en krisekontekst. Der findes især mange 

sammenfald mellem Jin et al.’s forskning (2011) og Coombs’ teorier om krisekommunikationens 

kontekst. Resultaterne af Jin et al.’s undersøgelser understøttes derfor af tidligere forskning, der 

bl.a. fandt en sammenhæng mellem højt kriseansvar og stakeholdernes negative følelser. Dette er 

tidligere blevet beskrevet i forbindelse med Coombs’ anvendelse af attributionsteori (Frandsen & 
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Johansen, 2007, s. 233-235) og Benoits teori om publikums opfattelse af aktørens ansvar (Benoit, 

2008, s. 11-12). Jin et al. tilføjer i deres undersøgelser, at kilden og kriseinformationens form 

påvirker publikums følelsesmæssige opfattelse af responsstrategien, hvilket er et element, der ikke 

indgår i tidligere forskning (Jin et al., 2011, s. 2). 

De sociale medier kan være et nyttigt værktøj til at identificere og monitorere advarselstegn, der 

indikerer, at en krise er under opsejling. Fx er det et dårligt tegn, hvis der bliver oprettet grupper på 

netværk som Facebook, hvor brugerne kan udtrykke negative holdninger til virksomheden 

(Coombs, 2008), som det var tilfældet med gruppen ”Boykot Agnes Cupcakes”. Proaktivitet er 

netop et vigtigt begreb i kommunikationens verden, når det kommer til Public Relations og ikke 

mindst krisekommunikation. De sociale mediers fremkomst har øget behovet for proaktivitet i 

kriseledelse, og man bør som virksomhed derfor tænke fremsigtet og forestille sig mulige niveauer i 

en kriseeskalation, længe før krisen opstår. Dette kan monitorering af de sociale medier være et 

nyttigt redskab til (Breakenridge, 2012). Monitoreringen bør ifølge Coombs (2008) desuden 

fortsætte under en krise, og den skal indgå i både kriseresponsen og faserne efter krisen. På denne 

måde kan virksomheden holde øje med, hvordan krisekommunikationen bliver modtaget. Da de 

sociale medier er interaktive, giver det også stakeholderne mulighed for at kommentere, stille 

spørgsmål og give feedback på krisekommunikationen, og det er vigtigt, at alle henvendelser og 

forespørgsler bliver besvaret (Coombs, 2008). De sociale mediers inddragelse af stakeholdernes 

rolle i krisekommunikationen er relevant i forbindelse med den tidligere fremhævede pointe om, 

hvorvidt Agnes var opmærksom på de udenforståendes opfattelser af krisekommunikationen og 

virksomheden under krisen. Det vil i analysen blive uddybet, om stakeholdernes holdninger og 

meninger, der kom til udtryk via de sociale medier, blev inddraget i kriseresponsen, som teorien 

foreskriver.   

Offentlighedens stigende brug af sociale medier har samtidig medført negative virkninger for online 

krisekommunikation. Et lille brændende bål kan hurtigt blive til en stor katastrofe for 

virksomheden, hvilket understreger vigtigheden i, at man på forhånd ved, hvordan man skal 

håndtere medierne (Breakenridge, 2012). Under kriser stiger offentlighedens brug af sociale medier, 

hvilket har medført, at offentlig deltagelse er blevet den nye norm inden for krisekommunikation. 

Derudover tillægger aktive brugere af sociale medier større troværdighed til mediedækning via 

denne type medier frem for traditionelle massemediers dækning af kriser (Jin et al., 2011, s. 3), og 

det er derfor interessant at se nærmere på reaktionerne på de sociale medier i Agnes’ krise. 
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Offentligheden opsøger de sociale medier i krisesituationer, fordi de entydigt giver følelsesmæssig 

støtte under kriser (Jin et al., 2011, s. 8), og den følelsesmæssige støtte kan ifølge tidligere 

forskning direkte påvirke den individuelle opfattelse af kriseresponsstrategierne (Coombs & 

Holladay, 2005). Det bliver i denne sammenhæng relevant at undersøge, om Agnes’ 

kommunikation og offentlighedens reaktioner på Facebook kan have påvirket, hvordan 

stakeholderne opfattede Agnes’ øvrige kriserespons. Sammenhængen mellem højt kriseansvar og 

offentlighedens negative følelser er stort, jf. Coombs’ begreber locus og kontrol der tidligere er 

blevet beskrevet (Coombs & Holladay, 1996, s. 281-282), og de følelsesmæssige følger af en krise 

kan medføre uønskede udfald. Fx kan vrede og frygt medføre negative købsintentioner og negativ 

mund-til-mund kommunikation, hvilket forstærkes, hvis en krise er opstået internt i en virksomhed 

(Jin et al., 2011, s. 8-9), som casebeskrivelsen viste, det var tilfældet i Agnes.  

Ovenstående pointer medfører ifølge Jin et al., at organisationer ikke længere har noget valg om at 

integrere sociale medier i sin kriseledelse. Valget de skal træffe er derimod, hvordan de succesfuldt 

kan gøre det (Jin et al., 2011, s. 3). Med udgangspunkt i dette udviklede Jin, Liu, Briones og Kuch i 

2011 modellen ”Social-mediated Crisis Communications Model” (SMCC) (Jin et al., 2011, s. 5), 

der har til formål at vise, hvordan offentligheden producerer, indtager og/eller deler 

kriseinformation via de sociale medier. Modellen har fokus på, hvordan kriseledere i deres 

håndtering og responsstrategi til de online meningsdannere både skal overveje krisens oprindelse, 

informationsform og kilde. Krisens oprindelse indikerer, om krisen er opstået internt eller eksternt. 

Dette bør være med i overvejelserne, når en virksomhed vælger responsstrategi, da oprindelsen har 

afgørende betydning for, hvilke strategier offentligheden vil acceptere. Informationsform er, hvilket 

medie man kommunikerer gennem; mund-til-mund kommunikation, sociale medier eller 

traditionelle medier. Kilden til kriseinformation kan enten være organisationen selv eller en 

tredjepart som fx medierne eller offentligheden. Kilden har ifølge Jin et al. stor betydning for, om 

krisekommunikationen bliver opfattet som værende troværdig, og har dermed også betydning for, 

hvordan responsstrategien bliver opfattet, og om den accepteres af publikummet. Derudover viser 

modellen, at kilden er af vigtig betydning for, hvordan offentligheden forventer, en organisation bør 

reagere på en krise (Jin et al., 2011, s. 4-7). Resultaterne af Jin et al.’s studier adskiller sig hermed 

fra dominerende krisekommunikationsteori som fx Coombs’ SCCT, der ikke skelner mellem 

virkningerne af krisens informationsform og kilde i offentlighedens accept af krisens budskaber, 

informationer og responsstrategi (Jin et al., 2011, s. 2). 
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Når krisens oprindelse opfattes som værende ekstern, er publikummet mere villig til at acceptere 

virksomhedens defensive svar (Coombs & Holladay, 1996, s. 281-282). Hvis informationer om en 

krise med intern oprindelse derimod spredes af en tredjepart via sociale medier, kan publikums 

holdninger og de tanker, de tillægger en virksomhed nemt blive intensiveret og forværret af 

følelsesmæssige påvirkninger såsom vrede, foragt og væmmelse (Jin et al., 2011, s. 15). 

Resultaterne af Jin et al.’s undersøgelse tyder på, at hvis en organisation har skylden for en krise, 

skal kriselederne især fokusere på, hvordan man kan håndtere disse negative følelser. Desuden skal 

man være parat til at adressere antiorganisatorisk information, der kan spredes på de sociale medier 

(Jin et al., 2011, s. 15-16).      

Teorien om de sociale medier i en krisekontekst vil blive inddraget i en analyse af krisen i Agnes’ 

oprindelse, informationsform og kilde, hvilket kan belyse, hvordan virksomheden lykkedes med sin 

krisekommunikation på de sociale medier. Det vil blive uddybet, hvordan kommunikationen hang 

sammen med håndteringen af de øvrige medier, og dermed hvilken betydning de sociale medier fik 

for krisen. Der vil blive stillet spørgsmålstegn ved, hvordan de sociale medier påvirkede 

stakeholdernes opfattelse af Agnes’ kriseresponsstrategi, og om krisekommunikationen blev 

opfattet som værende troværdig. Det vil i denne forbindelse blive belyst, hvordan de sociale medier 

påvirkede opfattelsen af responsstrategien, og om Agnes’ strategi blev accepteret af offentligheden. 

8. Identitet og image i en krisekontekst 

Der har i specialet indtil nu været fokus på de eksterne dimensioner af en krise, herunder hvordan 

responsstrategier kan anvendes og hvilke konsekvenser, strategierne kan få for en virksomheds 

omdømme. I dette afsnit vendes blikket indad, og der vil blive fokuseret på det interne, nærmere 

bestemt virksomhedens identitet, og hvilke afvigelser der under en krise kan opstå i de interne og 

eksterne forventninger til en virksomhed. Hvordan opfatter virksomheden sig selv, hvordan opfatter 

stakeholderne virksomheden og hvordan tror virksomheden, den bliver opfattet? Det vil blive 

beskrevet, hvilken betydning afvigelserne kan få i en krisesituation, og teorien vil i analysen blive 

anvendt i en skildring af, hvilke konsekvenser de fik for krisen i Agnes. 

8.1 Identitet – hvordan opfatter virksomheden sig selv? 

Identitetsbegrebet dækker over, hvordan medlemmer af en organisation i bred forstand opfatter 

organisationen, og hvad de føler og tænker om den. Organisationsidentitet anses dermed som en 

kollektivt delt opfattelse af organisationens værdier og karakteristika. Identitet er af Albert og 
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Whetten, der forsker i organisationsidentitet, blevet defineret som det, der er ”(…) central, 

enduring, and distinctive about an organization’s character” (Hatch & Schultz, 1997, s. 357). I takt 

med at udviklingen i samfundet har medført, at grænserne mellem interne og eksterne funktioner af 

en virksomhed er blevet mindre, bliver organisationsidentitet nu i højere grad påvirket af 

organisationens omdømme. Men samtidig påvirker identiteten også i højere grad omdømmet (Hatch 

& Schultz, 1997, s. 357-358).  

Når en virksomhed udtrykker identitet, bruger den sine kulturelle artefakter til at præsentere et 

image, der efterfølgende bliver fortolket af andre. På denne måde indgår image, identitet og kultur i 

en gensidig afhængighed, hvor identitet er et selvreflekterende produkt af kulturens dynamiske 

proces. Identitet, der dermed er indlejret i kulturen, giver det symbolske materiale, et image bliver 

konstrueret af, og som imaget kommunikeres igennem. Et image er dermed rettet udadtil, men 

optages samtidig internt i det kulturelle system, da imaget kan opfattes som artefakter, og da det 

bliver anvendt symbolsk til at udlede og skabe identitet. Sagt med andre ord: Hvem vi er, afspejles i 

hvad vi gør, og hvordan andre opfatter, hvem vi er, og hvad vi gør. Fx kan negativ omtale af et 

image i pressen påvirke identiteten, da nyhedsindslag kan opfattes som virkelige refleksioner af 

organisatorisk aktivitet eller hensigt. Budskabet i medierne bliver et symbol, der kan fortolkes eller 

forkastes. Hvis en virksomhed vælger at fortolke det, kan det påvirke organisationens opfattelse af 

sig selv, da identiteten dermed er modtagelig for indflydelse af omdømme og meninger, som 

virksomheden ikke selv har direkte indflydelse på. Dermed kan beskyttelse af intern identitet i en 

krisesituation indgå i en responsstrategi i lige så høj grad som et forsøg på at undgå negativ omtale, 

der kan påvirke omdømmet (Hatch & Schultz, 1997, s. 360-362). Var dette i virkeligheden tilfældet 

i Agnes’ krise, da en stor del af kommunikationen, jf. casebeskrivelsen, var centreret omkring 

Vangsgaard og virksomhedens identitet?  

Der er ifølge Schultz og Hatch mange eksterne faktorer, der har indflydelse på en virksomheds 

identitet. En af dem er, hvordan topledelsen optræder eksternt, hvilket er et interessant element, der 

i forlængelse af ovenstående senere vil blive anvendt i en analyse af Vangsgaards fremtræden og 

betydning for krisen i Agnes. Topledere er ligesom mange andre faktorer et symbol på identitet, da 

de er symboler på organisationens kultur. Betydningerne de forsøger at kommunikere om strategi 

og vision bliver præsenteret i organisatoriske symboler, som de ofte selv er indbegrebet af. 

Håndtering af image og identitet er som sådan forbundne processer, og det er dermed udfordringen 

for lederen at tænke på tværs af kultur, identitet og image (Hatch & Schultz, 1997, s. 362-363). 
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Analysen vil belyse, om Vangsgaard formåede at tænke på tværs af identitet og image i sin 

kommunikation med pressen, og det vil blive forklaret, hvilken betydning ovenstående 

identitetsfaktorer fik for krisen.   

8.2 De eksterne forventninger  

Image og brand anskues som eksterne elementer i en virksomheds virke. Men set i et 

organisationsperspektiv kan der være stor sammenhæng mellem interne aspekter og en virksomheds 

image. Fx er image i organisationslitteraturen blevet defineret som måden, hvorpå en virksomheds 

medlemmer tror, udenforstående ser virksomheden (Hatch & Schultz, 1997, s. 358). I andre 

definitioner er der blevet lagt vægt på, hvordan en organisation ønsker, at udenforstående skal 

opfatte imaget. I marketingperspektivet er der derimod større fokus på, at image ikke har noget at 

gøre med virksomhedens opfattelse, men derimod hvilke følelser og hvilken tro der i realiteten 

eksisterer i de udenforståendes tanker (Hatch & Schultz, 1997, s. 359).  

Brown, Dacin, Pratt og Whetten har udarbejdet et studie, der beskriver sammenhængen mellem 

identitet, intenderet image, opfattet image og omdømme. Her uddyber de forholdene mellem de 

interne og eksterne opfattelser af en virksomheds image. De beskriver intenderet image som de 

mentale associationer, ledere af en organisation ønsker, at vigtige publikummer skal have. 

Konstrueret image er derimod de mentale associationer, medlemmer af en organisation tror, de 

udenforstående har om organisationen (Brown et al., 2006, s. 102). Forskning tyder på, at 

organisationsmedlemmernes meninger om, hvordan andre ser og opfatter en organisation spiller en 

vigtig rolle i forhold til, hvordan medlemmerne selv opfatter organisationen. På grund af de 

interaktioner der finder sted mellem forskellige stakeholdere og mellem stakeholdere og 

organisationen, er det meget sandsynligt, at en leder vil tilpasse sin opfattelse af, hvordan andre 

opfatter organisationen, når der skal træffes beslutninger om kommunikation af det tilsigtede image 

(Brown et al., 2006, s. 104). Analysen vil fokusere på, hvorvidt Vangsgaard og Agnes formåede at 

tilpasse deres opfattelse af, hvordan stakeholderne opfattede virksomheden, samt hvilke 

konsekvenser dette fik for den eksterne opfattelse af Agnes’ krisehåndtering og omdømme.  

Omdømme beskrives af Brown et al. som de mentale associationer, der rent faktisk eksisterer hos 

de eksterne stakeholdere, hvor imagetilgangene fokuserer på, hvad organisationsmedlemmer ønsker 

og tror, stakeholderne tænker. En virksomheds omdømme påvirkes af mange eksterne faktorer som 

fx medierne (Brown et al., 2006, s. 104-105), hvilket vil blive belyst i analysen. Det er i analysen 
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interessant at undersøge, om afvigelserne mellem det intenderede og tilsigtede image samt Agnes’ 

omdømme fik betydning for krisen. Det vil blive belyst, om det havde nogen betydning, at Agnes’ 

omdømme bar præg af et stærkt brand, der blev sammenlignet med Louis Vuitton. Stemte 

opfattelsen af Agnes, der eksisterede eksternt før mediestormen, overens med det image og den 

identitet, der blev kommunikeret under krisen?   

Herudover fremhæver Brown et al., at man i en analyse af ovenstående forhold skal skelne mellem, 

om opfattelserne og associationerne til virksomheden bliver foretaget på individ- eller 

organisationsniveau. De fremhæver, at der i en situation hvor kommunikation fra en tredjepart har 

indflydelse på en forbrugers præferencer om et produkt er tale om individniveau. Derimod er der 

tale om organisationsniveau, når et studie vedrører et forbrugerboykots indflydelse på en 

virksomheds præstation, som det var tilfældet i Agnes (2006, s. 102). Der kan også skelnes mellem 

de to niveauer i et perspektiv med fokus på identitetsopfattelse, hvilket blev beskrevet i det 

foregående afsnit. Det vil sige, om de grundlæggende antagelser, der bliver kommunikeret om 

virksomhedens identitet, er en individuel opfattelse af et enkeltstående medlem af organisationen, 

eller om det er en opfattelse, der deles af resten af organisationen (Brown et al., 2006, s. 102-103). 

Perspektivet om individ- og organisationsniveau er relevant for denne case, og vil i analysen blive 

anvendt til at komme nærmere en forståelse af Vangsgaards betydning for krisen. Det vil blive 

undersøgt, om identitetsopfattelsen spillede en rolle i Agnes’ responsstrategi, og hvorvidt det var et 

spørgsmål om identitetsopfattelse, at ledelsen havde svært ved at indrømme sine fejl. Kulminerede 

krisen på grund af, at medarbejdernes udtalelser til pressen afveg fra den kollektive 

identitetsopfattelse? Problemstillingerne vil i samspil med de øvrige gennemgåede teorier blive 

uddybet i nedenstående analyse. 

9. Analyse 

Specialets teoretiske grundlag er nu blevet præsenteret og vil i nedenstående indgå i en analyse af 

krisens problematikker, der løbende er blevet fremhævet. Teorierne om krisekommunikation og 

imagegenoprettelse, mediehåndtering samt identitet, image og omdømme vil i analysen understøtte 

hinanden for at undersøge, hvordan Agnes’ kommunikative håndtering påvirkede krisen.  

9.1 Krisen i Agnes 

Først og fremmest er det nødvendigt at undersøge, hvilken type krise der er tale om i forbindelse 

med en uddybning af krisens kontekst. Dette kan bidrage til at belyse, hvilken betydning forholdet 



Helena Damsbo Jacobsen CBS 2013 Kandidatafhandling          

  

Side 34 af 66 
 

til stakeholderne og omverdenen fik for Agnes’ kommunikative håndtering og omvendt. 

Krisebestemmelsen er desuden jf. Coombs’ SCCT nødvendig for senere at kunne undersøge, om 

valget af strategi passede til krisetypen (Frandsen & Johansen, 2007, s. 236), da det er vigtigt, at 

strategien matcher den trussel, krisen udgjorde mod Agnes’ omdømme (Coombs & Heath, 2006, s. 

203). Den kontekstuelle analyse af krisesituationen vil efterfølgende blive uddybet ved hjælp af 

Coombs’ strategier for kriserespons og Benoits imagegenoprettelsesstrategier. 

Krisen i Agnes kan med udgangspunkt i Coombs’ SCCT kategoriseres som en ugerning (Frandsen 

& Johansen, 2010b, s. 318), da der hverken er tale om en offerkrise eller et uheld, men derimod 

dårlig ledelse og menneskelige fejl. Det kan diskuteres, hvorvidt konventionalboden er en handling, 

der direkte udsætter medarbejderne for en risiko, da indgåelse af en kontrakt mellem to parter altid 

vil være forbundet med risici. Kontrakterne er dermed ikke i sig selv en ugerning men nærmere et 

element, der bliver forstærket af de øvrige og efterfølgende faktorer ved krisen. Der er med 

”slavekontrakterne” tale om, at virksomheden ifølge ledende arbejdsmarkedsforskere bevidst 

handler forkert ved at tvinge mindreårige til at underskrive en konventionalbod (Klinken, 2011g). 

Derudover er der i form af medarbejdernes udtalelser tale om dårlig ledelse, hvilket ifølge Coombs 

er et parameter, der definerer krisetypen ugerning (Frandsen & Johansen, 2010b, s. 318). Ugerning 

er ifølge Coombs den krisetype, der udgør den højeste trussel mod omdømmet, og derfor kræver 

krisen særlig håndtering (Frandsen & Johansen, 2007, s. 238). Om Agnes formåede at håndtere 

krisen hensigtsmæssigt vil blive undersøgt i analysen og særligt i det følgende afsnit, der vil uddybe 

virksomhedens håndtering af begivenhederne i kriseforløbet. 

Coombs’ SCCT fremhæver yderligere, at en virksomheds krisehistorie og forudgående omdømme 

kan være en intensiverende faktor i en krise (Frandsen & Johansen, 2010b, s. 319). Agnes er ved 

krisens udbrud, som det fremgik af casebeskrivelsen, en ganske ung virksomhed, og der foreligger 

derfor ingen krisehistorie, da virksomheden i sit første leveår ikke var involveret i dårlig omtale 

eller krisesituationer. Derimod havde virksomheden formået at opbygge et godt omdømme, og 

forventningerne til virksomheden var skyhøje (Kjær, 2011). Krisehistorie var dermed ikke en 

intensiverende og forstærkende faktor for krisen i Agnes, da stakeholderne ikke forbandt 

virksomheden med tidligere kriser og dårlig omtale. Forventningerne og det gode omdømme kan 

derimod have fået den modsatte effekt på krisen i Agnes. Vangsgaards udtalelser om 

medarbejderne, kommentaren om at han taler, før han tænker og ikke mindst afsløringerne af, at 

Agnes solgte gamle kager stemte ikke overens med virksomhedens image. Agnes levede pludselig 



Helena Damsbo Jacobsen CBS 2013 Kandidatafhandling          

  

Side 35 af 66 
 

ikke op til de forventninger, der er til et luksusbrand, og til den status virksomheden selv havde 

etableret gennem sin historiefortælling om ”et eksklusivt brand – lige fra design af butikslokaler 

over produkter og emballage til dedikerede medarbejdere” (Vangsgaard, 2012). Denne problematik 

kan belyses ud fra Coombs’ og Holladays syn på halo-effekten og deres påstand om, at en 

virksomhed som Agnes med et godt omdømme også har behov for at arbejde med kriseledelse og 

krisekommunikation (Frandsen & Johansen, 2007, s. 340-341). At Agnes kun havde eksisteret et år, 

da krisen brød ud, og hvilke andre betydninger dette fik for krisen vil senere blive uddybet, når der 

sættes fokus på virksomhedens relationer til stakeholderne. 

9.2 Agnes’ håndtering af krisen 

Det blev i specialets teoriafsnit beskrevet, at jo større et ansvar der tillægges en virksomhed for en 

krise, desto mere imødekommende bør virksomheden være i sin krisekommunikation (Frandsen & 

Johansen, 2007, s. 238). I dette afsnit vil det blive uddybet, hvordan Agnes håndterede krisen, og 

om virksomheden formåede at opfylde kravet om imødekommende kommunikation. Herefter bliver 

virksomhedens kriseansvar og stakeholderrelationer analyseret, så Agnes’ konkrete håndtering af 

begivenhederne kan anskues i en større kontekst. 

9.2.1 Kriseforløbet 

Som det før er blevet fremhævet, er der ifølge Coombs først tale om en krise, når begivenheden 

eller den skadevoldende handling håndteres forkert eller dårligt (Coombs, 1999, s. 2). Det er ud fra 

dette udsagn interessant at gå i dybden med, hvor og hvornår i kriseforløbet Agnes traf hvilke 

kommunikative beslutninger for at forstå, hvor krisen tog sit udspring. For at undersøge hvilken 

eller hvilke strategier Agnes anvendte som respons til krisen, vil de enkelte elementer, episoder og 

udtalelser undervejs i krisen blive analyseret i den tidsmæssige rækkefølge, de som beskrevet i 

casebeskrivelsen opstod i. 

Krisen i Agnes begynder, da det kommer frem, at mindreårige er ansat på en kontrakt, der skaber 

stor forargelse. ”Slavekontrakterne” er dermed det første element i krisen, og det videre forløb blev 

muligvis afgjort af virksomhedens kommunikation og svar på kritikken. Vangsgaard og Agnes’ 

advokat afviser, at kontrakten er hård (Klinken, 2011a), og der er derfor til at begynde med tale om 

benægtelse, da Agnes med forklaringen ikke mener, der er tale om kritisable forhold, der kan 

medføre en krise (Coombs, 1998, s. 180). Agnes’ benægtelse kan betegnes som simpel benægtelse, 

idet virksomheden afviser at være ansvarlig for begivenheden og ikke mener, der er tale om en 
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skadevoldende handling (Benoit, 1997, s. 179-180). Samtidig giver Agnes via Facebook udtryk for, 

at man agter at ændre kontrakten med det samme (Klinken, 2011e). Dette udsagn indikerer 

korrigering, da virksomheden med udtalelsen lover forbedring og ændring af de kritiserede forhold 

(Coombs, 1998, s. 180). Korrigering er ifølge Benoit en afgørende faktor for imagegenoprettelsen, 

da Agnes, ansvarlig eller ej, med udtalelsen giver udtryk for handlinger, der reducerer risikoen for 

gentagelser (Benoit, 1997, s. 181). Et par uger efter krisens udbrud meddeler Vangsgaard, at 

konventionalboden er fjernet. Samtidig fastholder han, at kontrakten var i orden, men at Agnes på 

grund af omtalen i pressen har valgt at ændre den (Klinken, 2011a). Der er her tale om ét udsagn 

der rummer flere strategier på samme tid, og derfor mister strategierne deres effekt. En virksomhed 

må gerne ændre strategi undervejs i et kriseforløb (Frandsen & Johansen, 2007, s. 240), men da 

Agnes anvender strategierne samtidig, kommer virksomheden til at fremstå utroværdig, og løftet om 

korrigering mister dermed sin imagegenoprettende funktion. Dette vil senere blive uddybet og 

diskuteret i specialets vurdering af Agnes’ muligheder for et comeback. 

Vangsgaards famøse udtalelse om, at en tredjedel eller mere af pigerne er ’wannabe reality-tv-stars’ 

(Klinken, 2011c), opstår som reaktion på kritikken af kontrakterne. Der er her tale om en 

retfærdiggørelse, da Vangsgaard med udtalelsen giver udtryk for, at krisens ofre, der her er 

medarbejderne, fortjente hvad de fik (Frandsen & Johansen, 2007, s. 237). Han fremhæver med 

udtalelsen, at kontrakterne var en nødvendighed og benytter samtidig strategien ”angreb på den 

anklagende”, da han prøver at reducerede de ansattes troværdighed i et forsøg på at komme til at 

fremstå mindre skyldig (Benoit, 1997, s. 181). Vangsgaard forsøger ligeledes at unddrage sit ansvar, 

da han via omstødelse appellerer til forsvarsstrategien ved at anklage sine medarbejdere for 

manglende evner og kompetencer. Ifølge Benoit kan denne strategi kun lykkes, hvis skylden flyttes 

til nogen uden for den anklagede virksomhed, der ikke kan sættes i forbindelse med én selv, hvilket 

ikke er tilfældet her, hvor skylden placeres internt (Benoit, 1997, s. 179-180; Frandsen & Johansen, 

2007, s. 210). At personalet sættes i en position, hvor det ikke fremstår som en del af virksomheden, 

kan være en forklaring på, at strategien ikke virkede for Agnes. En problematik der vil blive 

uddybet i forbindelse med en analyse af Agnes’ identitet og image. Samtidig kan udtalelsen, hvis 

man tolker den som en benægtelse af Agnes’ ansvar, betragtes som flytning af skyld, da 

Vangsgaard med kommentaren undsiger sin egen delagtighed i handlingen (Frandsen & Johansen, 

2007, s. 207). Udtalelsen kan ligeledes placeres under Benoits strategi ”reduktion af angrebets 

omfang” og undertypen transcendens, da Vangsgaard med sin kommentar prøver at sætte 

handlingen i et andet perspektiv, da han i sit forsøg på at retfærdiggøre sin egen handling 
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fremhæver, at det er medarbejdernes skyld (Benoit, 1997, s. 181). Igen i denne situation giver 

udtalelserne udtryk for, at Agnes ikke havde lagt sig fast på en responsstrategi, da virksomheden 

senere samme dag udtaler, at man er ekstremt glad for sine medarbejdere, ”(…) som står bag en 

stor del af den succes, vi i fællesskab har knoklet os til at opnå” (Ritzau, 2011). Dette kan ses som 

et udtryk for, at kontrakterne ikke kan retfærdiggøres jf. de førnævnte udtalelser, da Vangsgaard 

ikke længere kan bruge medarbejdernes manglende kompetencer som retfærdiggørelse for 

kontrakternes eksistens. Strategiernes effekt forringes dermed yderligere, samtidig med at 

virksomheden mister troværdighed. 

I forløbet med beskyldningerne om dårlige arbejdsforhold udtaler Vangsgaard, at folk altid har fået 

det, som de vil have det, og at Agnes ikke mishandler eller taler grimt til nogen (Klinken, 2011d). 

Her er der igen tale om benægtelse, da han afviser de nye anklager mod virksomheden. Dette er 

ligeledes tilfældet, da det kommer frem, at Agnes sælger gamle kager, hvilket på samme måde 

bliver benægtet (Klinken, 2011b). I begge tilfælde er der tale om påstand mod påstand, hvor 

Vangsgaard står overfor uafhængige kilder, der samstemmigt beretter om gamle kager og dårlige 

arbejdsforhold. Vangsgaard havde med sin negative udtalelse om medarbejderne allerede på dette 

tidspunkt mistet tillid og troværdighed blandt stakeholderne, og da der var tale om flere kilder mod 

én, der i øvrigt stod bag en stærkt kritisabel kontrakt, var de udenforstående formentlig tilbøjelige til 

at tro, at medarbejderne talte sandt. Dette kom blandt andet til udtryk via kundernes udtalelser i 

medierne, der vidnede om forargelse over de dårlige arbejdsforhold og virksomhedens håndtering af 

kritikken (Lorry, 2012a).  Hvis man benægter, og sandheden alligevel kommer frem, mister man 

troværdighed, og det kan derefter være svært at rette op på omdømmet, hvilket kan forklare, hvorfor 

krisehåndteringen fik store konsekvenser for Agnes (Benoit, 1995, s. 160-164). Dette understreges 

af, at Vangsgaards udtalelser reducerede Agnes’ troværdighed, da virksomheden i 

krisekommunikationen både gav udtryk for, at man støttede de ansatte, samtidig med man gik imod 

dem. 

Episoderne omkring overenskomstforhandlingerne med HK skaber igen tvivl om Agnes’ 

troværdighed. Dels fordi det kommer frem, at Agnes ikke vil forbedre forholdene for de ansatte før 

september 2012 (Jørgensen A. L., 2011) og dermed går imod sit løfte om at rette op på de kritisable 

forhold. Dels fordi der med HK’s pressemeddelelse om sammenbruddet af 

overenskomstforhandlingerne bliver sået tvivl om, hvorvidt konventionalboden er blevet fjernet fra 

kontrakterne, som Vangsgaard tidligere offentligt havde lovet (Wilkins, 2011). Ifølge Benoit vil et 
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publikum tilgive en person eller en virksomhed, hvis det lykkes at forsikre om, at man vil foretage 

en korrigerende handling (Benoit, 2008, s. 22). I situationen med HK giver Agnes til at starte med 

udtryk for, at man alligevel ikke er villig til at rette op på sine fejl. Dette må betragtes som værende 

en afgørende faktor for virksomhedens image og troværdighed, da Agnes ikke formår at forsikre 

offentligheden om, at man vil foretage en korrigerende handling og sikre de ansatte bedre 

arbejdsforhold. At overenskomstforhandlingerne bryder sammen, gør muligheden for 

imagegenoprettelse kompleks, selvom Agnes efterfølgende sagde ja til en overenskomst.    

9.2.2 Agnes’ anvendelse af strategier    

Benoit forklarer i sin teori om imagegenoprettelse, at det er vigtigt, at en virksomhed er i besiddelse 

af en kriseplan, inden en krise indtræffer (Benoit, 1997, s. 182-183). Empirien og ovenstående 

analyse af håndteringen viser, at dette ikke var tilfældet i Agnes, da budskaberne i henholdsvis 

pressen og på de sociale medier ikke var ens. Dette viser, at virksomheden manglede en klar 

strategi, før krisen brød ud, hvilket bekræftes af Vangsgaard, der efter krisen indrømmer, at han 

ikke havde noget medieberedskab (Vangsgaard, 2012). Derudover formåede Agnes ikke at vise, at 

man forstod alvoren af, hvordan den påståede handling blev opfattet af publikummet, hvilket vil 

blive uddybet senere i analysen. Agnes udtalte sig dermed ikke passende og velovervejet om krisen, 

hvilket Benoit fremhæver som altafgørende for at kunne overbevise sit publikum (Benoit, 1997, s. 

182-183). Benoit påpeger i forlængelse af dette, at en aktør sandsynligvis kun vil anvende 

imagegenoprettelsesdiskurs, hvis aktøren indser, at publikum opfatter handlingen som uønsket, og 

aktøren tilskrives ansvaret for handlingen (Benoit, 2008, s. 20). Dette kan yderligere forklare, 

hvorfor virksomheden håndterede krisen, som den gjorde, og ikke fokuserede på anvendelse af 

imagegenoprettelsesstrategi; Agnes indså ikke, at ansvaret publikum tillagde virksomheden 

udgjorde en alvorlig trussel mod omdømmet (Coombs & Heath, 2006, s. 203).  

Som ovenstående viser, var der ikke konsistens i valget af strategi, og Agnes anvendte 

modstridende strategier i samme vendinger. Når man med analysen af krisens tekstuelle elementer 

og Agnes’ svar på begivenhederne ser tilbage på kriseforløbet, kan man ikke undgå at stille sig selv 

spørgsmålet: Var der overhovedet en strategi, der ikke blev anvendt i Agnes’ forsøg på at 

tilbagevise krisen? Benoits strategi ”bøn om tilgivelse” (Benoit, 1997, s. 181) og Coombs’ ”fuld 

undskyldning” (Coombs, 1998, s. 180) er umiddelbart de eneste strategityper, der ikke kommer til 

udtryk i kriseforløbet, når man ser bort fra få kommentarer på Facebook, hvor Agnes undskyldte og 

beklagede (Klinken, 2011e). Bøn om tilgivelse ville på baggrund af krisetypen have været den mest 
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effektive strategi at anvende, da gennemgangen af kriseforløbet viser, at der er tale om en kompleks 

krise, der består af mange elementer, som tilsammen fik betydning for krisens udvikling. Man kan 

stille spørgsmålstegn ved, om krisens omfang var blevet ligeså stort, hvis Agnes efter kritikken af 

kontrakterne i medierne med det samme havde undskyldt og lovet, at man ville ændre forholdene.  

Denne problemstilling vil blive uddybet og analyseret i det følgende afsnit om dobbeltkrisen.  

9.2.3 Dobbeltkrisens effekt 

Sturges mener, som beskrevet i teoridelen, at kriser opstår som en komponent i rækker af parallelle 

begivenheder, og at man dermed kan skelne mellem forskellige faser i et kriseforløb (Sturges, 1994, 

s. 300; Frandsen & Johansen, 2007, s. 225). Med dette syn på krisekommunikation kan krisen i 

Agnes, i forlængelse af ovenstående gennemgang af krisens faser, anskues og inddeles i forskellige 

forløb. Der kan på denne måde argumenteres for, at krisen opstod som følge af den påvirkning, der 

er opstået hændelserne imellem. Påvirkningen og selve krisekommunikationens betydning vil i dette 

afsnit blive uddybet med fokus på at undersøge, hvordan krisekomponenterne og 

krisekommunikationen påvirkede hinanden i det samlede kriseforløb.  

Krisen kan inddeles i fire overordnede begivenheder, der omhandler henholdsvis nyheden om 

kontrakterne, ringe arbejdsforhold og dårlig ledelse, salg af gamle kager samt sammenbruddet i 

overenskomstforhandlingerne med HK. Derudover kan tilføjes en overhængende komponent til alle 

begivenhederne, der består i selve håndteringen af krisen og herunder Vangsgaards udtalelser, der i 

sig selv skabte megen omtale. Hvis man anskuer begivenhederne én for én, ses det, at de hver især 

er opstået som reaktion på de foregående hændelser. For hvad var den egentlige årsag til, at krisen 

brød ud? Kronologisk set var det nyheden om ”slavekontrakterne”, men når man ser tilbage på 

forløbet, er det tydeligt, at fokus i krisen var på kommunikationen frem for kontrakterne. Dette kan 

forklares ved at inddrage Frandsen og Johansens definition af dobbeltkrisen, der beskriver 

betydningen af kommunikationsprocessen under en igangværende krise (Frandsen & Johansen, 

2007). Coombs fremhæver i tråd med dette, at en begivenhed eller handling først bliver til en krise, 

når den håndteres forkert eller dårligt (Coombs, 1999, s. 2). Teorierne kan bruges til at stille 

spørgsmålstegn ved, om ”slavekontrakterne” i Agnes overhovedet havde udviklet sig til en krise, 

hvis skriverierne om kontrakterne og konventionalboden havde stået alene. Havde medarbejderne 

følt behov for at gå til pressen og fortælle om de dårlige arbejdsforhold, salget af gamle kager og 

den dårlige ledelsesstil, hvis ikke det var for den kommunikative drejning, krisen tog, da 

Vangsgaard udtalte sig negativt om sine medarbejdere?  
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Det er tidligere i analysen blevet påpeget, at Agnes ud fra Coombs’ SCCT (Frandsen & Johansen, 

2010b, s. 318-319) ikke håndterede krisen hensigtsmæssigt, krisetypen taget i betragtning. Man kan 

samtidig ud fra ovenstående argumentere for, at krisen opstod på grund af kommunikationen om 

krisen og ikke på grund af den faktiske krisebegivenhed, der er blevet fremhævet som værende 

kontrakterne. Hvis Agnes med det samme havde indrømmet, at kontrakten var hård, og med en 

undskyldning havde lovet at forbedre forholdene, ville dimensionerne af krisen formentlig have 

været langt mindre omfattende, da journalister hurtigt mister interessen for en sag, hvis man med 

det samme beklager. Hvis man derimod tager kampen op mod medierne, risikerer man at forlænge 

krisen (Søeborg, 2012). Samtidig skal det fremhæves, at krisen blussede op, og at publikums 

forargelse delvist opstod som følge af Agnes’ strategi og Vangsgaards udtalelser, hvilket vil blive 

uddybet i analysen af de sociale mediers påvirkning på krisen (Klinken, 2011f). Dette viser, at 

kommunikationen fik afgørende betydning for krisens udvikling og konsekvenser, og at der opstod 

en kommunikationskrise, en såkaldt dobbeltkrise, der på sigt overskyggede den egentlige 

krisebegivenhed (Frandsen & Johansen, 2007, s. 306-307). 

For at kunne sætte den tekstuelle kommunikative håndtering af krisen i Agnes i et bredere 

perspektiv, er det nødvendigt at forstå krisens kontekstuelle dimensioner. Disse vil blive uddybet i 

den følgende analyse af Agnes’ stakeholderrelationer og kriseansvar. 

9.3 Agnes’ stakeholderrelationer 

Det blev i gennemgangen af Coombs’ Relationship Management fremhævet, at 

stakeholderrelationer både omfatter en strukturel og en tidsmæssig dimension. At Agnes på 

tidspunktet hvor krisen bryder ud er en ung virksomhed kan analyseres ud fra den tidsmæssige 

dimension, der også kaldes relationel historie. Derudover kan begrebet relationel historie inddrages 

i forbindelse med en analyse af Agnes’ relation til stakeholderne før, under og efter krisen.  

Coombs understreger, at kriser kan opfattes som episoder i den fortløbende relation mellem 

organisation og stakeholdere, og at det er denne relation, der har indflydelse på, hvordan 

stakeholderne fortolker en krisebegivenhed (Coombs, 2000, s. 73-75; Frandsen & Johansen, 2007, 

s. 230). Som det før er blevet beskrevet, havde Agnes i løbet af sin korte levetid fået opbygget et 

godt forhold til stakeholderne via sit stærke brand og visioner. Dette kom før krisen til udtryk via de 

sekundære stakeholdere i form af presse og bloggere, der roste virksomheden for sit virke og 

afspejlede virksomhedens værdi for kunderne (PressWire, 2011). Ud fra disse betragtninger kan 
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årsagen til krisehåndteringens konsekvenser findes i, at Agnes via sin kommunikation i selve 

krisesituationen ikke levede op til de forventninger, stakeholderne havde opbygget til 

virksomheden. Pludselig fremstod Agnes utroværdig, da historierne om gamle kager og dårlige 

arbejdsforhold for mindreårige ikke stemte overens med virksomhedens brand og løfter om 

skønhed, luksus og kompromisløshed (PressWire, 2011). Forventningerne til virksomheden var 

store, eftersom det offentligt var blevet fremhævet, at Agnes efter få år ville have et stort antal 

afdelinger i hele Europa (Kjær, 2011). Investorerne havde investeret i et projekt, der via krisen og 

ikke mindst krisekommunikationen pludselig fremstod anderledes end til at begynde med, og den 

styrtdykkende omsætning som følge af krisen forhindrede forventningerne i at blive en realitet 

(Lorry, 2012a).  

At Agnes kun havde eksisteret et år, da krisen brød ud, kan også have fået andre betydninger i 

forhold til stakeholderrelationerne i forbindelse med stakeholdernes opfattelse af krisen. Agnes 

havde muligvis ikke nået at overbevise stakeholderne og omverdenen om sit værd, og det var 

formentlig langt fra alle, der havde stiftet bekendtskab med cupcaken og ladet sig overbevise om 

den søde succes, inden krisen brød ud. Succesen fik nu en helt anden klang, da mange kunne stifte 

bekendtskab med Agnes for første gang via de negative røster i medierne. Derudover kan det have 

haft negativ betydning for opfattelsen af Agnes, at de eksisterende relationelle forhold mellem 

Agnes og stakeholderne ikke havde nået at udvikle sig til dybere relationer. Dette kan forklares på 

baggrund af, at stakeholderne ikke valgte at anskue krisen som et løsrevet, isoleret fænomen, men 

derimod lod det påvirke deres opfattelse af Agnes som helhed (Frandsen & Johansen, 2007, s. 230). 

Krisen forårsagede dermed relationel skade (Frandsen & Johansen, 2007, s. 230) på det forhold, 

Agnes på kort tid havde opbygget til sine stakeholdere, og det er netop denne relation, der danner 

grundlaget for det omdømme, en virksomhed har hos sine stakeholdere. Den relationelle skade en 

krise kan medføre vedrører derfor ikke kun virksomhedens image nu og her (Coombs, 2000, s. 76), 

hvilket betalingsstandsningen i Agnes vidner om. 

Coombs’ neoinstitutionelle tilgang til krisekommunikation kan i forlængelse af ovenstående 

anvendes i en analyse af Agnes’ relationelle historie. Hvis en virksomhed tilpasser sig de normative 

krav, vil den organisationelle legitimitet øges, og stakeholderne vil dermed være af den opfattelse, 

at virksomheden er god og har ret til at fortsætte sit virke (Frandsen & Johansen, 2007, s. 231-232). 

Udover at Agnes via sin kommunikation brød med de forventninger, der blandt stakeholderne var til 

virksomheden, brød de også normerne i deres behandling af medarbejderne. Kravene der eksisterer, 
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når der er tale om en fødevarevirksomhed blev ligeledes brudt, da det blev afsløret, at virksomheden 

solgte kager af gammel dato, og forventningerne til kvaliteten blev dermed ikke opfyldt. Derudover 

brød kvaliteten af krisehåndteringen og Vangsgaards udtalelser med de forventninger, 

stakeholderne måtte have til en virksomhed, der selv beskriver sit brand som ambitiøst og seriøst 

(PressWire, 2011). Agnes’ organisationelle legitimitet blandt stakeholderne var derfor ikke høj 

under krisen, og bruddet på normerne har ligeledes påvirket den relationelle skade, krisen og 

krisekommunikationen forårsagede.   

Den neoinstitutionelle tilgang viser, at en virksomhed der har fået etableret og anerkendt sin 

legitimitet i de institutionelle omgivelser ofte vil kunne overleve og bevare sin legitimitet selv efter 

gentagne kriser og fejltagelser. Agnes derimod havde på baggrund af ovenstående analyse i sin 

korte levetid ikke formået at opbygge en legitimitet, der var modstandsdygtig nok til at forsvare og 

legitimere en krise. Dette kan forklare, hvorfor krisen skadede selve Agnes’ legitimitet og 

resulterede i brud på den relationelle historie, hvilket ifølge Coombs kan ødelægge virksomhedens 

mulighed for overlevelse (Coombs, 2000, s. 76).         

9.3.1 Agnes’ kriseansvar 

Som det er blevet beskrevet tidligere, er krisetypen afgørende for, hvilken 

krisekommunikationsstrategi en virksomhed bør vælge. Derudover skal der i strategien tages højde 

for, hvor stort et ansvar stakeholderne tillægger virksomheden (Frandsen & Johansen, 2007, s. 236). 

Ifølge Benoit (1997) består et angreb på en virksomheds omdømme, som tidligere nævnt, af to 

komponenter. En uønsket handling finder sted, og virksomheden er ansvarlig for handlingen. 

”Slavekontrakterne” blev i medierne fremstillet som en uønsket handling, og Agnes og Vangsgaard 

blev hurtigt udpeget som de ansvarlige. Da Agnes blev antaget som værende ansvarlig for den 

uønskede handling, er publikums opfattelse af handlingen ifølge Benoit ligeså vigtig som 

handlingens omfang. Det er stakeholdernes opfattelse af ansvar, og det ansvar de tillægger 

virksomheden, der i sidste ende påvirker virksomhedens omdømme (Benoit, 2008, s. 20-21). Dette 

forklarer, hvorfor rygterne om en ansættelseskontrakt i en ganske lille virksomhed i sidste ende 

kunne påvirke Agnes’ omdømme og få fatale konsekvenser for virksomheden. Det er i denne 

sammenhæng relevant at undersøge, hvor stor en betydning virksomhedens kommunikative 

håndtering fik for de udenforståendes opfattelser af Agnes’ krise og herigennem Agnes’ 

kriseansvar.   
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Coombs beskæftiger sig med problematikken i sin tilgang, der tager udgangspunkt i 

attributionsteori, hvor der fokuseres på krisekommunikationens modtager (Coombs & Holladay, 

1996, s. 281-282). Da der i Agnes’ tilfælde er tale om en krise, der tidligere er blevet karakteriseret 

som en ugerning, kunne krisen ifølge teorien principielt have været undgået. Stakeholdernes kausale 

attributioner var derfor stærke, da Agnes blev tillagt et stort ansvar for krisen. Derudover er der tale 

om stærkt individuelt ansvar, da ansvaret for alle krisens elementer blev placeret på Agnes og 

dermed den aktør, der var involveret i begivenheden (Frandsen & Johansen, 2007, s. 234). Krisen i 

Agnes og ikke mindst Vangsgaard blev nævnt utallige gange i medierne i perioden, hvor krisen stod 

på, og krisebegivenheden var derfor ud fra den første af Coombs’ tre kausale dimensioner stabil. 

Årsagen til en krisebegivenhed vil oftest blive tilskrevet aktøren, der i dette tilfælde er Agnes og 

Vangsgaard, hvis begivenheden er stabil, hvilket kan forklare omverdenens opfattelse af Agnes’ 

ansvar. Der var i krisen ligeledes tale om svag ekstern kontrol, da der ikke var nogen 

udenforstående aktører, der kunne kontrollere krisebegivenheden, da der som førnævnt var tale om 

en krise, der opstod internt i Agnes (Coombs & Holladay, 1996, s. 281-282). Man vil i en sådan 

situation tilskrive virksomheden ansvaret for begivenheden, hvilket forklarer, hvorfor Agnes blev 

gjort ansvarlig for handlingen. Når årsagen til krisen kan tilskrives aktøren frem for begivenheden, 

som det var tilfældet med de dårlige arbejdsforhold og ”slavekontrakterne”, der i første omgang 

udløste krisen i Agnes, er der tale om internt locus. Dette medførte, at stakeholderne og 

publikummet i højere grad tilskrev Agnes ansvaret for krisen (Coombs & Holladay, 1996, s. 281-

282). At krisen opstod internt i Agnes, og hvilke yderligere konsekvenser dette fik, vil blive 

uddybet i afsnittet om de sociale mediers indflydelse på krisen. 

Jo stærkere stakeholdernes attributionerne er, desto mere sandsynligt er det, at de negative aspekter 

af krisen vil skade den kriseramte virksomhed (Frandsen & Johansen, 2007, s. 235). Dette kan være 

en forklaring på, at konsekvenserne af krisen blev store for Agnes, da det via de kausale 

dimensioner er blevet fremhævet, at attributionerne var stærke undervejs i kriseforløbet. Agnes blev 

dermed som førnævnt tillagt et stort ansvar for de begivenheder, der udløste krisen. Som det blev 

beskrevet i specialets teoriafsnit, fremhæver Coombs, at man i kriser med stærk attribution af 

kriseansvar bør anvende genopbygningsstrategi i form af kompensation eller undskyldning 

(Coombs, 2010, s. 40-41). Agnes brugte delvis kompensation i form at løfterne om at ændre 

kontrakten og arbejdsforholdene, men ikke på en måde, der overbeviste publikum entydigt om, at 

det ville ske, hvilket skyldes sammenbruddet i forhandlinger med HK. Undskyldning blev ligeledes 

kun anvendt sparsomt i strategien og i øvrigt kun i virksomhedens udtalelser på Facebook. Coombs 
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fremhæver samtidig, at genopbygningsstrategierne kun virker, hvis stakeholderne tror mere på 

virksomheden end på anklageren, og samtidig har tiltro til, at der ikke er nogen krise (Frandsen & 

Johansen, 2007, s. 237). Dette var jf. ovenstående ikke tilfældet i Agnes, hvilket kan forstærke 

forklaringen på, at Agnes ikke lykkedes med sin strategi. 

9.4 De sociale medier og kriseansvar 

I analysen af Agnes’ håndtering af krisen blev det fremhævet, at virksomheden brugte det sociale 

netværk Facebook til at beklage og undskylde overfor sine stakeholdere. Samtidig blev de sociale 

medier et vigtigt omdrejningspunkt for krisen, da det var her, forbrugere og andre, der i øvrigt 

havde en mening om virksomheden, udtrykte deres vrede over Agnes. Kommentarer som ”Jeg har 

det så dårligt over at have købt en kasse cupcakes i sidste måned. ØV, hvor har jeg dårlig smag i 

munden!” og ”Det var da utroligt ucharmerende at tale så dårligt om sine ansatte offentligt. Mon 

de stadig synes, det er ’simpelthen så smart’ at arbejde hos sådan en chef?” (Klinken, 2011f) er 

blot et eksempel på de kommentarer, der blev slået op på Agnes’ Facebookside, da krisen var på sit 

højeste. Agnes opdaterede et par gange under krisen sin status på Facebook, hvor ordene 

”undskyld” og ”vi beklager” gik igen (Klinken, 2011e), men hvorfor virkede denne strategi ikke, 

når det tidligere i specialet er blevet fremhævet, at netop undskyldning kan være en nyttig strategi i 

en krise som Agnes’? Dette afsnit vil med udgangspunkt i den gennemgåede teori og analyse af 

krisehåndtering og kriseansvar søge at belyse, om de sociale medier blev en forstærkende og 

intensiverende faktor for krisen. Det vil blive beskrevet, hvordan Agnes anvendte de sociale medier 

i krisen, og hvordan håndteringen af krisen på de sociale medier fik indflydelse på effekten af den 

øvrige krisekommunikation.  

Det er interessant at studere Agnes’ brug af sociale medier, da det i teoriafsnittet blev beskrevet, at 

denne type medier kan være et godt værktøj til at identificere advarselstegn, der indikerer, at en 

krise er under opsejling. Det er som førnævnt vigtigt, at en virksomhed er proaktiv og monitorerer 

advarselstegnene, inden krisen bryder løs, og at der derefter handles ud fra disse (Coombs, 2008; 

Breakenridge, 2012). Noget tyder på, at Agnes til at starte med ikke forstod alvoren i de sociale 

mediers betydning for krisens udvikling. Agnes fortsatte sin strategi med benægtelse og flytning af 

skyld og ansvar i sin kommunikation med pressen trods advarselstegnene, der opstod på Facebook i 

form af de mange negative kommentarer og oprettelsen af gruppen ”Boykot Agnes Cupcakes”.  
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Agnes brugte i krisen Facebook til at udsende offentlige beskeder i form af de føromtalte 

statusopdateringer, hvor virksomheden gav informationer om, at man ville ændre på forholdene, og 

at man i øvrigt beklagede Vangsgaards udtalelser i pressen (Klinken, 2011e). Problemet med disse 

statusopdateringer var, at budskaberne ikke stemte overens med de udtalelser og den håndtering, der 

på samme tid kom til udtryk via Agnes’ kommunikation i pressen. Der opstod dermed forvirring 

omkring Agnes’ holdninger, da virksomhedens kommunikation afspejlede forskellige budskaber. 

Problematikken kan anskueliggøres ved at inddrage begrebet Corporate Communication. Agnes 

formåede i sin krisekommunikation ikke at efterleve kravet om en ensartet Corporate 

Communication, hvor man tilstræber at ”(…) håndtere alt, hvad virksomheden siger og gør, som ét 

samlet budskab” (Christensen & Morsing, 2010, s. 49). Dette betød, at Agnes’ kommunikation 

forringede troværdigheden af virksomheden og virksomhedens krisekommunikation, hvilket har 

virket som et forstærkende element i krisen. 

Jin et al. forklarer i forlængelse af ovenstående de sociale mediers dominans ved at inddrage den 

følelsesmæssige dimension (2011, s. 8-9), som også ligger til grund for Coombs’ teori, der forklarer 

sammenhængen mellem højt kriseansvar og offentlighedens negative følelser (Coombs & Holladay, 

1996, s. 281-282). Som beskrevet i det foregående afsnit var Agnes’ kriseansvar højt, og derfor var 

offentlighedens udtalelser og kommentarer på Facebook negative, da brugerne af de sociale medier 

anså Agnes som skyldig for hændelserne, der udløste krisen. Coombs’ teori viser, at den 

følelsesmæssige støtte, der har været at finde på bl.a. Facebook under krisen, direkte kan påvirke 

den individuelle opfattelse af kriseresponsstrategierne, der samtidig blev kommunikeret via andre 

medier (Coombs & Holladay, 2005). Dette kan i samspil med ovenstående om Corporate 

Communication forklare, hvorfor de sociale medier fik en negativ effekt på Agnes’ 

krisekommunikation. Den følelsesmæssige påvirkning, der opstod via de sociale medier i 

offentligheden, fik indflydelse på, hvordan publikum opfattede Agnes’ øvrige krisekommunikation 

og responsstrategi. Jin et al. fremhæver, at vrede via de sociale medier som følge af en krise, der er 

opstået internt, kan medføre negative købsintentioner og negativ mund-til-mund kommunikation 

(2011, s. 8-9). Dette kan være en forklaring på, at omsætningen i Agnes faldt efter krisen (Lorry, 

2012a), da forbrugerne valgte virksomheden fra på grund af de negative følelser, der opstod på de 

sociale medier. Da Agnes var ansvarlig for krisebegivenhederne, burde virksomheden ifølge teorien 

i højere grad have fokuseret på at håndtere offentlighedens negative følelser. Agnes burde have 

adresseret den antiorganisatoriske information, der i form at Facebookgruppen ”Boykot Agnes 
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Cupcakes” blev spredt på de sociale medier (Jin et al., 2011, s. 15-16), hvilket analysen har vist ikke 

var tilfældet i Agnes’ responsstrategi og håndtering af krisen. 

Jin et al. fokuserer i deres model på krisens oprindelse, informationsform og kilde, der tidligere er 

blevet uddybet (2011, s. 5). Modellen kan anvendes i en analyse af Agnes’ krise med de sociale 

medier som informationsform, hvor krisens oprindelse som førnævnt er intern. Informationerne om 

krisen spredes af en tredjepart i form af offentligheden, mens Agnes selv giver ganske få 

informationer via sine statusopdateringer. Dette har påvirket Agnes’ krisekommunikation i negativ 

retning, da en virksomhed ifølge teorien på denne måde mister troværdighed (Jin et al., 2011, s. 7). 

Når informationerne spredes af en tredjepart på de sociale medier, bliver publikummets holdninger 

til en virksomhed nemt intensiveret og forværret af følelsesmæssige påvirkninger såsom vrede, 

foragt og væmmelse (Jin et al., 2011, s. 15). Disse følelser kom til udtryk i de førnævnte eksempler 

på forbrugernes kommentarer på Facebook, hvilket viser, at de sociale medier har virket 

forstærkende og intensiverende på krisen i Agnes.  

Sammenhængen mellem Agnes’ håndtering af krisen i henholdsvis pressen og på de sociale medier 

har på baggrund af ovenstående påvirket virksomhedens omdømme negativt. De negative følelser 

der kom til udtryk på de sociale medier viser, at Agnes’ krisekommunikation ikke lykkedes, da det 

som førnævnt er et formål med krisekommunikation at påvirke udviklingen i den offentlige mening 

i positiv retning (Sturges, 1994, s. 300-310). I forbindelse med dette kan det pointeres, at de sociale 

medier sandsynligvis ikke havde haft samme negative effekt på krisen og Agnes’ omdømme, hvis 

Agnes havde valgt en anden og mere passende strategi til håndtering af pressen. Dette kan læses i, 

at mange af de vrede kommentarer der blev udtrykt på Facebook havde omdrejningspunkt omkring 

Agnes’ håndtering af det, der skulle vise sig at blive en alvorlig krise for virksomheden.    

9.5 Agnes’ identitet og image 

I forbindelse med at Agnes’ håndtering og herunder Vangsgaards udtalelser fik betydning for 

krisen, er der tidligere i specialet blevet sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt Vangsgaard blev gjort 

synonym med virksomheden. Denne del af analysen vil med udgangspunkt i en undersøgelse af 

forholdene mellem de interne og eksterne forventninger til Agnes søge at belyse, hvorfor 

Vangsgaard handlede som han gjorde, og hvilken betydning hans handlinger fik for krisen. 

Konflikten mellem identitet, image og omdømme vil ligeledes blive uddybet, og der vil med 
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udgangspunkt i en analyse af identitetsproblemstillingerne være fokus på, hvordan Agnes’ 

omdømme udviklede sig undervejs i krisen.  

9.5.1 Organisation eller individ? 

Definitionerne af en krises centrale perspektiver fokuserer på, at en krise både har en organisatorisk 

og en individuel dimension, og at den dermed ikke er en objektiv størrelse men en social 

konstruktion (Frandsen & Johansen, 2010b, s. 306). Det er i denne forbindelse interessant at 

analysere forholdet mellem den individuelle og den organisatoriske dimension, Vangsgaard og 

Agnes, for at undersøge, hvilken betydning relationen fik for krisen. Det er tidligere blevet 

fremhævet, at der i krisen var tale om stærkt individuelt ansvar, da ansvaret blev placeret på Agnes, 

der som aktør var involveret i krisebegivenhederne. Men var aktøren i bund og grund Vangsgaard 

frem for Agnes, og blev ansvaret placeret på individet eller organisationen? Det er via 

krisekommunikationen interessant at undersøge, hvordan de to dimensioner påvirkede og afspejlede 

hinanden, og hvilken betydning det fik for krisehåndteringens konsekvenser. 

Teorien belyser, at negativ omtale af et image kan påvirke identiteten, men også at identitet kan 

påvirke et image (Hatch & Schultz, 1997, s. 357-358). Set i dette perspektiv er krisen i Agnes derfor 

med til at påvirke virksomhedens image, da image er et holistisk indtryk, en gruppe eller et enkelt 

individ danner af en virksomhed som et resultat af kommunikation af og med virksomheden (Hatch 

& Schultz, 1997, s. 359). Dette er et vigtigt element, når det skal undersøges, hvorfor Vangsgaards 

udtalelser og herigennem hans opfattelse og kommunikation af virksomhedens identitet fik 

betydning for krisen i Agnes. Det blev i specialets teoridel fremhævet, at identitet er det symbolske 

materiale, et image bliver konstrueret af. Dette betyder, at den interne identitet der kom til udtryk i 

krisekommunikationen blev afspejlet i imaget og den eksterne opfattelse af Agnes. Samtidig 

optages et image, der er rettet udadtil også internt, hvilket kan betegne kommunikationen om krisen 

i Agnes som en kontinuerlig proces, der fik betydning både internt og eksternt. Denne proces kan 

anskueliggøres ved at inddrage begrebet autokommunikation, der i et markedsperspektiv har fokus 

på, at en virksomhed kan bruge dialog med omverdenen til at bekræfte og vedligeholde sig selv 

(Christensen, 2004, s. 15). Ansatte opfatter ofte de budskaber, deres arbejdsplads sender ud i verden 

som en del af dem selv, og autokommunikation kan derfor være gunstigt, hvis den eksterne 

kommunikation højner selvfølelsen, moralen og loyaliteten hos medarbejderstaben (Christensen, 

2004, s. 19). Men kommunikation med omverdenen kan også få den modsatte effekt, når det går 

skidt for en virksomhed. Udtalelserne fra henholdsvis medarbejderne om, at Agnes er en snobbet og 
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ubehagelig arbejdsplads (Klinken, 2011d) overfor Vangsgaards udtalelser om medarbejdernes 

uduelighed (Klinken, 2011c) har uundgåeligt både påvirket identitetsopfattelsen og virksomhedens 

omdømme. Den eksterne kommunikation satte medarbejderne i et dårligt lys, hvilket fik en negativ 

effekt både internt og eksternt.  

Som det blev beskrevet i teorien, er organisationsidentitet en kollektivt delt opfattelse af en 

organisations værdier og karakteristika (Hatch & Schultz, 1997, s. 357), men under krisen i Agnes 

udviklede organisationsidentiteten sig til en splittet og mindre kollektiv størrelse. Dette skete, da 

medarbejderne med Vangsgaards ytring om, at de er ”wannabe reality-tv-stars” (Klinken, 2011c) 

blev sat uden for virksomheden og ikke længere fremstod som en del af Agnes og den interne 

identitet. Dette blev yderligere understreget via de ansattes svar på tiltalen i pressen. De 

grundlæggende antagelser der blev kommunikeret om virksomheden blev dermed en individuel 

opfattelse af et enkeltstående organisationsmedlem frem for en opfattelse, der var delt af resten af 

organisationen. På den måde opstod der en kløft i identitetsopfattelsen af henholdsvis ledelse og 

medarbejdere, da der blev skabt intern splid, der virkede som en forringende kraft på omdømmet, da 

virksomheden udadtil kom til at fremstå utroværdig.  

Det blev fremhævet i teoridelen, at en organisation i en krisesituation kan vælge at fortolke eller 

forkaste de budskaber, medierne tegner af organisationen, og at beskyttelse af intern identitet kan 

indgå i responsstrategien (Hatch & Schultz, 1997, s. 360-362). I analysen af Agnes’ håndtering af 

krisen ses det, at Vangsgaard satte identitetsbeskyttelse højere end forsøget på at undgå negativ 

omtale af Agnes. Dette fremkommer i udtalelserne om, at det ikke var Agnes’ men derimod en 

tredjedel eller flere af medarbejdernes skyld, at en konventionalbod var en nødvendighed (Klinken, 

2011c). Derudover ses det i måden, hvorpå Vangsgaard benægtede og bortforklarede 

medarbejdernes anklager mod virksomheden (Klinken, 2011b; Klinken, 2011c; Klinken, 2011d) 

samt i hans erklæring om, at han ”som person” taler, før han tænker (Ritzau, 2011). Dette viser, at 

Vangsgaard ønskede at beskytte sin identitet frem for med en undskyldning at sætte fokus på 

krisehåndtering og responsstrategi. De kontroversielle udtalelser blev dem, der pustede til ilden og 

fik krisen til at vokse sig større, alt imens Vangsgaard gik langt for at bibeholde sin, og herigennem 

virksomhedens, identitet. Det er her vigtigt at fremhæve, at Vangsgaard på en og samme tid var 

iværksætter og administrerende direktør i Agnes, og at han dermed formentlig har betragtet 

virksomheden som en del af sig selv og omvendt. Dette kan forklares ved, at iværksættere ofte er 

drevet af en dybdeliggende passion, der i samspil med de aspekter, der blev gennemgået i 
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identitetsteorien kan påvirke en iværksætters opførsel og beslutningsprocesser (Murnieks et al., 

2012). Dette kan ligeledes være en forklaring på, at Vangsgaard i krisen blev gjort synonym med 

virksomheden. Derudover kan det have haft betydning for håndteringen af krisen, der vidner om, at 

Vangsgaard betragtede beskyldningerne som et personligt angreb og derfor følte behov for at 

forsvare sig selv og sit face. Frandsen fremhæver i forbindelse med dette, at 

iværksættervirksomheder som Agnes, der lynhurtigt er blevet succeser, har travlt med at tænke på 

produktudvikling og på at opbygge en god forretning. Derfor er virksomhederne ofte ikke bevidste 

om, hvor hurtigt noget kan begynde at rulle, og hvilke konsekvenser det kan få (Søeborg, 2012). 

Dette kan i et identitetsperspektiv være en forklaring på historien om Agnes fra storhed til fald. At 

Agnes gik i betalingsstandsning som følge af krisen viser i denne kontekst, at forholdet mellem 

individ og organisation kan få konsekvenser for begge parter.   

En teoretisk forklaring på hvorfor Vangsgaard reagerede, som han gjorde på mediernes kritik, kan 

findes i Benoits beskrivelser af omdømmets betydning, hvor det forklares, at behovet for at 

genoprette et omdømme opstår, fordi mennesket er sårbart overfor angreb (Benoit, 2008, s. 17-19). 

Vangsgaard har formentlig, i forlængelse af ovenstående, opfattet angrebene på Agnes som en kritik 

af sin person, da det ifølge Benoit er aktørens opfattelse af publikummets opfattelse, der fremkalder 

forsvarsdiskursen (Benoit, 2008, s. 20-21). Han har derfor set anklagerne som en trussel mod sit 

face, hvorfor han har følt behov for at forsvare sig på kritikken og de eksterne trusler, der af 

offentligheden blev rettet mod Agnes og dermed ham selv. Det kan derfor ud fra teorien forklares 

som en naturlig reaktion, at Vangsgaard forsøgte at retfærdiggøre og bortforklare sin adfærd 

(Benoit, 2008, s. 19-20). Samtidig fremhæver Benoit, at det er vigtigt at opretholde et positivt 

omdømme udadtil, da det har betydning for indflydelsesprocessen, hvor ethos og troværdighed 

spiller en væsentlig rolle. Da Vangsgaard med sine udtalelser mistede anstændighed, mistede 

publikum tiltroen og tilliden til ham, da der blev skabt plads til tvivl (Benoit, 2008, s. 19). Det kan 

altså ud fra teorien forklares, både hvorfor Vangsgaard handlede, som han gjorde, men også hvorfor 

udtalelserne og den kommunikative håndtering forhindrede Agnes i at bevare og opretholde et 

positivt omdømme.  

Topledere er ifølge Schultz og Hatch et symbol på identitet (Hatch & Schultz, 1997, s. 362-363), og 

Vangsgaards udtalelser blev dermed også et symbol på Agnes’ identitet. De fremhæver i forbindelse 

med dette, at ledere skal være bevidste og refleksive over deres udtalelser og ikke mindst, hvordan 

de bliver opfattet af andre, da det også afspejler virksomhedens strategi og vision (Hatch & Schultz, 
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1997, s. 362-363). Noget tyder på, at Vangsgaard ikke var bevidst om, hvordan hans udtalelser ville 

komme til at påvirke Agnes og ham selv på sigt. Han satte identitetsbeskyttelse højere end forsøget 

på at anvende en passende og effektiv responsstrategi, og udtalelserne påvirkede de eksterne 

opfattelser af virksomheden i negativ retning, da Vangsgaards person under krisen blev gjort 

synonym med virksomheden Agnes. 

9.5.2 Agnes’ image og omdømme  

Når teorien viser, at det er naturligt at forsvare sig, når ens face er truet, kan man stille 

spørgsmålstegn ved, hvorfor Vangsgaards forsvar fik så store konsekvenser for virksomhedens 

omdømme. Forklaringen kan dels findes i pointerne, der tidligere er blevet fremhævet i analysen af 

Agnes’ håndtering af krisen, men det er også nødvendigt at se på, hvordan virksomhedens 

omdømme ændrede sig undervejs i krisen. Noget tyder nemlig på, at identitetsspørgsmålene ikke 

kun rummede en kløft mellem Vangsgaard og Agnes men også afvigelserne i, hvordan 

virksomheden opfattede sig selv undervejs i krisen overfor offentlighedens opfattelse af Agnes. 

Ifølge teorien kan der være stor sammenhæng mellem interne aspekter og en virksomheds image, da 

image beskrives som måden hvorpå en virksomhed ønsker og tror, at udenforstående opfatter 

imaget (Hatch & Schultz, 1997, s. 358-359). Derfor kan ovenstående analyse af Agnes’ identitet 

være med til at forklare, hvorfor de interne faktorer og problematikker i virksomheden fik 

betydning udadtil, da der i krisen opstod ubalance i Agnes’ konstruerede image, intenderede image 

og omdømme. Det intenderede image er som førnævnt ifølge Brown et al. de mentale associationer, 

ledere ønsker, at offentligheden skal have af virksomheden, hvorimod det konstruerede image er de 

associationer, virksomheden tror, offentligheden har om organisationen (2006, s. 102). Som det er 

blevet fremhævet løbende i analysen, kan man argumentere for, at Agnes og Vangsgaard ikke indså 

og forstod hvad offentligheden mente om Agnes undervejs i krisen, hvilket har indvirkning på det 

konstruerede image, der kom til udtryk i virksomhedens kommunikation. Her ses det, at Agnes ikke 

formåede at tilpasse sine budskaber til publikummet, hvilket i gennemgangen af Benoits 

imagegenoprettelsesteori blev fremhævet som et vigtigt element for at kunne fremstå 

overbevisende. Det blev pointeret, at identitetsbeskyttelse og stolthed blev prioriteret højere end 

responsstrategi og forståelse for den eksterne opfattelse, og Agnes’ konstruerede image hænger 

sammen med den stolthed, Agnes og ikke mindst Vangsgaard havde for virksomheden.  
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Krisekommunikationen bar ikke præg af, at offentlighedens opfattelse af Agnes, der ændrede sig 

undervejs i krisen, blev inkluderet i håndteringen. Ud fra marketingsperspektivet bliver image 

beskrevet som det indtryk, offentligheden har af virksomheden, og som skabes via kommunikation 

af og med virksomheden (Hatch & Schultz, 1997, s. 359). Denne tilgang kan kædes sammen med 

Brown et al.’s definition af omdømme, der beskrives som de mentale associationer, der rent faktisk 

eksisterer hos de udenforstående stakeholdere (2006, s. 104-105). Mens Vangsgaard via sin 

krisekommunikation signalerede, at han selv og Agnes ikke havde tænkt sig at ændre adfærd, 

udviklede de udenforståendes tanker og følelser sig negativt, da krisekommunikationen skadede det 

holistiske indtryk, offentligheden dannede af Agnes (Hatch & Schultz, 1997, s. 358-359). Dette 

skyldes bl.a., at Vangsgaard i sin kommunikation af det intenderede image som førnævnt ikke tog 

højde for, hvordan de udenforstående opfattede virksomheden (Brown et al., 2006, s. 104). Krisen 

og ikke mindst de forskellige opfattelser og meninger om Agnes blev eksponeret betydeligt i 

medierne, hvilket har haft indflydelse på omdømmet, da der i offentligheden opstod en opfattelse af 

Agnes, der ikke stemte overens med, hvordan virksomheden ønskede og troede, den blev opfattet. 

Det intenderede image der var båret af ”historien” om Agnes som et luksusbrand på højde med 

Louis Vuitton, skabt af virksomheden selv, (Kjær, 2011) var blandt offentligheden dermed ikke til 

at få øje på, og de interne og eksterne forventninger og opfattelser af Agnes afveg derfor fra 

hinanden. Derudover blev associationerne om omdømmet i offentligheden både foretaget på 

individ- og organisationsniveau, hvilket har virket forstærkende på krisen. På individniveauet blev 

forbrugerpræferencerne påvirket af kommunikation fra en tredjepart via medierne, og samtidig fik 

forbrugerboykottet på organisationsniveau indflydelse på virksomhedens præstation, der 

efterfølgende resulterede i en betalingsstandsning (Brown et al., 2006, s. 102-103).  

Agnes og Vangsgaard troede muligvis, at de beskyttede virksomhedens omdømme ved at fastholde 

det konstruerede og intenderede image. Men budskaberne der blev kommunikeret undervejs i krisen 

forringede derimod omdømmet, da Agnes ikke tog højde for de eksterne opfattelser i 

krisekommunikationen. Sturges’ føromtalte tredelte model fokuserer på den offentlige menings 

udvikling i et kriseforløb. Som det fremgik af casebeskrivelsen, var den offentlige mening før 

krisens udbrud positiv, men under og efter krisen blev den offentlige mening negativ. Sturges 

fremhæver i forbindelse med dette, at det endelige formål med krisekommunikation er at påvirke 

udviklingen i den offentlige mening (Sturges, 1994, s. 300-310), og også Benoit fremhæver, at 

bevarelsen af et godt omdømme er et væsentligt mål for kommunikationen (Benoit, 2008, s. 5). De 

positive meninger offentligheden havde om Agnes, før krisen indtraf, burde således være på samme 
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eller på højere niveau efter krisen. Dette var, som analysen har påpeget, ikke tilfældet, hvilket kan 

ses på virksomhedens faldende omsætning og forbrugernes skeptiske udtalelser. Dette viser, at 

Agnes ikke formåede at håndtere sin krisekommunikation på en måde, der kunne opretholde 

virksomhedens omdømme, og at håndteringen fik alvorlige konsekvenser for Agnes’ virke. Agnes’ 

internaliserende information fik ikke den ønskede effekt, da det ikke lykkedes at kommunikere 

informationer, der kunne bidrage til, at offentligheden efter krisen havde en positiv opfattelse af 

Agnes’ omdømme (Frandsen & Johansen, 2007, s. 225-226). At Agnes kom ud af krisen med et 

dårligt omdømme kan i forlængelse af krisehåndteringen forklares ud fra ovenstående analyse af 

forholdet mellem de interne og eksterne opfattelser af virksomheden. Agnes erkendte aldrig sine 

fejl, hvilket medførte en omfattende krise, der fik virksomhedens omsætning til at falde med det 

resultat, at Agnes gik i betalingsstandsning.  

10. Vurdering 

Vangsgaard gav senere medierne skylden for krisen, og han udtalte i forbindelse med 

betalingsstandsningen, at det var blevet ”utrendy” at spise cupcakes på grund af mediernes kritik af 

Agnes. En kritik han i øvrigt mener, opstod på baggrund af én medarbejders udtalelser (Lorry, 

2012a). Analysen belyser dog, at det nok nærmere var Vangsgaards egne udtalelser, der fik den 

største betydning for Agnes’ betalingsstandsning. 

I begyndelsen af specialet fremgik det af casebeskrivelsen, at Agnes efter betalingsstandsningen 

blev opkøbt af en ny investor, der satser på at kunne genskabe cupcakens succes og omdømme. 

Med udgangspunkt i analysen vil Agnes’ muligheder for imagegenoprettelse i dette afsnit blive 

diskuteret. Det vil blive vurderet, hvilke fremtidsudsigter og muligheder der er for en virksomhed, 

der som følge af en krise og sin krisehåndtering har fået alvorlige ridser i omdømmet.  

10.1 The Cupcake Comeback?  

I forbindelse med en vurdering af fremtidsperspektiverne for Agnes er det til at begynde med 

interessant at diskutere, hvorfor Vangsgaard valgte at beskylde medierne for krisen. Et bud på dette 

er, at han ønskede at fremstille Agnes og herunder sig selv som et offer for krisen. Dette fik dog 

ikke den ønskede effekt, da der hos stakeholderne efter krisen ikke herskede tvivl om Agnes’ ansvar 

for krisebegivenhederne, og krisen kunne dermed ikke tilbagevises som rygter (Frandsen & 

Johansen, 2010b, s. 304, 318). Vangsgaard ønskede formentlig at påtage sig en offerrolle, da han i 

forbindelse med betalingsstandsningen derved kunne vinde sympati og muliggøre et comeback for 
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Agnes. Forsøget på at gøre Agnes til offer i en krise, der senere er blevet betegnet som 2011’s 

største og mest eksponerede krise, vurderes på baggrund af analysen som fejlagtig 

krisekommunikation, der også kan skade Agnes i fremtiden. Et kommunikativt selvmål der kan 

kædes sammen med pointen om, at Agnes ikke forstod alvoren af publikums opfattelse af 

krisebegivenhederne og krisekommunikationen. Dette vurderes som et afgørende element for 

imagegenoprettelsen, der kan påvirke Agnes på sigt (Benoit, 1997, s. 182-183). At Agnes ikke 

forstod alvoren og omfanget af krisen afspejles i analysens pointer, der tilsammen har betydning for 

Agnes’ muligheder for et succesfuldt comeback. Det vurderes, at Agnes undervejs i krisen mistede 

sin legitimitet, da der opstod brud på den relationelle historie med stakeholderne, hvilket udgør en 

trussel mod virksomhedens overlevelse (Coombs, 2000, s. 76).  

Legitimiteten blev yderligere forringet af, at Agnes anvendte forskellige og modstridende strategier. 

Benægtelse og korrigering blev udtrykt på samme tid, hvilket betød, at strategierne mistede deres 

imagegenoprettende funktion. Dette er ifølge Coombs ikke hensigtsmæssigt, da en virksomhed bør 

bevare konsistensen og ikke sammenblande forskellige strategier (Coombs & Heath, 2006, s. 206). 

Benoit mener derimod, at en virksomhed kan drage nytte af at supplere strategier, da det at benægte 

et ansvar som regel ikke er nok til at genskabe et godt omdømme (Benoit, 1995, s. 157). Det 

vurderes dog, at anvendelsen af forskellige strategier i Agnes’ tilfælde påvirkede krisen i negativ 

retning, da det forringede virksomhedens troværdighed både i krisen og på sigt.   

Ifølge Benoit skal man undgå at komme med urigtige oplysninger. Hvis man har begået en fejl og er 

ansvarlig, skal man erkende. Man skal acceptere sit ansvar med det samme og undskylde (Benoit & 

Brinson, 1994, s. 87). Dette gjorde Agnes jf. analysen ikke, hvilket vurderes som værende 

afgørende for, at krisen udviklede sig, som den gjorde. Det vurderes ligeledes, at 

strategianvendelsen har fået betydning for Agnes i tiden efter krisen, da stakeholderne muligvis vil 

have erindringer om Agnes’ kommunikation og krisehåndtering længe efter, de har glemt, hvad den 

egentlige årsag til krisen var. Agnes’ krisehåndtering vanskeliggør dermed mulighederne for at føre 

virksomheden videre på samme niveau som før krisen, da den kommunikative håndtering også 

påvirker Agnes’ legitimitet og troværdighed på sigt.  

Ovenstående pointe forstærkes af, at Vangsgaard et par måneder efter krisen udgiver en artikel på 

det sociale netværk for kommunikationsprofessionelle, Kommunikationsforum. Her giver han sit 

eget bud på, hvordan man kommer ”tilbage på banen efter sådan en rusketur” (Vangsgaard, 2012). 

Artiklen fremhæver specialets pointe om, at Agnes ikke forstod krisens omfang og offentlighedens 
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opfattelse af krisebegivenhederne. Derudover giver artiklen rig mulighed for, at stakeholdernes 

erindringer om krisens kommunikative perspektiver bringes til live igen. Vangsgaard forklarer, at 

Agnes’ strategi for imagegenoprettelse er en PR-mæssig alliance mellem virksomheden og HK. Her 

kan man via HK’s Facebookside sende en ”Jobcake” til en ven, der har brug for bedre vilkår i sit 

fritidsjob. I artiklen forklarer han desuden, at en leder kan reagere på flere måder, når der opstår en 

kommunikationskrise: ”Med at afvise, fornægte og ignorere det skete. Den grøft er jeg ikke faldet i. 

Eller sige undskyld og bede om tilgivelse. Det har jeg heller ikke gjort. Jeg valgte en tredje vej: At 

bruge krisen som anledning til at kigge vores forretningsgange og arbejdsprocesser ekstra efter i 

sømmene” (Vangsgaard, 2012). Han beskriver samtidig sig selv som en ildsjæl og understreger, at 

det lige fra starten var planen, at Agnes skulle være en mønsterarbejdsplads, og at han på trods af 

krisen har planer om at udvide virksomheden både nationalt og internationalt inden længe. 

Vangsgaard understreger, at han dermed bidrager til at skabe arbejdspladser, og han fortæller, at 

Agnes stiller op i konkurrencen om at blive kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads 2012. Artiklen 

vurderes som en væsentlig forhindring for Agnes’ imagegenoprettelse, da den er endnu et eksempel 

på, at der eksisterede store afvigelser i den interne og eksterne opfattelse af Agnes og 

virksomhedens krisekommunikation. Artiklen viser med andre ord, at Vangsgaard stadig ikke har 

indset den trussel, krisen udgjorde mod Agnes’ omdømme.  

PR-gone-wrong og endnu et selvmål i kommunikation? Noget tyder i hvert fald på, at Morten 

Strunge, der opkøbte Agnes efter betalingsstandsningen, er opmærksom på, at en PR-mæssig 

alliance med en fagforening samt lidt justeringer i forretningsgangene og en øjeblikkelig 

international udvidelse ikke er nok til at overvinde 2011’s mest eksponerede krise. Det lader til, at 

den nye indehaver er bevidst om, at det har været nødvendigt at starte på ny, nedjustere 

forventningerne til virksomheden og langsomt genopbygge Agnes fra bunden. Dette kommer blandt 

andet til udtryk i Agnes’ nye metoder til at hverve kunder af alternative veje som ved at sælge 

værdibeviser på cupcakes til halv pris på sites som Sweetdeal og Spotdeal (se bilag 2). Derudover 

har rekonstruktionen af virksomheden medført, at man på baggrund af et strategisk samarbejde nu 

kan købe Agnes’ kager hos Sv. Michelsen Chokolade (Rode, 2012). Strunge udtalte i forbindelse 

med offentliggørelsen af tiltaget, at der udelukkende er tale om et strategisk samarbejde og en billig 

måde at udvide distributionen på, samtidig med at omkostningerne reduceres (Rode, 2012). 

Offentliggørelse af en sådan strategi ville have været svær at forestille sig i tiden, hvor man havde 

ambitioner om, at Agnes skulle fremstå som et brand på højde med Louis Vuitton. Samtidig 

vurderes det på baggrund af analysen af Agnes’ kommunikative håndtering, at en rekonstruktion af 
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virksomheden har været nødvendig for at øge Agnes’ muligheder for et comeback og en 

genoprettelse af virksomhedens omdømme.   

Et element der i forlængelse af ovenstående er særlig relevant at fremhæve i diskussionen af Agnes’ 

fremtid, er Vangsgaard og hans betydning for krisen og virksomheden. Strunge valgte ved sit opkøb 

af Agnes at udskifte direktionen, og Vangsgaards afskedigelse vurderes som et grundlæggende 

element for et muligt comeback for virksomheden. Vangsgaard blev som fremhævet i analysen gjort 

synonym med Agnes, og personen og virksomheden var derfor tæt knyttet sammen. Hatch og 

Schultz fremhæver, at ledere skal stå til ansvar for deres symbolværdi og dermed være bevidste og 

refleksive over deres udtalelser, opførsel og omdømme. Det er essentielt, at ledere formår at sætte 

sig ind i, hvordan organisationen og han eller hun selv bliver opfattet, hvilket Vangsgaard, set ud fra 

analysen og de øvrige pointer i vurderingen, ikke formåede at gøre  (Hatch & Schultz, 1997, s. 362-

363). Vangsgaards forsvinden kan dermed betyde, at der er en kerne af virksomheden tilbage, som 

andre kan bygge videre på med medarbejdernes positive tilkendegivelser. Samtidig vurderer jeg ud 

fra identitetsanalysen, at Vangsgaards tilstedeværelse i virksomheden har sat dybe spor, der har 

indvirkning på offentlighedens opfattelse af virksomheden, hvilket også på sigt kan påvirke Agnes’ 

omdømme og muligheder for imagegenoprettelse. 

11. Konklusion 

Dette speciale havde til formål at undersøge, hvordan Agnes’ kommunikative håndtering påvirkede 

virksomhedens krise. Efter en beskrivelse af kriseforløbet blev krisen analyseret ud fra en teoretisk 

ramme, der blev sammensat af teorier om krisekommunikation og imagegenoprettelse, 

mediehåndtering samt identitet, image og omdømme. Teorierne blev valgt, da de tilsammen kunne 

belyse, hvordan de kommunikative elementer fik indflydelse på krisen og det faktum, at Agnes gik i 

betalingsstandsning som følge af krisen.     

Krisen i Agnes blev kategoriseret som en ugerning og udgjorde derfor en høj trussel mod 

virksomhedens omdømme. Det blev i forlængelse af dette pointeret, at stakeholdernes kausale 

attributioner var stærke, og at Agnes derfor blev tillagt et stort ansvar for krisen. Analysen viste, at 

Agnes brugte mange forskellige strategier i sit forsøg på at tilbagevise krisen, men strategierne var 

ikke imødekommende og vidnede samtidig om, at Agnes ikke havde nogen kriseplan. På baggrund 

af analysen af responsstrategien kan det konkluderes, at anvendelsen var problematisk, da teorien 

viser, at en virksomhed bør erkende sine fejl og undgå at bruge modstridende strategier. Agnes’ 
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anvendelse af strategier medførte dermed, at virksomheden via sin kommunikative håndtering 

mistede troværdighed, hvilket vanskeliggør Agnes’ muligheder for imagegenoprettelse. Krisen i 

Agnes udviklede sig til en kommunikationskrise, da den faktiske krisebegivenhed i form af 

”slavekontrakterne” blev overskygget af Agnes’ kommunikative håndtering af krisen. På baggrund 

af analysen kan det derfor konkluderes, at der formentlig ikke havde været en krise, hvis Agnes fra 

starten havde håndteret situationen anderledes. 

Analysen af krisens kontekst viste, at Agnes’ kommunikative krisehåndtering fik afgørende 

konsekvenser for virksomheden. Agnes havde inden krisens begyndelse gode relationer til sine 

stakeholdere, og der var blandt stakeholderne store forventninger til virksomheden. Det blev 

samtidig fremhævet som et problem, at Agnes ikke havde eksisteret i mere end et år, da krisen brød 

ud. Agnes havde i sin korte levetid ikke nået at overbevise stakeholderne om sit værd, og 

forholdene havde ikke nået at udvikle sig til stærke relationer. På baggrund af analysen kan det 

konkluderes, at stakeholderne ikke anskuede krisen som et løsrevet og isoleret fænomen, men de 

lod derimod krisen og den kommunikative håndtering påvirke deres opfattelse af Agnes. 

Krisehåndteringen forårsagede dermed relationel skade, hvilket fik indflydelse på Agnes’ 

muligheder for overlevelse, da krisen påvirkede virksomhedens legitimitet. 

De sociale medier blev et vigtigt omdrejningspunkt for krisen, da Agnes brugte forskellige 

kommunikative strategier på de sociale medier og i pressen. At Agnes’ kriseansvar var højt fik 

indflydelse på offentlighedens negative følelser, der kom til udtryk på de sociale medier, hvilket 

direkte fik indflydelse på den opfattelse, publikum dannede af Agnes’ kriseresponsstrategi og 

kommunikation i pressen. Dette fik en negativ effekt på Agnes’ krisekommunikation og påvirkede 

omdømmet, da krisens oprindelse var intern, og da informationerne om krisen hovedsageligt blev 

spredt af en tredjepart. Det kan dermed konkluderes, at mediehåndteringen skadede virksomhedens 

troværdighed, og de sociale medier blev en forstærkende og intensiverende faktor i krisen. 

Der opstod i krisen afvigelser i de interne og eksterne forventninger til Agnes, og relationen mellem 

den organisatoriske og individuelle identitetsdimension fik betydning for krisen. Vangsgaard blev 

gjort synonym med Agnes, og hans udtalelser forhindrede dermed virksomheden i at bevare sit 

positive omdømme. Vangsgaards kommunikation af Agnes’ identitet påvirkede den eksterne 

opfattelse af imaget, og organisationsidentiteten udviklede sig under krisen til en splittet størrelse, 

da medarbejderne via Vangsgaards udtalelser ikke længere fremstod som en del af den kollektive 

identitet. Det kan konkluderes, at identitetsbeskyttelse blev sat højere end forsøget på at undgå 
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negativ omtale, hvilket overskyggede mulighederne for at tilbagevise krisen med imødekommende 

krisekommunikation.  

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at Agnes og Vangsgaard ikke indså den trussel, krisen 

udgjorde mod omdømmet og virksomheden. Der blev i krisekommunikationen ikke givet udtryk 

for, at Agnes havde indset, hvordan virksomheden blev opfattet af stakeholderne, og Agnes 

anvendte derfor ikke den mest hensigtsmæssige kriseresponsstrategi i forhold til krisetypen. Dette 

skadede Agnes’ legitimitet, og virksomheden tog ikke højde for, at kommunikation af den interne 

identitetsopfattelse fik indflydelse på det eksterne omdømme. Agnes formåede ikke at påvirke den 

offentlige mening i en positiv retning, således at meningerne om virksomheden var på samme eller 

på højere niveau, end før krisen indtræf. Det konkluderes på baggrund af dette, at den 

kommunikative håndtering ikke medvirkede til at genoprette, beskytte og genskabe Agnes’ 

omdømme og legitimitet, hvilket er nødvendigt for at undgå, at en krise forårsager relationel skade. 

Et af krisekommunikationens vigtige formål blev dermed ikke indfriet, og det kan derfor 

konkluderes, at Agnes’ krisekommunikation var forfejlet. Agnes’ kommunikative håndtering fik 

afgørende betydning for krisen, da krisens konsekvenser på baggrund af analysen kan tilskrives den 

kommunikative håndtering frem for den faktiske krisebegivenhed.  

12. Perspektivering 

Agnes’ kommunikative håndtering af krisen vil i dette afsnit i forlængelse af de fremhævede pointer 

i konklusionen blive perspektiveret til Meyers Bageri, der i foråret 2012 ligesom Agnes trak mange 

overskrifter, der afslørede kritisable arbejdsforhold for mindreårige ansatte. Modsat Vangsgaard 

håndterede Meyer krisen ved at sige undskyld, og han lovede hurtigt at rette op på 

arbejdsforholdene. Perspektiveringen vil uddybe specialets argumentation og undersøge, hvordan 

situationen og mulighederne for imagegenoprettelse havde set ud, hvis Agnes havde håndteret 

krisen anderledes. Dermed understreges specialets pointer om, at krisehåndtering og 

krisekommunikation kan have afgørende betydning for en krises udvikling. 

12.1 Agnes vs. Meyers Bageri 

I metodedelen blev det i forbindelse med den induktive metode fremhævet, at det ikke er muligt at 

overføre resultaterne af dette speciale direkte til en anden krise, da kriser ikke er identiske. Når det 

kommer til krisehåndtering og krisekommunikation, er det alligevel muligt at drage paralleller 

mellem kriser og via sammenligning undersøge, hvordan kommunikativ håndtering kan påvirke en 
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krise. Agnes (etableret i 2011) og Meyers Bageri (etableret i 2010) er virksomheder, der har mange 

lighedspunkter. De er begge bagerier, der sælger kvalitet og luksus, og de leverer via deres brand en 

oplevelse til kunden. Dette kommer bl.a. til udtryk via den delikate emballage og minimalistiske 

stil, der er at finde i virksomhedernes få afdelinger beliggende omkring hjertet af København.  

Krisen i Meyers Bageri begyndte, da det i marts 2012 kom frem, at de ansatte havde dårlige 

arbejdsforhold. Det blev bl.a. afsløret, at ekspedienterne i bagerierne ikke havde ret til pauser, og at 

de ikke fik lov til at gå hjem, hvis de blev syge på en vagt (Christensen & Andersen, 2012b). Hvis 

ikke man vidste bedre, lød afsløringerne til forveksling som krisen i Agnes, da der også her var tale 

om dårlige arbejdsforhold for mindreårige ansatte. Medarbejderne sendte et par måneder forinden 

krisens udbrud en mail til bageriets administrerende direktør Tage Jensen, hvori de beskrev deres 

situation og bad om en overenskomst, der kunne sikre dem bedre arbejdsforhold. Da Tage Jensen 

videresender personalets mail til den øvrige ledelse, sender han den ved en fejl samtidig til de 

ansatte. I mailen skriver Tage Jensen: ”Sikke noget bavl! I skal ikke svare nogen af jer, jeg tager 

mig af den. Bemærk i øvrigt pigebarnets mellemnavn (Børsting red.)! Vi har desuden ingen 

overenskomst, så vi har ikke gjort noget forkert i forhold til den. Men sikke en rådden kultur” 

(Christensen & Andersen, 2012b). Medarbejderne vælger et par måneder senere at gå til pressen. 

Med sig har de mailen fra Tage Jensen, der skaber stor forargelse og bliver startskuddet på krisen i 

bageriet.  

Da Claus Meyer konfronteres med, at pressen er kommet i besiddelse af mailen, henviser han til 

Tage Jensen, der lader sig interviewe af Politiken. I interviewet giver han i stil med Vangsgaard 

udtryk for, at bageriets ansatte er glade og tilfredse, og han understreger, at der ikke er et eneste af 

kritikpunkterne, der er sandt. Sidst men ikke mindst fremhæver han i interviewet, at han er 

koncernens bedste direktør, at han er rigtig god til at tage sig af sit personale, og at han er yderst 

opmærksom på, hvordan de ansatte har det (Christensen & Andersen, 2012a). Med andre ord 

afviser Tage Jensen alle anklagerne på samme måde, som Vangsgaard afviste kritikken rettet mod 

Agnes. Dermed begynder de to kriser ens; der er tale om dårlige arbejdsforhold, og kritikken bliver 

prompte fejet af vejen. Vreden der bliver rettet mod Meyers Bageri er stor, og ligesom det var 

tilfældet i Agnes, bliver der rettet hård kritik mod folkene bag virksomheden. En læser skriver på 

Politiken.dk: ”Kendetegnende for Joe & the Juice, Agnes Cupcakes og nu Meyer er ejernes 

storhedsvanvid og menneskeforagt” (Herschend, 2012).  
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Derimod er der stor forskel på, hvordan virksomhederne håndterer kriserne de efterfølgende dage, 

hvilket får afgørende betydning for, hvordan de udvikler sig i hver sin retning. Allerede dagen efter 

de første artikler om forholdende i Meyers Bageri bliver bragt i Politiken, fortæller Meyer, at han 

længe før sagen kom frem i dagens lys har givet Tage Jensen en skriftlig påtale for den arrogante 

mail, han sendte til ledelsen. Han tager samtidig afstand fra måden at håndtere sagen på: ”(...) 

attituden, strider imod alt, hvad vi står for. Retorikken der har været brugt internt er helt 

uacceptabel, og støder jeg på noget lignende i fremtiden, vil det få alvorlige konsekvenser” (Pagh, 

2012). Samtidig påtager Meyer sig det fulde ansvar og siger, at ansvaret i sidste ende er hans og 

ingen andens. Han lover at rette op på de dårlige arbejdsforhold med det samme men understreger 

samtidig, at han har svært ved at genkende det billede, medierne tegner af virksomheden 

(Christensen & Andersen, 2012c). Få dage efter krisens udbrud gæster Meyer ”Clement Søndag”, 

hvor han beklager sagen og fortæller, at han skammer sig (Christensen & Andersen, 2012d). I 

samme beklagende stil udsender han en mail til sine kunder, hvor han ligeledes undskylder (Pagh, 

2012).  

Det var ikke alle, der uden tøven ville acceptere Meyers undskyldning, og han blev i dagene efter 

sin tv-optræden beskyldt for at være for dygtig (Højbjerg, 2012). Derudover gik flere ansatte stadig 

imod ham og påstod, at han talte usandt under sin medvirken i ”Clement Søndag” (Christensen & 

Andersen, 2012d). Ikke desto mindre stoppede skriverierne efter få dage, og de nåede aldrig samme 

højder og eksponering, som det var tilfældet med krisen i Agnes. Muligvis fordi journalisterne 

ganske enkelt mistede interessen for sagen, som det blev beskrevet i analysen, ofte sker, når man 

hurtigt beklager (Søeborg, 2012). Meyers Bageri har efter krisen i modsætning til Agnes ikke været 

nødsaget til at foretage nogen åbenlys rekonstruktion af virksomheden, og den 15. februar i år 

åbnede virksomheden endnu en afdeling på Østerbro (Claus Meyer, 2013). 

Casen om Meyers Bageri der efter en turbulent start valgte en klar og undskyldende strategi i 

modsætning til krisen i Agnes, der var centreret omkring benægtelse og retfærdiggørelse, er et godt 

eksempel på, hvad kommunikativ håndtering kan betyde for en virksomhed. Dette understreges 

yderligere af, at krisen om de dårlige arbejdsforhold i Meyers Bageri opstod i kølvandet på en 

anden alvorlig og personlig kritik rettet mod Claus Meyer. Kun en måned før afsløringerne af de 

dårlige arbejdsforhold kom det frem, at Meyer som en del af sin CSR-strategi tog voldsdømte i 

lære, og hans optræden i tv-programmet ”Restaurant bag tremmer” skabte livlig debat, der fik stor 

mediedækning i samtlige danske medier (Madsen, 2012).  
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Slutteligt skal det fremhæves, at Meyer har drevet forretning i mere end tyve år, hvorimod 

Vangsgaard var ny på iværksætterscenen. Meyer og virksomhedens relationer til stakeholderne har 

dermed været stærkere, end det var tilfældet i Agnes. Dette understreger, at krisekommunikationens 

tekstuelle dimensioner indgår i en kontinuitet med krisens kontekstuelle faktorer. 

Krisehåndteringens tekstuelle og kontekstuelle perspektiver påvirker derfor hinanden gensidigt, 

hvilket også kan have betydning for en virksomheds omdømme på sigt, som det har vist sig at være 

tilfældet i Agnes. 
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14. Appendiks 
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