
Abstract  
Crisis management is becoming an increasing phenomenon both globally and nationwide. 

Consequently organizations’ need for crisis communication skills and for dealing correctly with crises 

is becoming an important requirement in the corporate world. Today, organizations are forced to 

navigate in a modern society that creates new kinds of unforeseeable risks. They have to be capable of 

creating strategies and responding appropriately to critique in a society, whose belief in the authority of 

companies has been replaced with the need for trust and responsibility. In the beginning of 2011 the 

Danish international pharmaceutical company H. Lundbeck A/S found themselves in a situation that 

put their ethical behavior into question. Their drug medicament is being used as part of the death 

penalty by several states in the US. The situation quickly developed into a critical communication crisis 

and caused reputational damage due to the company’s unwillingness to live up to their trustworthiness.  

 

The thesis, “An ethical injection for Lundbeck – when crisis communication repairs the company’s 

reputation” studies crisis communication as a repercussion of not dealing correctly with the challenges 

brought on by the so-called legitimacy of H. Lundbeck A/S. To investigate this problem field a 

theoretical framework was developed ahead of the empirical research. The framework is based on 

sociologist Susanne Holmström’s theory on legitimacy along with Dr. W. Timothy Coombs’ 

Situational Crisis Communication Theory. A methodical approach in form of a thorough research of 

the broad media coverage of my strategically selected case was found relevant to examine this problem 

area. This type of qualitative study gives an insight to one specific situation, which applies a deeper 

understanding of the importance of crisis management.  

 

In the article, Legitimitet og offentlighed – reflekterende ledelse, Susanne Holmström clarifies the 

concept of legitimacy and how organizations obtain this. Her theory is primarily built on Mark C. 

Suchman’s legitimacy philosophy. The first part of my analysis examines the legitimacy in terms of the 

pharmaceutical company’s questionable ways of responding to their own set of business values, which 

are based on responsibility where as the second part focuses on how to manage the crisis using the 

specific set of crisis communication strategies and theoretical guidelines of Timothy Coombs. The red 

thread in both Holmström’s and Coombs’ theories is that they equally engage in the fact that it is all 



	  

about the perception. In order to obtain legitimacy an organization needs to be perceived as a decision-

maker that owns up to its responsibility. Simultaneously, according to Timothy Coombs’ framework, 

organizations will not regain the trust of their stakeholders unless they base their crisis response on 

their stakeholders’ perception of the crisis.            

The thesis argues the case from the different points of views in the media amongst them the involved 

human rights organizations and H. Lundbeck A/S. The company feels that they are being blamed for a 

matter they have no control of, and as a result they spend several months staging themselves as the 

victim and stating that instead action should be taken by others. My research showed that in the end H. 

Lundbeck A/S succeeded in communicating through a proper response strategy and thereby cope 

effectively with the critique of their stakeholders by taking the appropriate action and demonstrating 

the willingness to take responsibility. 
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Indledning 
”A challenge occurs when a stakeholder calls an organization’s actions into question. The stakeholder 

claims that the organization is acting in ways that are inappropriate” 
 

Dr. W. Timothy Coombs, 2014. 

  

”Skam jer, Lundbeck. Kræv Lundbecks henrettelsesmiddel trukket tilbage” (Gunge & Winther, 2011, 

web 1). En massiv kritik og forargelse hagler fra januar 2011 ned over det danske, internationale 

medicinalfirma, H. Lundbeck A/S, (herefter Lundbeck). Dette i såvel de danske som de udenlandske 

massemedier. Stakeholderes frustrationer og raseri opstår som konsekvens af Lundbecks såkaldte rolle 

som leverandør til dødssprøjter (Gunge & Winther, 2011, web 1). Lundbecks lægemiddel, Nembutal, 

som indeholder stoffet, Pentobarbital, benyttes for første gang den 16. december 2010 til henrettelsen 

af den dødsdømte fængselsindsatte, John David Duty, i den amerikanske delstat, Oklahoma (Wind-

Friis, 2011, web 2). Henrettelsen bliver anledningen til en kommunikationskrise, som viser sig at være 

en rullende snebold og mere omfattende, end man tilsyneladende havde forudset hos den danske 

medicinalgigant. Ledelsen i Lundbeck forsøger i januar 2011 at slukke ildebranden med en forklaring i 

medierne om, at man ikke har til hensigt at fjerne lægemidlet fra markedet, da dette vil betyde at lade 

de patienter i stikken, som midlet oprindeligt er udviklet til (Buck Jensen, 2011, web 3). Trods 

forklaringer og et smalt forsøg på at handle på sagen, lader menneskerettighedsorganisationer, 

befolkningen og massemedier ikke Lundbeck slippe af sted med denne form for kommunikation.   

 

”Reputations are threatened during any crisis. The belief is that communication (words and actions) 

affects how stakeholders perceive the organization in crisis. Key goals in the crisis management 

process are to prevent or minimize damage, maintain the organizations’ operations, and repair 

reputational damage” (Coombs, 2014: 142).   

 

Virksomheders omdømme udgør i dag en væsentlig del af en virksomheds værdi (Bjørn Kraft, 2014, 

web 4). Enhver organisation, offentlig som privat, stor eller lille, bygger sin overlevelse og succes på 
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én grundlæggende ting; nemlig sit omdømme (Schultz-Jørgensen, 2014: 14). Kunder, leverandører, 

investorer, journalister, NGO’ere og myndigheder spiller alle en rolle for virksomheders succes. De har 

alle en opfattelse af de organisationer, de har med at gøre. Opfattelser, der kan være positive eller 

negative, korrekte eller fejlagtige – men som styrer deres valg om hvilke produkter, de vil købe og 

hvilke vilkår, de skal tilbyde virksomheden (Schultz-Jørgensen, 2014: 14). Den amerikanske professor 

og forsker, Dr. W. Timothy Coombs (herefter Coombs), mener, at det er virksomhedens stakeholdere, 

der bestemmer, hvorvidt virksomheden befinder sig i en krise. Hvis én eller flere af virksomhedens 

interessenter er af den opfattelse, at virksomheden er i en krisetilstand, så er den det – og virksomheden 

vil herefter handle ud fra, at den er i en krise. Det bliver altså pludselig andre end virksomheden selv, 

der definerer situationen (Coombs, 2014: 3). Desuden påpeger Coombs, at ingen virksomheder i dag er 

immune overfor kriser. Virksomhederne bør derfor tilegne sig så megen viden som muligt omkring 

krisestyring (Coombs, 2014: 1).  

 

Følgende afsnit beskriver Lundbeck som virksomhed, selve problemfeltet og årsagerne til, at Lundbeck 

i 2011 ryger i kraftig modvind hos deres stakeholdere. Case-beskrivelsen giver et indblik i de 

handlinger, som danner grobund for krisen, samt at den er et oplæg til problemformuleringen. 

Indledningsvis gives en kort baggrundsbeskrivelse af Lundbeck som organisation.  

H. Lundbeck A/S  
H. Lundbeck A/S blev stiftet den 14. August 1915 i København af Hans Lundbeck. Lundbeck er en 

global medicinalvirksomhed, som beskriver sig selv som stærkt forpligtet til at forbedre livskvaliteten 

for mennesker, der lever med en hjernesygdom. Lundbeck er engageret i forskning, udvikling, 

produktion, markedsføring og salg af lægemidler i hele verden (Lundbeck.com, 2015, web 5). 

Lundbecks hovedkontor er beliggende i Danmark, og Lundbeck beskæftiger desuden 5.500 ansatte 

fordelt i 57 lande verden over. Hertil markedsfører Lundbeck sine produkter i omtrent 100 lande. 

(Lundbeck.com, 2015, web 6). 

Mission,	  vision	  og	  værdier	  	  	  
Lundbecks vision er at blive en af de førende markedsledere på verdensplan i psykiatri og neurologi. 

Deres mission er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske 

lidelser. Lundbecks tre kerneværdier er at være ”fantasifuld”, eller ”opfindsom” – herunder behovet for 
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at turde at være anderledes, at være passionerede ved aldrig at give op samt at være ”ansvarlige” – at 

gøre det rigtige. Ansvarlig betyder, i Lundbecks optik, at deres medarbejdere forventes at gøre det 

rigtige ved at handle ansvarligt over for kolleger, miljøet og udadtil (Lundbeck.com, 2015, web 7). 

Problemfelt 
Når kommunikationen er forkert, er medicin unyttig 

Lundbecks krise initieres af henrettelsen af John David Duty den 16. december 2010. Essentielt ved 

netop denne henrettelse er, at man benytter lægemidlet, Pentobarbital1, produceret af det danske 

medicinalfirma. Et middel, som bruges af patienter med epilepsi. Det, som ligger til grund for 

anvendelsen af Lundbecks lægemiddel, er en national mangel på bedøvelsesmidlet, Sodium Thiopental, 

der normalt bruges i sprøjterne til dødsstraf i de fleste stater i USA (Wind-Friis, 2011, web 2). Den 

amerikanske virksomhed, Hospira, som på dette tidspunkt, er de eneste i verden, der producerer midlet, 

Sodium Thiopental, oplever besværligheder med at levere det, efter at produktionen er rykket til 

England og Italien. England har forbudt al eksport af stoffet, imens Italien kræver garanti for, at stoffet 

ikke vil blive brugt til henrettelser. Konsekvensen heraf er, at Hospira meddeler, at man ikke længere 

kan levere midlet til de amerikanske fængsler. USA er derfor på udkig efter et alternativ, og de peger 

på danske Lundbecks bedøvelsesmiddel, Pentobarbital, som en mulighed (Wind-Friis, 2011, web 2). 

Konsekvensen af brugen af Lundbecks lægemiddel bliver, at den danske medicinalvirksomhed, 

gennem det første halvår af 2011, rammes af en stor bølge af kritik grundet deres stakeholderes indtryk 

af Lundbecks manglende ansvarsbevidsthed og et udtryk for ligegyldighed. Lundbecks stakeholdere 

føler sig efterladt med en opfattelse af, at danske Lundbeck sættes i forbindelse med dødsstraf og 

fralægger sig ansvaret for brugen af deres middel – og det er sådan, medicinalfirmaet bliver fremstillet i 

medierne. Lundbeck reagerer ved at være overraskede og pointere over for de respektive fængsler, at 

de ser misbruget stoppet (Børsen Investor Redaktion, 2011, web 9). Sagen skaber stor polemik og fører 

til handlingsbaserede reaktioner og stor kritik fra blandt offentligheden og kommunikationseksperter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pentobarbital er et stof, der findes i produktet, Nembutal. Det er et patent, som Lundbeck overtager, da de i 2008 

køber den amerikanske medicinalvirksomhed, Ovation, og dermed får eneret på at sælge i USA (Svansø, 2011, web 8). 

Pentobarbital og Nembutal bliver brugt synonymt i mediernes dækning af Lundbecks krise på samme vis, som det vil blive i 

denne afhandling.  
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(Gunge & Winther, 2011, web 1). Især de to NGO’ere, Amnesty International2 og Reprieve3, er 

styrende i kritikken og stiller spørgsmålstegn ved Lundbecks forretningsmetoder (Lindeberg, 2011, 

web 10). De to organisationer søger via Lundbeck at gøre opmærksom på menneskerettigheder og det 

faktum, at Lundbeck kan være med til at sætte dødsstraf på dagsordenen – Lundbeck bliver med ét 

iscenesat og omtalt som skurken, der hjælper amerikanske fængsler med at henrette de dødsdømte 

indsatte.  

Problemformulering	  
Ovenstående indledning og case-beskrivelse leder til følgende problemformulering. Denne søger at 

afdække en interessant og nødvendig problemstilling ud fra en teoretisk tilgang. Mit bestræbelse med 

den valgte problemformulering er, at min kandidatafhandling kan bidrage med nyttig, generaliserbar 

viden omkring, hvordan virksomheder fremadrettet bedst muligt kan håndtere lignende krisesituationer 

i forhold til krisekommunikation. Med udgangspunkt i den valgte case og teori ønsker jeg derfor at 

undersøge følgende problemformulering:  

 

Hvordan håndterede Lundbeck deres legitimitet under deres kriseforløb i 2011? Og hvilke 

implikationer havde deres krisehåndtering for deres omdømme? 

 

På baggrund af den overordnede problemformulering tilføjes følgende underspørgsmål. Dette har til 

hensigt at konkretisere og uddybe opgavens formål: 

 

• Hvordan harmonerede Lundbecks krisehåndtering med Coombs’ teoretiske framework? 

Håndterede Lundbeck deres krise korrekt, eller kunne de, set ud fra Coombs’ teori have 

håndteret krisen mere optimalt? 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Amnesty er en international NGO, som arbejder for at forhindre alvorlige krænkelser af menneskerettighederne 
(Amnesty.dk, 2015, web 12). 
 
3	  Reprieve er en international græsrodsbevægelse, hvis arbejde ligger i at styrke menneskerettighederne for fanger, der 
sidder på dødsgangen eller Guantanamo-lejren (Reprieve.org.com, 2015, web 11).   
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Afhandlingens struktur   
Nærværende afhandling består af fem dele, som illustreres i nedenstående figur. Del 1 introducerer 

indledningen, der leder til problemformuleringen. Nøglebegreber bliver anskueliggjort sammen med 

min motivation og overvejelser bag specialet. Del 2 søger at forklare de postmodernistiske 

samfundstendenser, som afføder behovet for krisekommunikation. Del 3 går i dybden med de 

metodiske overvejelser, der går forud for den indeværende undersøgelse, en redegørelse for specialets 

teoretiske analyseapparat samt et overblik over den valgte case. Del 4 består af afhandlingens analyse, 

del 1 og 2, som har fokus på henholdsvis Lundbecks legitimitetskrise og krisekommunikation som 

redskab til at løse denne krise. Slutteligt i del 5 findes konklusionen sammen med en perspektivering.            

 

  

 

 

• 	  Indledning,	  problemfelt	  og	  problemformulering	  	  
• 	  BegrebsaYklaring,	  motivation	  og	  kontemplation	  	  

Del	  1	  
Indledning,	  problemfelt	  og	  
problemformulering,	  

begrebsaYklaring,	  motivation	  og	  
kontemplation	  

• 	  Samfundsteoretisk	  ramme	  	  
Del	  2	  

	  Afsnit	  som	  danner	  rammen	  om	  
behovet	  for	  krisekommunikation	  i	  

det	  senmoderne	  samfund	  

• 	  Metode	  	  
• 	  Empiri	  og	  teoretisk	  reYlektion	  
• 	  Analysestrategi	  og	  case-‐oversigt	  	  

Del	  3	  
Metode,	  empiri,	  teoretisk	  reYlektion,	  
analysestrategi	  og	  case-‐oversigt	  

• 	  Analysedel	  1	  og	  delkonklusion	  	  
• 	  Analysedel	  2	  og	  delkonklusion	  	  

Del	  4	  
Analysedel	  1	  og	  2	  samt	  

delkonklusioner,	  der	  samler	  op	  på	  
resultaterne	  af	  hver	  af	  analysedelene	  

• 	  Konklusion	  	  
• 	  Perspektivering	  	  

Del	  5	  
Konkluderende	  afsnit	  samt	  
perspektivering	  til	  yderligere	  
relevante	  undersøgelser	  
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Begrebsafklaring 
Med følgende afsnit ønsker jeg at introducere og definere de begreber, som spiller en central rolle 

gennem specialet. Øvrige begreber, som er mindre afgørende for den overordnede forståelse, vil blive 

defineret og forklaret senere, efterhånden som de bliver anvendt. 

 

Implikationer 

Når der tales om ordet, implikationer, i nærværende afhandling, skal dette forstås som de eventuelt 

positive eller negative virkninger, Lundbecks krise fik for deres omdømme. ”Implikationer” er et mere 

neutralt ord en eksempelvis ”konsekvenser”, og brugen af ordet er valgt ud fra et ønske om netop at 

bevare denne neutralitet gennem undersøgelsen. Resultatet af min forskning vil i konklusionen pege på 

de implikationer, krisen fik for Lundbeck.    

 

Legitimitet 

Når begrebet, legitimitet, omtales, skal forståelsen af dette være med udgangspunkt i Susanne 

Holmströms beskrivelse af legitimitet, som tager sit afsæt i Mark C. Suchmans definition af samme. 

Definitionen af legitimitet og brugen heraf vil, ligesom ovenstående, blive introduceret og forklaret 

senere i et separat afsnit om Susanne Holmströms syn på legitimitet. Gennemgående i specialet skal 

legitimitetsbegrebet ses i tæt sammenhæng med begrebet, krise, idet at mit speciale bygger på en 

grundlæggende hypotese om, at Lundbecks krise udløses af deres problemer med legitimitet. 

Begreberne, legitimitet og krise, er omdrejningspunkt for nærværende afhandling, hvorfor disse to 

begreber vil blive benyttet ofte og være det primære afsæt i analysen. 

 

Krise og krisekommunikation 

Termerne, krise og krisekommunikation, benyttes i analysen ud fra Coombs’ definition og brug af disse 

begreber i sin teori. En uddybelse af disse vil derfor finde sted senere i forbindelse med introduktionen 

af Coombs’ teori.  
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Omdømme  

”Omdømme” skal betragtes ud fra Coombs’ synsvinkel, som indbefatter, at omdømmet er en vigtig 

ressource for virksomheden (Coombs, 2014: 144). Coombs’ beskæftiger sig i den anledning med 

tilgangen, Reputation Management, som vil blive belyst senere i specialet (ibid.). Coombs’ teori er 

endvidere, at kriser ødelægger stakeholderes forventninger til virksomheden, og at kriser derfor udgør 

en fare for virksomhedens omdømme (Coombs, 2014: 4). Der kan argumenteres for, at legitimitet og 

omdømme på flere måder kan sidestilles med hinanden. Dog er det vigtigt at klargøre, at de to begreber 

i afhandling skal betragtes netop ud for de senere behandlede, teoretiske definitioner og forklaringer.    

 

Stakeholdere 

Begrebet, stakeholder, vil i indeværende undersøgelse tilslutte sig Edward R. Freemans klassiske og 

brede definition, som lyder: ”Any group or individual who can affect or is affected by the achievement 

of the firm’s objective” (Freeman, 2001:192). Stakeholderbegrebet anvendes således om alle, der 

forholder sig til og udtaler sig om Lundbecks krise i 2011 (ibid.).  

  

Der findes forskellige definitioner på stakeholdere, hvilket skaber en tvetydighed. Dertil har mange 

teoretikere gennem tiden givet deres bud på en definition af en stakeholder, hvor Freeman altså 

definerer stakeholdere som dem, der påvirker eller påvirkes af virksomheden (Freeman, 2001:192). 

Denne definition er imidlertid så bred, at den muliggør at inkludere stort set alle grupper og individer 

under termen, stakeholder, uafhængig af, hvorvidt deres krav til virksomheden opfattes som legitim af 

omverdenen (Freeman, 2001:193). Freeman vurderer, at den brede definition af stakeholdere er 

anvendelig for netop ikke at komme til at udelukke grupper eller individer, som potentielt set kan 

påvirke virksomheden (ibid.). Den brede definition kan siges at fremhæve vigtigheden af den værdi, 

virksomheder bør lægge i at imødekomme alle type stakeholderes behov, da stakeholderbegrebet ikke 

udelukkende dækker over de aktionærer, som virksomheden skaber profit for (ibid.).   
 

Primære og sekundære stakeholdere 

Edward R. Freemans definition konkretiserer ikke hvordan, de forskellige stakeholdere påvirker eller 

påvirkes af virksomheden, hvorfor Max B. E. Clarksons stakeholderteori findes relevant at supplere 

med. Clarkson differentierer mellem virksomhedens mange stakeholdere gennem sin skelnen mellem 
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primære og sekundære stakeholdere (Clarkson, 1995: 93). De primære stakeholdere udgør, ifølge 

Clarkson, dem, som virksomheden er afhængig af for at kunne overleve, eksempelvis aktionærer og 

kunder (ibid.). Helt simpelt kan Lundbecks kunder her betragtes som en primær stakeholder, da 

Lundbeck uden sine kunder ikke ville have en omsætning. I overensstemmelse med Freemans 

definition definerer Clarkson de sekundære stakeholdere som dem, der påvirker eller påvirkes af 

virksomheden, eksempelvis medier og NGO’ere – de sekundære stakeholdere er dog ikke involveret i 

transaktioner med virksomheden og er i den forstand ikke afgørende for virksomhedens overlevelse 

(Clarkson, 1995: 106). Som belyst i indledningen, argumenterer eksperter inden for 

krisekommunikation for, at virksomheder i dag bygger deres overlevelse og succes på deres omdømme 

(Schultz-Jørgensen, 2014: 14). Clarkson’s teoretiske påstand kan derfor diskuteres og anskues med 

kritiske øjne, da sekundære stakeholdere, heriblandt journalister, NGO’ere og myndigheder, ikke desto 

mindre har en markant effekt på virksomhedens omdømme. Der argumenteres derfor for, at sekundære 

stakeholdere spiller en væsentlig, hvis ikke en afgørende, rolle for virksomheders succes og overlevelse 

(ibid.). Gennemgående i nærværende afhandling vil sekundære stakeholdere dække over NGO’erne, 

Amnesty og Reprieve, nyhedsmedierne og med reference til implicerede myndigheder. Dette trods at 

min research har bevist, at også Lundbecks investorer og aktionærer udtrykte deres bekymringer under 

kriseforløbet. Da min afhandling, og dermed også min problemformulering, har sit afsæt i en 

undersøgelse af Lundbecks legitimitet og omdømme, argumenteres der for, at NGO’erne og medierne 

er de mest relevante stakeholdere i forhold til, at disse angiveligt truer Lundbecks omdømme og afføder 

behovet for Lundbecks krisekommunikation. Amnesty og Reprieve arbejder begge for en stærk sag i 

form af menneskerettigheder og bekæmpelsen af dødsstraf. De har derfor nogle store stemmer, som 

bliver hørt verden over samt et stærkt fodfæste i den brede offentlighed (Chr. Hansen, 2011, web 13). 

 

De følgende to afsnit har, som afrunding af dette kapitel, til formål at redegøre for de bagvedliggende 

overvejelser bag indeværende kandidatafhandling. 

Motivation og tanken bag mit speciale 
Mit speciale omhandler krisekommunikation. Fællesnævneren for mit studie og for fagene herunder 

berører alle kommunikation. Jeg har en helt grundlæggende interesse i virksomhedskommunikation 
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som arbejdsfelt samt en generel interesse i den kommunikation, som foregår mellem mennesker, og 

som er grundstenen i de handlinger, eftervirkninger og den verden, vi skaber sammen. På baggrund af 

dette er afsættet i min kandidatafhandling; hvorfor krisekommunikation? Hvor er det, virksomheder 

fejler i kommunikationen med deres stakeholdere? Selve emnet, krisekommunikation, synes i en 

stigende grad at være et avantgardistisk og frembrusende felt, og behovet for at tilegne sig viden om 

krisestyring anses, ifølge eksperter på området, som essentielt for virksomheders overlevelse – især 

efter internettets indtrædelse i kommunikationsverdenen. Jeg synes, det er tankevækkende hvilken 

indvirkning, god kommunikation og et godt omdømme i dag har på virksomheders chancer for at klare 

sig godt blandt deres konkurrenter. Især de virksomheder, som lever ekstremt meget af deres 

omdømme. Da jeg skrev mit bachelorprojekt, faldt mit valg af emne ligeledes på krisekommunikation – 

dengang med fokus på imagegenoprettelse og med Danske Bank som casestudie. Jeg har nu, her på den 

afsluttende del af kandidaten tilegnet mig ny faglig viden, gjort mig nye observationer af omverdenen 

og har dermed en række nye refleksioner og spørgsmål omkring krisekommunikation. Det er derfor 

motiverende for mig at bevæge mig ud af den samme gren – denne gang med Lundbeck som case og 

med udgangspunkt i et nyt sæt teoretiske tilgangsvinkler.  

Kontemplation 
For at trække de mest iøjefaldende beviser frem på vigtigheden af den rette krisekommunikation, er det 

vigtigt, jeg udvælger en case, som kan bidrage til netop dette formål. I begyndelsen af 

specialeprocessen var jeg, efter en hel del research, af den opfattelse, at jeg havde fat i den oplagte 

case-virksomhed; SAS (Scandinavian Airlines). Jeg har tidligere arbejdet inden for rejsebranchen og 

tænkte, det kunne være et spændende område at gå i dybden med – yderligere begrundet med, at kriser 

i flybranchen ikke er et helt ukendt fænomen for tiden. Et stykke tid inde i min specialeproces – og ca. 

25 skrevne sider senere – måtte jeg ikke desto mindre anerkende, at de foreløbige resultater ikke føltes 

tilstrækkelige og konkrete nok til mit formål. Dette ledte mig til at udvide min søgning til andre 

brancher og virksomheder, og endestationen blev medicinalgiganten, Lundbeck. Lundbecks krise i 

2011 er en specifik case, som viste tegn på at illustrere, hvordan en manglende anerkendelse og 

håndtering af stakeholderes kritik kan føre til en endnu større krise. Dette baserer jeg blandt andet på 

det faktum, at medicinalvirksomheden var så længe om at åbne øjnene, og derfor gennem et påfaldende 
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antal måneder kommunikerede det samme budskab, som var i strid med stakeholderes forventninger. 

Nærmere eftertanke i mit specialeforløb ville altså, at jeg skiftede case-virksomhed og greb fat i en 

historie, som, set ud fra egen optik, vil være mere interessant og give bedre mening i forhold til at 

imødekomme min søgen efter, hvorfor krisekommunikation er betydningsfuld.  

Samfundsteoretisk ramme for afhandlingens problemfelt 
For at skabe en overordnet ramme for refleksionerne bag nødvendigheden af krisekommunikation, 

ønsker jeg at adressere dette emne på et dybere, samfundsteoretisk niveau. Disse refleksioner eksisterer 

med stor sandsynlighed hos mange virksomheder i dag. Hvorfor står vi i en krise? Hvorfor ved vi ikke, 

hvad vi skal stille op rent operationelt? Findes der nogle tendenser i vores samfunds udvikling, som 

gør, at der opstår flere kriser og dermed et øget behov for den rette krisehåndtering og træning i 

samme? Dette kapitel vil belyse de postmodernistiske samfundstendenser, som skaber et behov for det 

ofte omtalte fagområde, krisekommunikation og ekspertisen heri.  

 

Til at skabe et samfundsteoretisk fundament har jeg valgt at tage udgangspunkt i den tyske sociolog, 

forsker og forfatter, Ulrich Beck, og hans diagnose af det moderne samfund. Becks teori vil blive belyst 

i samspil med samfundsteoretiker, Niklas Luhmann, og hans overordnede syn på samme. Beck og 

Luhmann er begge anerkendte samfundsdiagnostikere, som har forsket inden for området i mange år. 

Deres teori kan derfor bidrage til min fundering over, om der er nogle udfordringer i vores samfund, 

som gør, at Lundbeck havnede i en krise til at starte med. Trods at Ulrich Becks teori kan anskues som 

forældet, set i lyset af, at hans bog blev skrevet tilbage i 1986, finder jeg hans antagelser interessante og 

brugbare i forhold til at identificere en bevæggrund for krisers fremkomst i vores samfund. 

 

Ulrich	  Beck	  og	  den	  risikofyldte	  senmodernitet	  	  
Beck er optaget af sin antagelse om, at vi lever i et risikofyldt samfund. Han introducerer for første 

gang verden for sin ideologi i 1986 i sin lancering af hovedværket, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in 

eine andere Moderne4, og risikosamfundet bliver fra starten et begreb, som samler en kritisk 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Bogen bliver først oversat til dansk ca. 10 år senere af Klaus Rasborg med titlen, Risikosamfundet – på vej mod en ny 
modernitet, hvorfor den danske diskussion af ”risikosamfundet” først tager fart fra 1997 (Leksikon.org, 2015, web 14).	  	  	  
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samtidsdiagnose af de moderne, kapitalistiske velfærdssamfunds aktuelle problemer (Leksikon.org, 

2015, web 14). Ulrich Becks udgivelse af sin nu verdensberømte bog følger i kølvandet på ulykken på 

atomkraftværket i Tjernobyl i april 1986 (Beck, 1997: 13). I forordet til sin bog skriver Beck, at efter 

ulykken i Tjernobyl, kommer meget af det, han i sin skriveproces måtte kæmpe sig frem til ved hjælp 

af argumenter, til at fremstå som en flov beskrivelse af nutiden (Beck, 1997: 13). Herved forstås, at 

man med Tjernobyl-ulykken for alvor så det destruktive potentiale i de nye menneskeskabte risici, og at 

atomkraft for Beck bliver et kerneeksempel og symbol på de nye risici, som vores industrielle 

udvikling og levevis fører med sig – risici, som varsler overgangen til et nyt samfund; nemlig 

Risikosamfundet (ibid.).  

 

”Et risikosamfund kan med passende alvor betegnes som et samfund, der er i stand til at ødelægge al 

liv på Jorden. Der er ikke kun tale om en civilisation, der trues, sådan som civilisationer tidligere i 

historien er opstået og forsvundet igen, men om en civilisation, som truer muligheden for fremtidige 

civilisationer overhovedet. Et sådan samfund producerer varer og sociale relationer, men producerer 

også konstant risiko, og det præger det” (Beck, 1997). 

 

Ulrich Becks teori om, at vi lever i et risikosamfund, handler helt grundlæggende om modernitetens 

historiske udvikling – mere præcist betegnet som ”udviklingen fra industrisamfund til risikosamfund” 

(Beck, 1997: 22). Den tyske sociolog er optaget af sin tese om, at vi hidtil har dannet os et forkert 

billede af industrisamfundet og de moderne, vestlige samfunds historie (ibid.) I stedet for at opfatte 

industrisamfundet som højdepunktet for – eller som afslutningen på moderniseringens historie – bør vi 

nærmere opfatte det som en etape på vej mod et ”andet moderne”, hvilket undertitlen til Becks 

hovedværk, Risikosamfundet, ”Auf dem Weg in eine andere Moderne” netop udtrykker.  

 

”Ligesom moderniseringen i det 19. århundrede opløste det statiske, stænderbaserede agrarsamfund 

og derved skabte grundlaget for industrisamfundet, opløser moderniseringen i dag industrisamfundet, 

hvorved der opstår et nyt samfund inden for kontinuiteten af det moderne” (Beck, 1997: 16). 

 

Risiko forstås, ifølge Ulrich Beck, som det senmoderne og refleksivt erkendte forhold, hvor teknologi 

og videnskab i velfærdsproduktionen ses som skabende risici i form af usynlige, skadeforvoldende og 
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grænseoverskridende farer (Tække & Paulsen, 2008: 139). Risikosamfund er samfund, der dels 

producerer en ny type risici og dels sætter de nye risici i centrum for den politiske debat og for 

samfundsudviklingen. Det, som er interessant ved Ulrich Beck, og som adskiller ham fra andre 

moderne samfundstænkere inden for risikosociologien, er, at han ud fra et enkelt karakteristisk træk 

ved det postmoderne samfund, risikoproduktionen og dens særegne logik har formået at opstille 

elementer til en almen teori om risikosamfundet – og at han i forlængelse af denne teori er meget 

dybtgående i sin beskrivelse af de nye risici, som produceres i dette samfund (Johansen & Frandsen, 

2007: 56). Ulrich Becks teori tager udgangspunkt i den grundlæggende idé om, at der er sket et brud 

inden for modernitetens tilsyneladende uafbrudte historie. Han skelner her mellem simpel 

modernisering og refleksiv modernisering (ibid.). I ordene ”simpel modernisering” ligger en betydning 

af den historiske transformationsproces, som førte til, at industrisamfundet trådte i stedet for det 

traditionelle landbrugssamfund. Med ”refleksiv modernisering” sigter Beck derimod til en 

efterfølgende historisk proces, hvor det er moderniteten selv, forstået som industrisamfundet, der 

moderniseres og giver anledning til risikosamfundets opkomst (Johansen & Frandsen, 2007: 57). Sagt 

med Becks egne ord, er vi vidner til en forandring af forandringens grundlag, og underforstået er det 

altså den sidstnævnte – den refleksive modernisering – der anses som frembruddet af en 

samfundsmæssig risikoproduktion; industrisamfundets konstruktion og produkt, og heraf et 

risikosamfund (Beck, 1997: 22).  

 

Et	  Luhmannsk	  perspektiv	  på	  risici	  i	  det	  moderne	  samfund	  
De to tyske sociologer og forfattere, Georg Kneer og Armin Nassehi beskæftiger sig med Niklas 

Luhmann og hans syn på risici i det moderne samfund. I deres værk om Luhmann og hans teori om 

sociale systemer skriver de: ”Det moderne samfund selv producerer de skader, hvorpå det må reagere, 

og det kan lære at forstå dette som den fremtidige risiko ved nutidig handlen” (Kneer & Nassehi, 1997: 

174). Risici er altså et tids- eller fremtidsproblem – gennem beslutninger i nutiden bliver der foretaget 

bindinger på fremtiden (ibid.). Endvidere skriver Kneer & Nassehi, at i beslutningens øjeblik er og 

bliver fremtiden risikabel:  

 

”Man binder fremtiden, skønt man ikke kan kende fremtiden tilstrækkeligt. Man indser i dag, at det er 

umuligt at tage forskud på fremtiden ved at lokalisere et fremtidigt skadespotentiale i den nutidige 
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beslutning. Dette har ført risikoforskningen til den erkendelse, at risici ikke kan undgås, hvornår man 

end beslutter, og også selvom man beslutter for ikke at beslutte noget. Bragt på en kort formel kan man 

sige: Sikkert er det kun, at der ikke findes absolut sikkerhed” (Kneer & Nassehi, 1997: 175). 

 

Som følge heraf kan man ikke forvente, at der gennem forbedring af eksempelvis tekniske anlæg kan 

opnås sikkerhed i betydningen; undgåelse af risiko. Selvfølgelig kan man konstruere og anvende 

atomkraftværker, fly eller olietankere på en mere sikker måde, men indsatsen af yderligere 

sikkerhedsteknikker bringer blot nye risici med sig, fordi der ligger beslutninger i dem også (ibid.). Når 

beslutninger per se er risikofyldte, er konsekvensen altså, at der også ligger risici i en beslutning om 

sikkerhed” (Kneer & Nassehi, 1997: 175).  

 

I hovedværket, Risikosamfundet, opererer Ulrich Beck ikke med en skarp distinktion mellem risiko og 

fare. Det medfører kritik, af hvilken grund han senere søger inspiration i Luhmanns distinktion. 

Luhmann er optaget af, hvordan det moderne samfund iagttager sine iagttagelser af risikoproblemet, og 

i sammenhæng med sin sociologiske iagttagelse af de konsekvenser, der følger af den måde, samfundet 

iagttager sig selv på, anvender han en række forskelle (Kneer & Nassehi, 1997: 176). Det vil sige, at 

den tyske samfundstænker beskæftigelser sig med en teori om, at enhver iagttagelse arbejder med 

anvendelsen af en forskel. Risiko/sikkerhed er som regel den iagttagelsesledende forskel, som ligger til 

grund for risikohåndteringen (ibid.). Til anvendelsen af sin teknik med iagttagelsen af de konsekvenser, 

der følger af den måde, samfundet iagttager sig selv på, hører en konfrontation af disse iagttagelser – 

altså det at anvende andre forskelle, hvorved man måske kan få øje på noget andet (ibid.). Her foreslår 

Luhmann, at man erstatter forskellen, risiko/sikkerhed, med forskellen, risiko/fare (Kneer & Nassehi, 

1997: 176-177). Luhmann definerer risiko i relation til refleksionsbegrebet, fare. Kernen i denne 

distinktion er defineret ud fra hvordan og af hvem, skader og skadesforventninger kan iagttages:  

 

”Enten bliver givne skader set 

som følger af en beslutning og altså tilskrevet beslutningen. Så taler vi om risiko og om 

beslutningsrisiko. Eller de givne skader bliver set som foranlediget af noget eksternt, altså tilskrevet 

omverdenen. Så taler vi om fare” (Kneer & Nassehi, 1997: 177). 
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Ifølge Luhmann har vi altså at gøre med en skelnen mellem to dimensioner af skade; det potentielle, 

fremtidige tab, der iagttages som en konsekvens af en beslutning – og betegnes som en risiko, og 

potentielle tab, som kan attribueres til værende forårsaget af omverdenen – og som udgør en fare 

(Kneer & Nassehi, 1997: 177).  

 

I bogen, Luhmann & Organisation, af lektor i medievidenskab, Jesper Tække, og lektor og forsker i 

læringsfilosofi, Michael Paulsen, diskuteres det, hvordan man, med afsæt i Luhmanns teori, kan 

iagttage samfundets organisationer (Tække & Paulsen, 2008: 140). De to forfattere betragter begrebet, 

risiko, for at afklare organisationers spillerum, og de påpeger blandet andet, at ”organisationer synes at 

løbe en risiko, hver gang de handler eller kommunikerer” (ibid.). Med Luhmanns ord og syn på 

risikobegrebet angives endvidere, at ”det selvfølgelig også er en beslutning ikke at beslutte – hvorfor 

organisationer altid vil iagttages (bedømmes) ud fra deres beslutninger. Organisationer er systemer, 

der består af beslutningskommunikationer, og enhver af deres kommunikationer er risikable i forhold 

til, at noget kan være overset, der kan vise sig at være relevant” (Tække & Paulsen, 2008: 140). 

Således skildres krisekommunikationens frembrud, ud fra Luhmanns perspektiv, ved, at en 

organisations beslutninger iagttages af andre som en fare, hvilket kommunikeres som en krise – hvilket 

må iagttages af organisationen som en konflikt mellem organisationen selv og dem, der undsiger den 

(Tække & Paulsen, 2008: 143). Organisationen må iagttage sig selv i forhold til ukendte fremtider og 

være reflekteret over sin egen beslutningskommunikation Den må have sit immunsystem intakt. Dog er 

det, ifølge Luhmann, en illusion, at risici kan bringes under total kontrol (ibid.). 

 

Menneskeskabte	  risici	  
Risici er, efter Becks opfattelse, de utilsigtede konsekvenser af de moderne, industrielle 

produktionsmetoder. Sagt med andre ord, kan de nye risici forstås som bivirkninger – uintenderede 

følgevirkninger ved vores moderne levevis. Det er ofte svært at afgøre, om risiciene er virkelige eller 

blot opfattes sådan. Men om de er det ene eller det andet, gør ifølge Beck ingen forskel i forhold til 

deres samfundstransformerende kraft. Fælles for de nye risici – atomkraft, genteknologi, global 

opvarmning, globale finanskriser og terror er, at de er menneskeskabte, uberegnelige og har en global 

karakter (Rachmanski, 2010, web 15). I dag køber vi tøj, hvor vi risikerer, at børnearbejde har været et 

led i produktionen. Vi køber mad, hvor dyrevelfærden på mange måder er problematisk. Vi køber 
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legetøj til børn, der kan vise sig at indeholde hormonforstyrrende stoffer. Disse er ubehageligheder, 

som vi i en vis forstand er nødt til at leve med, og disse menneskeskabte risici er tilmed ”demokratisk” 

fordelt – ment på den måde at det er noget, der kan ramme os alle (Rachmanski, 2010, web 15). I ”os 

alle” ligger det implicit, at virksomheder ikke er nogen undtagelse – tværtimod (ibid.).  

 

Denne samfundsteoretiske ramme har blandt andet haft fokus på, at organisationer må iagttage sig selv 

i forhold til ukendte fremtider og være reflekteret over sin egen beslutningskommunikation. Dette 

perspektiv føres videre i analysestrategien senere i afhandlingen og vil på mange måder være 

fundamentet for den indeværende undersøgelse.   

 

Metode 
Den metodiske fremgangsmåde i specialet er kombinationen af de værktøjer, jeg benytter til at generere 

den viden, jeg skal have om et bestemt emne for at kunne konkludere på min formulerede 

problemstilling. Dette afsnit vil beskrive og diskutere den strategi, jeg har valgt til at analysere det 

valgte problemfelt i min empiriske undersøgelse af Lundbecks krise i 2011. I den sammenhæng vil jeg 

i følgende afsnit gøre rede for de respektive elementer, som tæller: Videnskabsteoretisk ståsted, 

produktion af viden, dataindsamling og research, validitet og reliabilitet og generaliserbarhed, 

casestudie, kritik af casestudiet som videnskabelig undersøgelsesmetode samt strategisk 

caseudvælgelse. 

 

Videnskabsteoretisk	  ståsted  

Nærværende afhandling tager sit udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan Lundbeck håndterede 

deres krise i 2011 set ud fra de to parametre; legitimitet og krisekommunikation. Grundet det 

overordnede, empiriske materiales karakter, hermed de kommunikative bidrag, der tolkes og anvendes i 

forhold til Lundbeck samt den valgte teoretiske ramme, indskriver specialets genstandsfelt sig i den 

socialkonstruktivistiske tradition. Kernepunktet i denne er netop, at den sociale virkelighed skabes og 

ændres gennem social interaktion og menneskelige handlinger (Rasborg, 2004: 352). Med 

udgangspunkt i denne optik betragter jeg afhandlingens empiri, som udgøres af artikler, der omhandler 



	   16	  

Lundbecks krise i de større landsdækkende aviser, som sociale interaktioner. Begrundelsen herfor 

findes i, at artiklerne er bygget op omkring forskellige subjektive udtalelser, der har til formål at 

illustrere kompleksiteten i det emne, den pågældende artikel behandler. Desuden kan avisartiklerne 

betragtes således, at de skaber fælles opfattelser af verden. 

Den socialkonstruktivistiske videnskabsteoretiske tradition har et anti-essentialistisk udgangspunkt, 

hvilket betyder, at individer og samfund er produkter af sociale processer, og at der derfor ikke findes 

nogen forudgiven natur, som er bestemmende for udformningen af individ og samfund (Rasborg, 2004: 

351). Disse sociale processer kan altså ikke forklares ud fra en rationalistisk og universalistisk ramme, 

men er af en foranderlige karakter og kan sammenkædes på et utal af måder (Rasborg, 2004: 351). 

Socialkonstruktivismen kendetegnes ved, at den står i kontrast til realismen, som hævder, at 

virkeligheden er objektiv og er uafhængig af menneskets erkendelse af den (Rasborg, 2004: 352). 

Socialkonstruktivister er, i modsætning til realismen, af den opfattelse, at vores viden er præget af en 

fortolkning af virkeligheden – hvilket medfører, at der er et bestemt perspektiv. Dertil gælder, at sociale 

interaktioner, ifølge den socialkonstruktivistiske tilgang, skal ses i en historisk og kulturel kontekst 

(Rasborg, 2004: 352).  

 

Mellem socialkonstruktivismens udgangspunkt og min afhandling argumenteres der for, at Lundbeck 

havner i mediernes rampelys på baggrund af, at historiske og kulturelle forhold gør, at Lundbecks 

krisehåndtering er i offentlighedens interesse – de forskellige kilders udtalelser og meninger er styret af 

egne, subjektive interesser og omverdenens forventninger til Lundbeck og deres adfærd. Den viden og 

de resultater, jeg tilvejebringer gennem min empiriske undersøgelse, er ligeledes socialt konstrueret. 

Jeg vil således ikke opnå at skabe en endegyldig sandhed men derimod et konstrueret billede af den 

sociale virkelighed.  

 

Produktion	  af	  viden	  
For at opnå en viden, som kan lede til et resultat, er det nødvendigt at tage en forskningsmetode i brug, 

som kan underbygge, eller eventuelt modbevise, den valgte teori. Ifølge forsker inden for 

samfundsvidenskab, Ib Andersen, kan man, under forløbet af vidensproduktionen om samfundet eller 

organisationer, arbejde enten induktivt eller deduktivt (Andersen, 2013: 31). Induktion kan sidestilles 

med bevisførelsens eller tænkningens vej, og deduktion med opdagelsens vej. ”Deduktion og induktion 
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angiver begge fremgangsmåder, hvorpå du kan drage videnskabelige slutninger (ibid.). Ved den 

deduktive metode tager man noget generelt og anvender det på et særtilfælde. Hertil kan knyttes, at 

denne metode ofte anvendes af virksomhedskonsulenter, da konsulenter besidder en omfattende, 

generel viden, som de anvender på enkeltstående virksomheder (Andersen, 2013: 31). Ved at tage 

udgangspunkt i casen om Lundbecks krise som et enestående tilfælde og tilslutte mig en teoretisk 

viden, lader jeg mig, ifølge Ib Andersens teori, inspirere af en induktiv metodisk tilgang. Induktion 

gennemføres nemlig, at man, i stedet for at tage udgangspunkt i en generel viden om teorien, tager 

afsæt i en enkelt begivenhed – i empirien – for så at tilslutte sig teorien (ibid.). Arbejdet med 

casestudiet som undersøgelsesmetode vil blive belyst senere i metodekapitlet under afsnittet, 

”casestudie”. Ib Andersen betoner desuden, at beskæftigelsen med disse samfundsvidenskabelige 

projekter og metoder i praksis ofte kan være mere komplekst end som så (Andersen, 2013: 31). Det 

begrunder han med vanskeligheden i at skelne mellem de induktive og deduktive fremgangsmåder, idet 

at disse bliver brugt i flæng og supplerer hinanden i hele undersøgelsesprocessen, hvor den ene metode 

skiftevis vil være mere dominerende end den anden (ibid.).     

 

Dataindsamling	  og	  research	  
Ifølge Ib Andersen kræver den valgte forskningsmetode endvidere en grundig research samt en 

indsamling af data (Andersen, 2013: 135). Han opdeler denne dataindsamling i forskellige 

dataindsamlingsteknikker (ibid.). Disse teknikker inddeles grundigere efter to overordnede kriterierne, 

som handler om, hvorvidt data er henholdsvis; kvantitative eller kvalitative samt primære eller 

sekundære (ibid.). Da min indsamling af data består af avisartikler, tekst hentet fra hjemmesider samt 

udvalgt teori, kan denne data kategoriseres som kvalitativ data. Dette underbygges af Ib Andersens 

teori om, at kvalitative data repræsenteres ved tekst, film, fotos, genstande med mere (Andersen, 2013: 

136). Hvorvidt den indsamlede data kan klassificeres som primærdata eller sekundærdata, afhænger af 

undersøgelsens medvirken ved indsamling af rådata (ibid.). Har jeg selv personligt stået for 

indsamlingen af data, går denne ind under primærdata, hvor den data, som er indsamlet af andre 

personer, institutioner mv., kaldes sekundærdata (Andersen, 2013: 136). Som belyst, består min 

indsamlede data af avisartikler, tekst fra hjemmesider samt teori, og min data kan derfor kategoriseres 

som sekundærdata – altså tekst, som er produceret af andre personer og institutter (ibid.). En nærmere 

argumentation for valget af brugen af denne data findes senere i afhandlingens kapitel 5 under 
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”Empiri” og ”Teoretisk refleksion”.  

 

Afhandlingens sekundærdata kan yderligere deles op i procesdata, registerdata og forskningsdata 

(Andersen, 2013: 144). Procesdata produceres i tilknytning til de løbende aktiviteter i samfundet og 

organisationerne (ibid.). Under den kvalitative art af procesdata findes fx dokumenter, breve, tv-

programmer, film, billeder, avisartikler og rapporter. Registerdata etableres i forbindelse med 

registrering og styring, og forskningsdata består af data, som er indsamlet af forskere (Andersen, 2013: 

145). Her gælder fx litteratur i form af publiceret forskning med referencer til tidsskriftartikler, bøger 

og kapitler i bøger (ibid.). Min anvendelse af sekundærdata kan, ud fra denne kategorisering, betragtes 

som procesdata og forskningsdata. Procesdata i form af avisartikler samt anden data, som er produceret 

i tilknytning til løbende aktiviteter i samfundet og i Lundbeck samt forskningsdata af den art, som 

udgør teori, altså publiceret forskning, der er udviklet af blandt andre forskere inden for sociologi og 

krisekommunikation.                     

 

Validitet	  og	  reliabilitet	  og	  generaliserbarhed	  
Når der anvendes en kvalitativ undersøgelsesmetode, er man, ifølge Ib Andersen, som udgangspunkt 

ikke interesseret i at få målbare og statistiske data, men derimod at forstå nuancerne og dybden i det, 

man undersøger (Andersen, 2013: 84). Det, der er interessant omkring operationalisering, altså at 

undersøge noget metodisk, er at opnå en overensstemmelse mellem de valgte teoretiske begreber og de 

empiriske variabler. Dette benævner Ib Andersen, definitionsvaliditet (ibid.). Andersen påpeger tilmed, 

at graden af definitionsvaliditet ikke kan måles empirisk (Andersen, 2013: 84). Helt overordnet dækker 

validitet over begreberne, gyldighed og relevans (ibid.). Gyldighed beskæftiger sig med 

overensstemmelsen mellem specialets teoretiske og empiriske begrebsplan, hvor relevans er katalysator 

for, hvor relevante de empiriske begrebsudvalg er for den valgte problemformulering (Andersen, 2013: 

84). Et kernepunkt i definitionsvaliditeten er, at jeg i min undersøgelse bruger skøn og argumentation 

for mine standpunkter, men at jeg samtidig må være forberedt på, at ”operationaliseringen kan blive 

genstand for diskussion og kritik” (Andersen, 2013: 84). Diskussion og kritik kan opstå netop ud fra en 

betragtning af selve definitionen af fx de medvirkende personer, som indgår i undersøgelsens empiri og 

hvor, jeg vælger at lægge fokus (ibid.).    
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Specialets reliabilitet handler om konsistensen af mine opnåede resultater og hermed hvorvidt, disse 

resultater kan betragtes som pålidelige ud fra den fremlagte metode (Andersen, 2013: 84). Med andre 

ord, i hvor høj en grad, resultaterne fra mit ”måleinstrument” bliver påvirket af tilfældigheder 

(Andersen, 2013: 84-85). Det, der er vigtigt, jeg tager højde for i min undersøgelse, er nøjagtighed og 

den korrekte registrering og afkodning af mine indsamlede data. Jeg har forsøgt at styrke 

undersøgelsens reliabilitet ved blandt andet at udvælge empiri – i form af artikler fra forskellige 

landsdækkende aviser – som har hver sin politiske indstilling til sagen og dermed til dels repræsenterer 

forskellige udlægninger og vinkler af krisen. Dertil har jeg, til at besvare min problemformulering, 

valgt et teoretisk apparat, som er nymodens, og som dermed søger at tegne et brugbart og tidssvarende 

undersøgelsesresultat.             

 

I nærværende undersøgelse gør jeg brug af en single case til at besvare min problemformulering – en 

definition heraf findes i nedenstående afsnit. Med henblik på generaliserbarheden af 

singlecasestudieresultater gælder det, at en generalisering bestemt er muligt, og at det især handler om 

at beskrive sit casestudie så godt som muligt og induktivt slutte sig frem til generel viden (Andersen, 

2013: 112). Ifølge Ib Andersen handler det ikke kun om evnen til at skabe generel viden – men om 

hvor valid denne viden er. Blandt en misforståelser om casestudiet, som samfundsforsker, Bent 

Flyvbjerg søger at afkræfte, findes fordommen om, at man kan ikke generalisere ud fra enkelttilfælde, 

og derfor kan enkeltstående casestudier ikke bidrage til videnskabelig udvikling. Ifølge Flyvbjerg, er 

denne påstand usand, og han korrigerer den til, at man netop ofte kan generalisere på grundlag af en 

enkelt case, og casestudiet kan bidrage til den videnskabelige udvikling gennem generalisering som 

supplement eller alternativ til andre metoder (Flyvbjerg, 2010: 473).     

 

Casestudie	  
Nærværende undersøgelse er baseret på et casestudie af virksomheden, Lundbeck. Casen har til formål 

at illustrere min valgte teori på baggrund af artikler fra udvalgte massemedier om Lundbecks 

kriseforløb i 2011. Dette afsnit vil tage afsæt i en argumentation for, hvorfor jeg har valgt at basere mit 

speciale på en caseundersøgelse. I afsnittet vil jeg medtage Ib Andersens syn på undersøgelsesdesign 

og cases samt professor og samfundsforsker, Bent Flyvbjergs, teori om casestudiet som 

undersøgelsesmetode.  
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Med afsæt i Ib Andersens kortlægning af de hovedtyper af undersøgelsesdesign, man til sin forskning 

kan gøre brug af, har jeg valgt at udføre et surveystudium (Andersen, 2013: 106). Dette bestemmes ud 

fra den betragtning, at denne type undersøgelsesdesign kan karakteriseres som et øjebliksbillede af et 

eller flere fænomener, en undersøgelse af massemedier og muligheden for at sandsynliggøre forskellige 

årsagssammenhænge (Andersen, 2013: 106). Nærmere betegnet er min undersøgelsesmetode, eller mit 

design, et casestudie. Centralt for dette undersøgelsesdesign er nemlig, at det er ”ahistorisk, ikke-

eksperimentelt, og at det kun vedrører ét fænomen” (Andersen, 2013: 109). Casestudiemetoden er især 

udbredt, når det gælder undersøgelser af sociale delsystemer som institutter og organisationer, hvorfor 

denne type design er ideel for den indeværende afhandling og valget om at tage udgangspunkt i 

Lundbeck som organisation (Andersen, 2013: 109).  

 

Selve ordet ”case” stammer fra det latinske ord, casus og cadere, som betyder en begivenhed, et 

tilfælde og det, der sker (Andersen, 2013: 109). Yderligere benævnes casestudiet som en empirisk 

undersøgelse, der belyser et fænomen inden for det virkelige livs rammer, og som giver anledning til at 

anvende flere informationskilder til at belyse det valgte fænomen (Andersen, 2013: 109). Denne 

definition stemmer overens med samfundsforsker, Bent Flyvbjergs, påstand om, at ”casestudiet er den 

detaljerede undersøgelse af et enkelteksempel” (Flyvbjerg, 2010: 463). En af casestudiets styrker er, 

ifølge Flyvbjerg, netop den tætte forbindelse med virkelige situationer og den detaljerigdom, der 

udspringer heraf. Yderligere kan det siges om undersøgelsen, at jeg bruger en single case til at besvare 

afhandlingens problemformulering i modsætning til multiple casestudier, idet at der kun indgår én 

enhed – nærmere betegnet; én organisation (Andersen, 2013: 110). Detaljerigdommen i min udvalgte 

case findes i den indsamlede empiri, som belyser casens forskellige vinkler og fra forskellige afsendere 

(ibid.).  

 

Kritik	  af	  casestudiet	  som	  videnskabelig	  undersøgelsesmetode	  	  
I Den Skinbarlige Virkelighed tydeliggør Ib Andersen, at casestudiemetoden, til trods for dens store 

udbredelse, har været meget lidt belyst i metodelitteraturen (Andersen, 2013: 112). Han mener, dette 

kan hænge sammen med, at mange forskere opfatter casestudiedesignet som uvidenskabeligt. 

Imidlertid er han selv af den opfattelse, at casestudier er uundværlige i arbejdet med 
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samfundsvidenskabelige undersøgelser (Andersen, 2013: 112). Samfundsforsker, Bent Flyvbjerg, er 

enig i Ib Andersens synspunkt på caseundersøgelser, og Flyvbjerg er ligeledes fortaler for brugen af 

cases. I sin artikel, Fem misforståelser om casestudiet, gør Bent Flyvbjerg op med de mest gængse, 

udbredte fordomme og misforståelser omkring forskning, som gør brug af cases, og han argumenterer 

for, hvorfor denne kritik bør afsvækkes (Flyvbjerg, 2010: 463). I det følgende afsnit vil jeg gøre brug af 

Flyvbjergs syn på casestudiet som forskningsmetode.  

 

Bent Flyvbjergs oplevelse er, at andre forskeres opfattelse af casestudiet ikke ligefrem er positivt, og 

brugen af cases som undersøgelsesmetode ar længe været under skarp kritik (Flyvbjerg, 2010: 463). 

Skeptisk påstås det, at man ikke kan generalisere ud fra en enkelt case, og at videnskab handler om 

generalisering (ibid.). Denne påstand korrigeres af Flyvbjerg, som belyst i afsnittet om 

generaliserbarhed. Øvrige forenklinger går på, at en case og et casestudie ikke har en selvstændig 

værdi, og at casestudier er subjektive, fordi de giver forskerens egne fortolkninger alt for stort 

spillerum, og at casestudiers gyldighed dermed vil være mangelfuld (Flyvbjerg, 2010: 463). Flyvbjergs 

teori og betragtningsmåde argumenterer derimod for, at ”videnskabelige discipliner uden omhyggeligt 

udførte casestudier er en disciplin uden systematisk produktion af eksemplarer – og en disciplin uden 

eksemplarer mangler gennemslagskraft” (ibid.). Han mener, at gode og hyppigt udførte casestudier er 

en forudsætning for stærke samfundsvidenskaber (Flyvbjerg, 2010: 463).  

 

Endvidere mener Flyvbjerg, at cases spiller en væsentlig rolle i menneskets læringsproces. Ifølge hans 

teori, giver casestudiet netop den form for kontekstafhængig viden, som forskning i læring viser er 

nødvendig for, at mennesker kan udvikle sig fra at være regelbundne begyndere til garvede eksperter 

(Flyvbjerg, 2010: 466). Denne kontekstafhængige viden går i spænd med mit valg af Coombs’ 

krisekommunikationsteori, idet at denne læner sig op af konteksten (Coombs, 2014: 144). Ifølge 

Flyvbjerg, er det den kontekstafhængige viden og erfaring, som er selve kernen i ekspertaktivitet, og 

han mener, at det kun er gennem erfaring med enkelttilfælde, at man i det hele taget kan bevæge sig fra 

begynder- til ekspertstadiet (Flyvbjerg, 2010: 466). Bent Flyvbjerg argumenterer for, at casestudiet kan 

hjælpe den studerende med at opnå kompetencer, imens et kontekstuafhængigt regelsæt netop vil 

fastholde den studerende på et begynderniveau (Flyvbjerg, 2010: 466).  
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Strategisk	  caseudvælgelse	  
Bevæggrunden for at vælge at lave en undersøgelse af Lundbecks krise i 2011 er, at jeg finder 

virksomheden og deres kommunikationsudfordringer særligt interessante. Lundbeck er en af de førende 

medicinalvirksomheder på det globale marked, og de befinder sig i en branche, som, i forhold til den 

offentlige opinion og mediernes interesse for virksomhedens handlinger, er betydningsfuld. Samtidig 

kan det siges om Lundbeck som organisation, at de på flere måder ligner andre virksomheder – i 

modsætning til eksempelvis den lille, lokale bilforhandler. Det, som Lundbeck oplevede i 2011, kunne 

lige såvel være sket for andre virksomheder. Lundbeck kan derfor siges at agere eksponent og være 

repræsentativ for andre virksomheder, som kunne havne i samme krise. Dette gør Lundbecks case 

interessant – den er brugbar i forhold til indeværende undersøgelses formål; at skabe en viden, som er 

generaliserbar.  

Set ud fra Bent Flyvbjergs teori om strategisk caseudvælgelse og hans illustration af strategier for valg 

af cases, kan mit valg af case kategoriseres som en informationsorienteret udvælgelse (Flyvbjerg, 

2010: 475). Formålet med den informationsorienteret udvælgelse karakteriseres ved ”at maksimere 

nytteværdien af information fra små stikprøver og enkeltstående cases. Cases vælges ud fra 

forventning om deres informationsindhold” (Flyvbjerg, 2010: 475). En af fordelene ved at undersøge 

Lundbecks case er netop, at informationsindholdet synes omfattende og eksisterer i et udstrakt omfang 

af forskellige aviser og online medier. Kunsten bag det at identificere og udvælge en kritisk case må, 

ifølge Bent Flyvbjerg, ligge i mængden af erfaring med dette. Det gælder om at finde den case, som er 

”mest sandsynlig” eller ”mindst sandsynlig” – dvs. som kan enten bekræfte eller afkræfte mine udsagn 

og hypoteser (Flyvbjerg, 2010: 475). Det er min vurdering, at jeg med den udvalgte case kan bekræfte 

de hypoteser, som ligger forud for undersøgelsens problemfelt.    

I efterstående afsnit vil en overordnet gennemgang af afhandlingens empiriske felt samt en 

argumentation for denne finde sted.  

 

Empiri 
Sagen, som sætter Lundbeck i rampelyset, bliver flittigt omdiskuteret i foråret 2011, men folder sig ud 

over det meste af året – allerede fra krisen initieres i de danske medier i januar 2011. I denne periode 
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bevæger Lundbeck sig fra at gå imod deres stakeholderes kritik og forventning til midt på året at 

begynde at ændre adfærd og imødekomme blandt andre Reprieves ønske om en adfærdsændring. Af 

hensyn til min problemformulering sætter jeg en tidsmæssig afgrænsning til krisens startfase i januar 

2011 og frem til juli 2011, som er den periode, hvor krisen er på sit højeste, og hvor Lundbeck derfor er 

mest omdiskuteret og eksponeret i medierne. Fokus vil altså ligge på denne periode. En nærmere 

gennemgang af Lundbecks kriseforløb samt en oversigt over sagens mediedækning vil blive 

introduceret senere i afhandlingen. 

 

Specialets empiri vil afgrænse sig til artikler fra et udvalgt udsnit af større, landsdækkende online 

aviser og nyhedsmedier, herunder Politiken, Berlingske Business, Ekstra Blandet, Børsen og 

Ingeniøren. Det antages, at det er især i medierne, kommunikationskrisen eksisterer, da medierne under 

Lundbecks kriseforløb agerer talerør for Lundbeck og for de af deres stakeholdere, som stiller sig 

kritiske over for sagen. Det vurderes derfor, at jeg, ved at inddrage de udvalgte artikler, kan tegne et 

repræsentativt billede af nyhedsmediernes dækning af krisen, idet at kriseforløbet blev flittigt 

omdiskuteret og beskrevet undervejs i en sådan udstrækning, at det findes tilstrækkeligt for min 

analyses mål med den valgte empiri. Ib Andersen bekræfter tilmed i sin teori, at der er uendeligt mange 

kilder at trække på, når det gælder allerede eksisterende data, eller sekundærdata. Kilder, som alle kan 

anvendes til at belyse projektets problemstilling (Andersen, 2013: 144). Formålet med at inddrage 

artikler omhandlende Lundbecks krise er at foretage en analyse af såvel Lundbecks kommunikation 

med deres stakeholdere på baggrund af disse aktørers detaljerede citater i artiklerne. Det skal hertil 

nævnes, at en grundig research af sagen i alle landsdækkende aviser ledte til en konklusion om, at kun 

nogle artikler indeholder udtalelser direkte fra Lundbeck og deres kritikere, imens andre artikler blot 

refererer til hændelsesforløbet. Derfor udgør empirien artikler fra de udvalgte, angivne aviser. 

 

Krisen var i 2011 desuden til debat i udenlandske massemedier. Dette skyldes til dels, at Lundbeck er 

en international koncern, og at udenlandske stakeholdere, i form af blandt andre den britiske 

menneskerettighedsorganisation, Reprieve, var styrende i kritikken af Lundbeck. Den internationale 

opmærksomhed omkring Lundbecks krise bevirker, at det kunne være nærliggende at analysere empiri 

om krisens internationale karakter. Dog har jeg valgt at indskrænke fokus og lægge brændpunktet på 
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danske mediers udlægning af sagen. Endvidere afgrænses fokus til online avisartikler. Dette vel 

vidende at kommunikationen om krisen ligeledes foregik på andre forskellige online medieplatforme, 

deriblandt Facebook og Twitter, og at kommunikationen her desuden har betydning for virksomhedens 

legitimitet. Grundet kandidatafhandlingens begrænsede rammer og omfang samt et ønske om at skabe 

et skarpt fokus i specialet, findes det hensigtsmæssigt at holde knudepunktet på den givne empiri. 

Stakeholdere på Facebook adskiller sig fra stakeholdere i artiklerne, og forskningen af kommunikation 

på de sociale medier kalder, som følge deraf, delvist på andre teoretiske felter.  

Teoretisk refleksion 
Følgende afsnit forklarer og argumenterer for de teoretiske valg og overvejelser, som ligger til grund 

for en analyse af specialets problemfelt. Det teoretiske afsnit, som udgør afhandlingens analysestrategi, 

er inddelt i to kategorier, som supplerer hinanden: Virksomhedens legitimitet og krisekommunikation. 

Først introduceres sociolog og forsker, Susanne Holmström og dernæst kommunikationsteoretiker, Dr. 

W. Timothy Coombs.  

 

Susanne	  Holmström	  
Den danske sociolog og forsker inden for bl.a. kommunikation, journalistik og medier, Susanne 

Holmström, er kendt for sit arbejde og sin teori om virksomheders legitimitet og offentlighed. 

Legitimitet handler, ifølge Holmström, om, hvor vores stakeholderes moral ligger. Synes de, vi gør det 

rigtige eller det forkerte? Til at analysere mit formulerede problem finder jeg det oplagt at inddrage 

Holmströms legitimitetsteori. I den anledning har jeg gjort brug af Susanne Holmströms artikel, 

Legitimitet og offentlighed – reflekterende ledelse, fra værket, Virksomhedsledelse: Positioner, teorier 

og strategier, udgivet i 2010. Formålet med brugen af Holmströms teori er at give en forståelse for 

betydningen af virksomheders legitimitet, og hvordan virksomheder skal agere for at opnå denne. Her 

spiller Susanne Holmströms legitimitetsteori på flere måder godt sammen med Coombs’ syn på 

krisekommunikation, blandt andet ud fra deres fælles tro på, at det er virksomhedens stakeholdere, der 

er afgørende for, hvordan virksomhedens adfærd og handlinger bør være. Dette vil blive belyst i 

analysestrategien i afhandlingens kapitel 6.  
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Dr.	  W.	  Timothy	  Coombs	  
Til en undersøgelse af virksomheders krisekommunikation findes der i dag et velrepræsenteret udvalg 

af anerkendte teoretikere inden for området. Valget af mit teoretiske ståsted falder på Coombs. 

Coombs’ teori er kontekstafhængig og lægger sig derfor op af konteksten, hvorfor hans teoretiske 

framework er et oplagt valg til at analysere en case, da cases, som tydeliggjort i metodeafsnittet, er 

kontekstafhængig viden. Umiddelbart kan Lundbecks krise i 2011 i realiteten betragtes som et skoleret 

eksempel på Coombs’ teori om, at det netop er virksomhedens stakeholdere, der bestemmer, hvorvidt 

virksomheden befinder sig i en krise. Som supplement til min bevæggrund for at vælge Coombs som 

teoretisk ståsted gælder den socialkonstruktivistiske tilgang, som kan findes i hans teori – nemlig at 

kriser eksisterer i kraft af en sociale konstruktion i form af interaktionen mellem virksomhedens 

primære stakeholdere, sekundære stakeholdere og virksomheden selv.  

  

Til at analysere min udvalgte case og besvare spørgsmålet om hvorvidt, Lundbecks krisehåndtering 

harmonerede med Coombs’ teoretiske framework vil jeg anvende Coombs’ Situational Crisis 

Communication Theory (herefter SCCT). Coombs sin base i den strategiske og kontekstorienterede 

tradition, hvorfor anbefalingerne i hans SCCT tager afsæt i situationen, forskellige krisetyper samt 

hvilke kriseresponsstrategier, kriseledere bør anvende for at bevare et godt omdømme (Coombs, 2014: 

144). Blandt Coombs’ værker findes blandt andet den prisvindende bog, Ongoing Crisis 

Communication, af hvilken jeg vil benytte mig af den seneste udgave fra 2014. I sin bog refererer 

Coombs til en række anerkendte teoretikere inden for krisekommunikationsfeltet, herunder Keith 

Michael Hearit og William L. Benoit, hvoraf sidstnævnte teoretiker, Benoit, som beskæftiger sig med 

imagegenoprettelse, danner grundlaget for Coombs’ tænkemåde (Coombs, 2014: 240).  

 

Følgende analysestrategi søger dels at give et overblik over relevante, teoretiske begreber og modeller 

og dels at tydeliggøre anvendeligheden af disse i forhold til den efterfølgende analyse. 



	   26	  

Analysestrategi 

Teori	  del	  1	  –	  virksomhedens	  legitimitet	  	  
Første del af teorien, som i analysen vil kaste lys over Lundbecks krise, handler om virksomhedens 

legitimitet. Indledningsvis vil jeg definere selve begrebet, legitimitet. Det vil jeg gøre ved først at 

benytte Mark C. Suchmans artikel, Managing Legitimacy: Strategic and Institutional approaches. 

Herefter vil jeg anvende Susanne Holmströms tekst, Legitimitet og offentlighed – reflekterende ledelse. 

Holmströms teori bygger på forskellige teoretikeres synsvinkler inden for legitimitet i virksomheden, 

hvor Mark C. Suchman er blandt disse. Deres teorier er tæt forbundet, hvorfor jeg indledningsvis vil 

præsentere Mark C. Suchmans syn på legitimitet for herefter at gå mere i dybden med legitimitetsfeltet 

gennem den anerkendte, danske sociolog, Susanne Holmström. I bogen, Virksomhedsledelse, refererer 

Susanne Holmström primært til Suchman, som påpeger en vigtig pointe om de forskellige formål med 

legitimitet, samt at magagement-litteraturen sondrer mellem, hvorvidt virksomheders 

legitimitetsstrategier sættes i værk for at opnå, bevare eller reparere legitimitet (Holmström, 2010: 

232).  

 

Mark C. Suchman definerer legitimitet således:  

 

”Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, 

proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and 

definitions” (Suchman, 1995: 574). 

 

Hermed beskriver Suchman legitimitet som noget, virksomheder kan opnå ved at være 

beslutningstagere og ved at handle inden for de normer, samfundet har opstillet (ibid.). Ifølge Suchman, 

skal virksomheder spørge sig selv hvorfor, de søger legitimitet, da der kan være mange grunde til, de 

ønsker at opnå denne (Suchman, 1995: 574). Suchmans teori bygger på, at det er vigtigt for 

virksomheder at være legitime, fordi ”audiences are most likely to supply resources to organizations 

that appear desirable, proper, or appropriate” (Suchman, 1995: 574). Dette bunder i, at legitimitet 

påvirker den måde, hvorpå offentligheden opfatter en virksomhed samt hvorvidt, der skabes forståelse 

for virksomheden og dens beslutninger (ibid.). Virksomheder vil opleve at styrke deres troværdighed, 
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og de kan vise, at de har værdi i samfundet ved at fokusere på en legitimerende forretningsadfærd: 

”…audience perceive the legitimate organization not only as more worthy, but also as more 

meaningful, more predictable, and more trustworthy”. (Suchman, 1995: 575). 

 
”Virksomhedens legitimitet og ’license to operate’ hviler ikke længere kun på forholdet til stat og et 

forholdsvis entydigt marked, men i relationerne til en lang række positioner og perspektiver i 

samfundet, som spiller indbyrdes sammen i et komplekst mønster” (Holmström, 2010: 232). 

 

I bogen, Virksomhedsledelse, belyser Susanne Holmström de samfundsmæssige strukturer og 

sammenhænge, som udgør de basale præmisser og rammer for legitim ledelse af virksomheden i 

samfundet (Holmström, 2010: 215). Ifølge Holmström, udvikles virksomheden – som den socialt 

konstruerede institution, den er – over tid og understøttes af skiftende, legitimerende forestillinger om 

forholdet mellem virksomhed og samfund (ibid.). I senmoderniteten står virksomhedens legitimitet og 

samfundsansvar centralt for ledelse som problemfelter af fundamental betydning for virksomhedens 

eksistens (Holmström, 2010: 215). Selve legitimitet definerer Susanne Holmström i bred forstand som 

at noget gælder som socialt acceptabelt (ibid.). I forlængelse af denne definition stadfæster hun, 

hvordan opfattelsen af en virksomheds legitimitet altid har spillet en afgørende rolle i forhold til dens 

ressourcetilgange – heriblandt den generelle opbakning i samfundet. Et samfund, hvis mål i slutningen 

af 1900-tallet skiftede fra at bestå af vækst til i stedet at udgøre idealer og samfundsansvar – samtidig 

med at ”autoritetstro er erstattet af behovet for tillid, som virksomheden, løbende må gøre sig fortjent 

til” (Holmström, 2010: 215). Arbejdet med at opnå en legitimerende forretningsadfærd er altså ikke til 

at komme uden om for virksomhedsledere i dagens samfund (ibid.). Tidligere var legitimitet mere 

konkret at forholde sig til for virksomhederne, idet at denne tog udgangspunkt i ”fælles normer, kontrol 

og central regulering via lovgivningen” (Holmström, 2010: 216). Samme ”sikre rammer” findes ikke i 

dagens samfund. Her er legitimitetsbegrebet, ifølge Holmström, i stedet præget af flydende og 

tvetydige normer, en flertydighed i offentlighed, massemedier og en voksende række interessenter. Alle 

med til at øge kompleksiteten mellem virksomhed og omverdenen:  

 

”Privatsfærens ret til at kunne beslutte ”i fred og ro” er afløst af massemediers løbende tillidstjek, 

offentlighedens fejende søgelys og internettets globale milliarder af meningstilkendegivelser. 
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Virksomheders offentlighedsrelationer (public relations), mediekontakt og stakeholder-dialoger er 

blevet centrale” (Holmström, 2010: 216). 

 

Selvom virksomheder altid har søgt at være legitime, har præmisserne altså ændret sig (ibid.). I dag er 

kravet til, at virksomheder udviser legitimerende forretningsmetoder større, og de nye 

legitimeringsprocesser udfordrer virksomhedsledere i at finde balance mellem flere rationaler 

(Holmström, 2010: 216). Det er ikke længere nok, at virksomheder forholder sig til deres primære 

rationale som fx autonomi, økonomisk ansvar og markedsforhold. De må på samme måde forholde sig 

til de rationaler, som tidligere ikke var nødvendig at inkludere i beslutningsprocesserne – deriblandt i 

særdeleshed det at agere ud fra det ansvar, de har over for publikum (ibid.).  

 

Ifølge Susanne Holmström, ligger legitimitet i selve opfattelsen:  

 

”Det bliver ikke et spørgsmål om, hvad virksomheden gør – men om måden det opfattes på. Selvom 

virksomheden ser sig selv som legitim, så vil den dels blive opfattet anderledes i andre perspektiver, 

dels vil den kunne dømmes illegitim fx ud fra en ’forkert’ avisforside med uheldige følger for 

bundlinjen ” (Holmström, 2010: 219). 

 

Ifølge Holmström, danner institutioner såvel som individer nogle forventningsstrukturer i komplekse 

samspil og forskellige legitime beslutningsrum (ibid.). Her påpeger Holmström, at der er forskel på det 

såkaldte legitime rum for virksomheder, idet at der er forskel på de forestillinger, som virksomheder og 

organisationer har etableret – nogle forestillinger skaber større forventninger til virksomhedens 

samfundsansvar end andre (Holmström, 2010: 219). Kendetegnet for de nye præmisser, som 

virksomheder må forholde sig til, er, ifølge Susanne Holmström, også idealet om den reflekterende 

ledelse. Udviklingen i det senmoderne samfund resulterer i et skift fra refleksivitet til refleksion. Med 

brug af Susanne Holmströms begreber handler det om at bevæge sig fra et snævert, monokontekstuelt 1. 

ordens perspektiv til et åbent, polykontekstuelt 2. ordens perspektiv (Holmström, 2010: 222):  

 

”Den stivnede modernitet er kendetegnet ved refleksivitetens monokontekstuelle, snævre entydige og 

narcissistiske 1. ordens perspektiv. Som modtræk ser vi i den flydende modernitet legitimerende idealer 
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om refleksion, der løfter perspektivet til en åben, polykontekstuel 2. ordens optik” (Holmström, 2010: 

222). 

 

For at virksomheder kan blive betragtet som reflekterende, må virksomhedsledelsen derfor indtage 

dette 2. ordens perspektiv og på den måde vise, at den er i stand til at se sig selv udefra og gennem 

andres øjne (ibid.).  

 

Afslutningsvis ligger der i Susanne Holmströms syn på arbejdet med legitimitet, at dette inkluderer 

følgende tre dimensioner; selvforståelse, sensitivitet og selvfremstilling (Holmström, 2010: 230).  

Selvforståelse handler om de beslutningspræmisser, virksomheden stilles over for – herunder balancen 

mellem lukkethed og åbenhed (ibid.). Sensitivitet handler om at udvise forståelse for omverdenen, og at 

virksomheden bør være i stand til at se ud over den omverden i samfundet, som blot har relevans for 

virksomheden selv, da denne omverden rekonstrueres (Holmström, 2010: 230). Graden af sensitivitet 

er derfor, ifølge Holmström, af afgørende karakter for virksomhedens legitimitet. Sensitivitet indbyder 

til, at virksomheden beskæftiger sig med issues management med det formål at kunne reagere, inden 

stridspunkter udvikler sig til kriser. Jo større grad af sensitivitet des mere vil virksomheden lykkes med 

at være legitim (Holmström, 2010: 230). Skal virksomheden have mulighed for at skabe tillid, bør dens 

selvfremstilling stemme overens med selvforståelsen, således at den måde, virksomheden ser sig selv 

på, er konsistent med, hvordan virksomheden bliver opfattet. Det kræver derfor, at virksomheden 

arbejder med selvforståelsen og sensitivitet for omverdenen, hvis den skal opnå en legitimerende 

forretningsadfærd (Holmström, 2010: 230). 

 

Analysestrategiens påfølgende teoriafsnit vil beskæftige sig med Coombs’ syn på krisekommunikation 

samt hans SCCT som teoretisk værktøj til bevarelsen af virksomheders omdømme. 

 

Teori	  del	  2	  –	  krisekommunikation	  og	  responsstrategier	  	  
Til at starte med vil jeg kortlægge, hvad der, ifølge Coombs, definerer en krise. Virksomheders 

krisehåndteringen er typisk operationel og afføder et behov for hjælp til, hvad der skal kommunikeres 

og svares. Jeg vil i den anledning introducere Coombs’ Situational crisis communication theory og 



	   30	  

gøre rede for de tilhørende begreber samt en række kriseresponsstrategier, som kriseledere, ifølge 

Coombs’ teoretiske framework, bør bringe i anvendelse under håndteringen af en krise.  

 

Krisen	  defineret	  
Grundlæggende deler Coombs kriser op i henholdsvis disaster og organizational crisis. Disaster 

sidestilles her med begivenheder som fx naturkatastrofer og olieudslip – generelt begivenheder, som er 

pludselige (Coombs, 2014: 3). Disse kan i nogle tilfælde afføde en organisatorisk krise (ibid.). Denne, 

altså den organisatoriske krise, kan, ifølge Coombs, sidestilles med et brud på tilliden mellem en 

organisation og dens stakeholdere: 

 

”A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens impotant expectations of 

stakeholders related to healt, safety, environmental, and economic issues (…) It is the perception of 

stakeholders that help to define an event as a crisis” (Coombs, 2014: 3). 

 

Ifølge Coombs’ definition, er krisen uforudsigelig, repræsenterer en trussel og påkræver handling 

(ibid.). Karakteristisk og essentielt for Coombs’ syn på en organisatorisk krise er, at han inddrager 

organisationens stakeholdere i sin definition af krisen som fænomen og påstår, at organisationens 

stakeholdere som følge heraf også udsættes i forbindelse med en krise (ibid.). Ligeledes påpeger 

Coombs, at en organisations ledelse skal være i stand til at se begivenheden fra stakeholderes 

perspektiv for på korrekt vis at kunne vurdere, hvorvidt der er opstået en krise (Coombs, 2014: 4). 

Coombs anvender begrebet, expectation gaps, til at illustrere det tillidsbrud, som aktualiseres mellem 

organisationens handlinger og stakeholderes forventninger, og han fremhæver i sin definition af en 

krise, hvordan dette forventningsbrud kan skabe decideret vrede og dermed udgøre en fare for 

organisationen (Coombs, 2014: 4):  

 

”Crises disturb some stakeholder expectations, resulting in people becoming upset and angry, which 

threatens the relationship between the organisation and its stakeholders. That is why crises are 

considered dangerous to organizations’ reputations” (ibid.). 
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Om den tilstand, hvor virksomheden oplever udfordringer men endnu ikke befinder sig i en ”rigtig” 

krise, anvender Coombs begrebet, parakrise (Coombs, 2014: 26). Ifølge Coombs, forstyrrer parakrisen 

ikke målrettet organisationen (ibid.). Den er ikke en fuldblodskrise, da der stadig er mulighed for at 

gribe til handling og forsøge at redde situationen. Ikke desto mindre kræver parakrisen opmærksomhed 

og kommunikative handlinger (Coombs, 2014: 26). 

 

Hvad	  vil	  krisekommunikation?	  
Inden skildringen af Coombs’ teori om kriserespons, som indbefatter en række forudsætninger og 

anbefalinger til, hvordan virksomheden bør respondere til sine stakeholdere, findes det først og 

fremmest relevant at anskue, hvad selve hensigten, ifølge Coombs, er med krisekommunikation. Set ud 

fra Coombs’ teori, er det nemlig målet med krisekommunikationen, som skal forme virksomhedens 

strategi, idet at målet repræsenterer de ønskede resultater (Coombs, 2014: 136): 

 

“To be strategic, crisis communication must be trying to achieve some objective or objectives. The goal 

of crisis communication is to reduce the damage a crisis inflicts on an organization and its 

stakeholders” (Coombs, 2014: 136). 

   

Målet med krisekommunikation er, ifølge Coombs, at sikre, at krisen volder så lidt skade som muligt, 

hvilket spiller sammen med, at beskyttelsen af omdømmet bør have en høj prioritet hos organisationen 

(ibid.). Herunder vil hensigten med den rette krisekommunikation typisk findes i et ønske om at 

reducere omfanget af negativ medieomtale (Coombs, 2014: 137), for som Coombs påpeger: ”Crisis 

make for good news stories” (Coombs, 2014: 6). Målgruppen, som er bestemmende for den rette 

kriseresponsstrategi, kan deles op i to kategorier; ofre og ikke-ofre (Coombs, 2014: 138). Ofrene er de 

personer, som har lidt en form for skade, og som derfor har en direkte forbindelse krisen (ibid.). Disse 

tæller eksempelvis; forbrugere, medarbejdere og aktionærer. Ikke-ofre defineres yderligere ved to 

forskellige grupper; potentielle ofre, der ikke mærker en direkte beskadigelse fra krisen, men som 

kunne have været i farezonen for dette og de såkaldte voyeurs, som udgør blandt andre traditionelle og 

online medier, myndigheder og aktivistorganisationer (Coombs, 2014: 138). Trods betegnelsen ”ikke-

ofre”, fremhæver Coombs, at implikationerne ved ikke at pleje og varetage denne målgruppes interesser 

kan få fatale følger for deres forhold til organisationen og dens eventuelle kriser i fremtiden (ibid.). 
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Også her har valget af den rette responsstrategi altså en høj værdi: “The value of crisis response 

strategies may be in convincing nonvictims that the organization is taking the appropriate actions 

(Coombs, 2014: 138).  

 

Kriserespons	  
Fundamentalt for Coombs’ syn på kriserespons gælder, at krisekommunikation er en ledelsesopgave 

(Coombs, 2014: 129). Virksomhedens kriseledere bør som udgangspunkt sørge for omgående at delvis 

forhindre krisen i at sprede sig til områder, hvor krisen endnu ikke finder sted samt at begrænse krisens 

varighed (ibid.). Efter at kriseledere har tilegnet sig al nødvendig viden om krisen, må de eksterne 

forhold håndteres med omgående handlekraft – herunder at informere virksomhedens stakeholdere om 

krisen, og hvad virksomheden har til intention at foretage sig for at håndtere krisen (Coombs, 2014: 

129). Selve formen og kommunikationen, som udgør virksomhedens kriserespons, er af en 

betydningsfuld karakter, idet at førstehåndsindtrykket er med til at støbe stakeholderes opfattelse af den 

indsats, virksomheden lægger i at kommunikere og håndtere krisen (Coombs, 2014: 130). Ifølge 

Coombs’, indebærer kriseresponsen de allerførste offentlige udmeldinger, som virksomhedens udvalgte 

talsperson overbringer (ibid.). Disse budskaber kommunikeres typisk via massemedier eller via 

internettet. Desuden argumenterer Coombs for, at denne udmelding fra virksomheden til dens 

stakeholdere foregår hurtigt, er konsistent, og åben – altså tilgængelig (Coombs, 2014: 130). 

Kriseteamet bør tage hensyn til den sindstilstand, stakeholdere med stor sandsynlighed befinder sig i på 

dette stadie af krisen:  

 

 It is important to keep in mind that crisis communication transpires in times of stress. Stakeholders 

will not be at their best for recieving information. Research suggests that people’s ability to process 

information is reduced by up to 80 % during emotionally charged situations. Crisis teams must take 

care to craft and send crisis messages so that they can be clearly and easily understood” (Coombs, 

2014: 130). 

 

Stakeholdere bør have en opfattelse af, at virksomheden er åben for tovejskommunikation, og at 

virksomhedens handlinger er anskuelige. Dette kan, ifølge Coombs, skabe en form for internt dilemma 
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for kriseledere, som skal mestre en balance mellem at være åbne og gennemsigtig og samtidig ikke 

afsløre for meget (Coombs, 2014: 134-135): 

 

“A typical struggle in crisis management is between the legal perspective for limited disclosure of risk-

related information and the public relations perspective for full disclosure (…) Today, issues of 

disclosure may be called transparency. Stakeholders may ask how transparent an organization is when 

it comes to crisis information” (Coombs, 2014: 134-135). 

 

Coombs’	  Situational	  crisis	  communication	  theory	  
Som illustreret i indledningen af den igangværende afhandling, gælder det for Coombs’ teori, at 

organisationens omdømme er truet under enhver krise. I arbejdet med krisekommunikation og –respons 

lader Coombs sig inspirere af tilgangen, Reputation Management, som indbefatter, at en organisations 

omdømme er en ekstrem vigtig ressource for organisationen (Coombs, 2014: 144). Der forskes i en 

stigende grad i, hvordan responsstrategier kan bruges som redskab til at beskytte virksomhedens 

omdømme under en krise (ibid.). I ordene situational crisis communication theory ligger, at 

organisationer bør læne sig op af den respektive situation og gøre brug af en kontekstforståelse i valget 

af responsstrategier (Coombs, 2014: 144). Fokus beror altså på selve situationen som det centrale 

element:  

 

”The crisis situation is recognized as an important influence in the selection of strategies. The key is 

knowing when to use a particular strategy; the problem has been understanding when to use a 

particular strategy for a specific crisis situation” (Coombs, 2014: 144). 

 

En inspirationskilde i Coombs’ SCCT er den såkaldte attribution theory (Coombs, 2014: 144). 

Attribution theory kan som framework bidrage med vurdere den trussel, som krisesituationen udgør, 

for herved at tilpasse situationen den rette responsstrategi  – hvilket kan betragtes som nøglen i SCCT 

(ibid.). Hos Coombs er attributionsteorien baseret på en forståelse af, at organisationens stakeholdere 

tilskriver organisationen et ansvar for negative, uventede begivenheder (Coombs 2014: 144). Essensen 

i Coombs’ kobling mellem attributionsteori og krisekommunikation er, at kriser er uventede og 

negative, hvorfor de i sagens natur fremprovokerer en tilskrivelse af ansvar (ibid.). Som beskrevet, er 
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organisationens omdømme et resultat af stakeholderes direkte og indirekte forventninger til 

organisationen. De kommunikative handlinger, verbale såvel som nonverbale, styrer stakeholderes 

opfattelse af virksomheden, hvilket på sin vis kan siges at opsummeres til begrebet, reputation 

management – forståelsen af, at de positive interaktioner og informationer styrker omdømmet, imens 

negativ omtale svækker omdømmet (Coombs, 2014: 144). Coombs’ kriseresponsstrategier 

repræsenterer den reelle respons, som organisationen bør kommunikerer til sine stakeholdere for 

strategisk at adressere krisen og forsvare sit omdømme mod et angreb (ibid.). Coombs tager afsæt i sit 

begreb, accounts, hvilket han definerer som ”statements people use to explain their behaviour when 

that behaviour is called into question” (Coombs, 2014: 145). Disse accounts kobles endvidere sammen 

med begrebet, impression management, som har sin base i forudsætningen om, at kommunikation kan 

anvendes til strategisk at forme organisationens offentlige omdømme (Coombs, 2014: 145).  

 

Krisetyper	  	  
Som illustreret i ovenstående afsnit, er hovedmotivet i Coombs’ SCCT, at en organisation i krise bør 

vælge en passende kriseresponsstrategi i overensstemmelse med det ansvar for krisen, stakeholdere 

tilskriver organisationen. På samme måde bør virksomheden tænke yderligere tre faktorer ind i sin 

vurdering af i hvilken grad, krisen truer virksomhedens omdømme (Coombs, 2014: 150). De tre 

faktorer tæller; en identifikation af krisetypen, virksomhedens historik med den respektive krise samt 

virksomhedens tidligere omdømme (Coombs, 2014: 150). Til at identificere krisetyper, peger Coombs 

på tre såkaldte clusters, som hver især er karakteriseret ud fra virksomhedens rolle i fremkomsten af 

krisen samt dens grad af tilskrevet kriseansvar (ibid.). De tre krisetyper ses i figuren nedenfor, hvor de 
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er kategoriseret som henholdsvis krisetype 1, 2 og 3 (Coombs 2011: 151). 

 
Krisetype 1 har en tydelig form for eksternt karakter, idet at eksemplerne for denne må anses som 

hændelser, der ikke har en direkte forbindelse til virksomhedens forretningsmæssige aktiviteter. De to 

øvrige krisetyper kan derimod nærmere kategoriseres som værende forårsaget af interne forhold 

(Coombs, 2014: 151). Endvidere bemærkes en skelnen i, at de handlinger, som resulterer i en krise i 

krisetype 2, ikke er foretaget af virksomheden selv, hvorimod tilfældene i krisetype 3, efter alt at 

dømme, kunne være forhindret, såfremt at organisationens medarbejdere havde været mere påpasselige. 

Coombs fremhæver, at jo større tilskrivelse af kriseansvar desto større skade påføres virksomhedens 

omdømme (ibid.). Endvidere betones, at en organisation og dens stakeholdere ikke nødvendigvis er 

enige om hvilken type krise, organisationen befinder sig i, og det anbefales, at virksomheden i den 

forbindelse kraftigt overvejer at vælge at agere ud fra sine stakeholderes synspunkt herpå (Coombs, 

2014: 151). Med henblik på virksomhedens historik inden for den pågældende krise bør det tages i 

betragtning, at en eller flere gentagelser af den samme krise potentielt skader organisationens 

omdømme. Et negativt omdømme vil have en tendens til at hænge fast og dermed forstærke 

beskadigelsen af organisationen. Dette benævner Coombs, Velcro-effekt (Coombs, 2014: 151). 

Virksomheden kan blive nødt til at tilpasse sit valg af responsstrategi efter, hvorvidt den har at gøre 

med en krise, den tidligere har været udsat for, idet at stakeholderes opfattelse af organisationen i krise 

kan se anderledes ud, såfremt der er tale om en gentagelse af den respektive krise. Igen spiller 

Krisetype	  1	  	  
Kriser,	  hvor	  organisationen	  er	  offer:	  
Meget	  lav	  attribution	  af	  kriseansvar	  

• Eksempempler:	  Naturkatastrofer,	  rygter	  
eller	  vold	  på	  arbejdspladsen.	  

Krisetype	  2	  
Kriser	  hvor	  organisationen	  er	  udsat	  for	  et	  
uheld	  eller	  en	  ulykke:	  Lav	  attribution	  af	  

kriseansvar.	  	  

• Eksempler:	  Uheld	  som	  følge	  af	  teknisk	  
nedbrud,	  uheld	  hvor	  teknisk	  nedbrud	  
kan	  føre	  til	  tilbagekaldelsen	  af	  produkter.	  	  

Krisetype	  3	  
Kriser	  som	  organisationen	  kunne	  have	  
forhindret:	  Høj	  attribution	  af	  kriseansvar.	  	  

• Eksempler:	  Menneskelige	  fejl	  som	  fører	  
til	  uheld,	  menneskelige	  fejl	  der	  fører	  til	  
tilbagekaldelsen	  af	  produkter,	  
organisatoriske	  ugerninger	  (Coombs	  
2014:	  151).	  	  
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grundstenen, nemlig at det er virksomhedens stakeholdere, der er bestemmende for virksomhedens 

krisestyring, en afgørende rolle i Coombs’ SCCT:  

 

”It is important to understand how stakeholders perceive crises and crisis response strategies. SCCT 

takes an audience-centered approach to crisis communication, considering how stakeholders react to 

the crisis situation and crisis response strategies” (Coombs 2014: 151). 

      

Responsstrategier	  
Niveauet af stakeholderes tilskrivelse af organisationens ansvar for en krise går, som belyst, i spænd 

med den imødekommenhed, som organisationer bør udvise i deres krisekommunikation – og dermed 

deres valg af responsstrategi. Foregående krisekommunikationsforskning samt den skildrede 

kombination af impression management og accounts leder videre til fremstillingen af Coombs ti 

responsstrategier (Coombs, 2014: 145). Disse kategoriseres efter, hvorvidt organisationen har til 

hensigt at ændre stakeholderes opfattelse af en krise eller stakeholderes opfattelse af organisationen 

(Coombs 2014: 145). Ved at kombinere krisetype, tilskrivelsen af kriseansvar og krisehistorie opstiller 

Coombs dertil 13 anbefalinger som en hjælp til organisationens udvælgelse af den rette kriserespons 

(Coombs, 2014: 152). Det skal hertil understreges, at virksomheden kan være tvunget til at ændre 

kriseresponsstrategi undervejs i tilfældet af, at situationen ændrer sig, idet at det er situationen, der 

afgør hvilken krisekommunikationsstrategi, der er mest funktionsdygtig (ibid.). Anbefalingerne til 

udvælgelsen af den rette responsstrategi er følgende: 

 

1) Giv instruktioner til alle ofre eller potentielle ofre i form af advarsler og instruktioner så de kan 

beskytte sig selv fra eventuelle skader. 

2) I offerkriser, hvor der ikke er nogen krisehistorie og minimal attribution af kriseansvar, er 

instruerende og tilpassede strategier tilstrækkelige.  

3) Brug formindskelsesstrategier ved uheld eller ulykker når der ikke er nogen krisehistorie og lav 

attribution af kriseansvar.  

4) Brug formindskelsesstrategier ved offer-kriser når der er en krisehistorie og minimalt attribution 

af kriseansvar.  
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5) Brug genopbygningsstrategier ved uheld eller ulykker når der er en krisehistorie og lav 

attribution af kriseansvar.  

6) Brug genopbygningsstrategier ved alle kriser hvor organisationen er ansvarlig (stærk 

attribution).  

7) Brug benægtelsesstrategier når der er tale om rygter.  

8) Brug benægtelsesstrategier når udfordringen er uberettiget eller ubegrundet.  

9) Anvend korrigerende handlinger i situationer hvor stakeholdere sandsynligvis støtter kritikken.  

10) Brug forstærkelsesstrategier som supplement til andre kriseresponsstrategier.  

11) Brug kun offer-strategien når organisationen er ofret.  

12) For at være konsistent må man ikke sammenblande benægtelsesstrategier med formindskelses- 

eller genopbygningsstrategier.  

13) Formindskelses- eller genopbygningsstrategier kan anvendes i kombination med hinanden 

(Coombs, 2014: 152).  

 

Virksomheden må, med udgangspunkt i ovenstående anbefalinger, forme sin kommunikative respons 

ud fra en af Coombs’ responsstrategier, som tæller: 

 

Benægtelsesstrategier  
Organisationen benægter påstande om sig selv og flytter ansvaret: 

 

• Angreb på anklager – virksomhedens kriseleder, eller kriseledere, konfronterer dem, som har initieret 

krisen eller som påstår, at krisen eksisterer. Virksomheden truer eventuelt med at lægge sag an mod sin 

anklager, eller anklagere.  

 

• Benægtelse – kriselederen hævder blankt, at der ikke er en krise og skaber i nogle tilfælde en historie, 

som bortforklarer, at en krise skulle finde sted. 

 

• Syndebuk – en anden aktør pålægges skylden for krisens eksistens. 

 

Formindskelsesstrategier  
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Organisationen ønsker at mindske krisen: 

 

• Fritage – kriselederen forsøger at mindske organisationens ansvar for krisen. Eksempelvis vil 

kriselederen forklare, at det ikke var intentionen at skade nogen, eller at krisen var ude af 

organisationens hænder.  

 

• Retfærdiggørelse – kriselederen forsøger at mindske opfattelsen af krisens beskadigelse, blandt andet 

med en forklaring om, hvordan krisen ikke forårsagede nogen alvorlig skade.  

 

Genopbygningsstrategier  
Organisationen forsøger at genopbygge tillid: 

 

• Kompensation – de involverede ofre tilbydes en erstatning.  

 

• Undskylde – virksomheden siger undskyld, påtager sig det fulde ansvar for krisen og beder om 

tilgivelse.  

 

Forstærkelsesstrategier 
Organisationen forsøger sideløbende at opbygge en positiv relation til sine stakeholdere:  
 

• Påmindelse – kriselederen gør organisationens stakeholdere opmærksomme på organisationens gode 

arbejde og hensigter gennem tiden.  

 

• Indsmigring – virksomheden roser sine stakeholdere.  

 

• Offer – virksomheden forklarer, hvordan de også selv er offer for krisen. (Coombs 2014: 145) 

 

Virksomhedens refleksioner omkring valget blandt ovenstående responsstrategier bør tage afsæt i en 

ambition om at lægge sig fast på én hovedstrategi, som så kan suppleres med en forstærkelsesstrategi 
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(Coombs 2014: 150). De forskellige strategier kan supplere hinanden, men med base i det indtryk, 

virksomheden ønsker, den stakeholdere skal have af virksomheden, må den overordnede strategi 

prioriteres højst (ibid.). Coombs påpeger her, at en benægtelse eksempelvis ikke kan kombineres med 

en formindskelse eller en genopbygning, idet at dette vil skabe inkongruens, da benægtelse 

argumenterer for, at der ikke er en krise, hvor de andre to argumenterer for, at der er en krise (Coombs, 

2014: 150).  

 

Kritik	  af	  Coombs’	  SCCT	  
Reflekterer man over Coombs’ Situational Crisis Communication Theory, vil der kunne findes en 

svaghed i, at denne teori ikke umiddelbart tager hensyn til valget af de respektive medier. Coombs 

synes indirekte at antage, at man bør kommunikere ens på tværs af forskellige 

kommunikationsplatforme. Spørgsmålet er, om det er så simpelt, da det som udgangspunkt synes at 

være medierne, der sætter dagsordnen for, hvordan kommunikation og budskaber modtages. Der kan 

derfor argumenteres for, at organisationer, ved brug af Coombs’ SCCT, bør overveje både 

responsstrategier og medievalg, når de krisekommunikerer. 

 

Case – overblik over Lundbecks kriseforløb 

Nedenstående figur, efterfulgt af en kort beskrivelse af casen måned for måned, søger at kortlægge 

Lundbecks kriseforløb samt at skabe en oversigt over de handlinger og begivenheder, som vil blive 

analyseret i den påfølgende analyse. Grafen viser krisens udvikling i medierne uge for uge og har til 

formål at give et mere detaljeret overblik over den mængde presseomtale, Lundbeck fik fra uge 1 og 

frem til krisens foreløbige endepunkt i juli, som i sagens natur slutter i uge 31. Grafen er udviklet på 

baggrund af en artikelsøgning i databasen, Infomedia, på alle tilgængelige danske medier med 

søgeordene: ”Lundbeck”, ”Pentobarbital” og ”Nembutal”. Som tidligere belyst, benyttes begge ord for 

præparatet synonymt i medierne, hvorfor de også begge er brugt til denne søgning. X-aksen illustrerer 

ugerne, imens y-aksen viser antallet af artikler, som blev publiceret i de respektive uger. 
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Januar 

I midt januar 2011 starter mediernes angreb på Lundbeck. Der publiceres den ene artikel efter den 

anden, som kritiserer og diskuterer brugen af Lundbecks lægemiddel til henrettelse af dødsdømte 

indsatte i flere fængsler i USA. Lundbecks kommunikationsdirektør, Anders Schroll, forsøger, først og 

fremmest i TV2 Nyhederne den 22. januar at ”glatte ud” og forklare, at Lundbeck har svært at 

kontrollere, hvem der køber deres produkt, samt at de ikke kan trække lægemidlet af markedet med den 

begrundelse, at det vil være et svigt over for de epilepsipatienter, som har brug for Lundbecks 

lægemiddel (Lykke Hansen, 2011, web 16).   

 

Februar 

Menneskerettighedsorganisationen, Amnesty, går til medierne og anklager Lundbeck for et alt for ringe 

forsøg på at handle på sagen. Amnesty mener, at Lundbeck bør true med at fjerne deres lægemiddel fra 

markedet (Wind-Friis, 2011, web 17). Lundbeck ryger ligeledes i kløerne på den britiske 

græsrodsorganisation, Reprieve, hvis arbejdsmission er at bekæmpe dødsstraf.  
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Marts 

I slutningen af marts måned, under en generalforsamling, meddeler Lundbecks administrerende 

direktør, Ulf Wiinberg, virksomhedens aktionærer om, at Lundbeck ikke har i sinde at bruge hverken 

tid eller penge på at håndtere situationen yderligere. Både Amnesty og Reprieve forsøger at give 

Lundbeck konkrete forslag til handlinger, som kan forhindre fængslernes brug af Lundbecks 

lægemiddel (Wind-Friis, 2011, web 17).  

 

April 

Et stigende antal af stater i USA bekendtgør, at de ville gøre brug af Pentobarbital til henrettelser af 

dødsdømte fanger (Børsen Investor Redaktion, 2011, web 18). Mediernes dækning blusser op og er på 

sit højeste. Lundbeck kommunikerer, trods et kun stigende pres om at gribe til handling, det samme 

budskab ud om; at de ikke vil fjerne lægemidlet fra markedet (Svansø & Frandsen, 2011, web 19). 

 

Maj  

Administrerende direktør, Ulf Wiinberg, møder fortsat kritik af eksperter og NGO’ere (Lindeberg, 

2011, web 10). Midt på måneden vender Lundbecks holdning, og sagen tager en skarp drejning. Ulf 

Wiinberg offentliggør Lundbecks strategiskifte og holder et vellykket møde med Amnesty. Reprieve er 

samtidig i medierne med et forslag til en ændring i distributionssystemet, som Lundbeck indfører 

senere (Rossau, 2011, web 20).    

 

Juni 

Britiske neurolog og menneskerettighedsforkæmper, David Nicholl, roser Lundbeck for endelig at tage 

konkret handling i sagen om brugen af deres lægemiddel på de amerikanske dødsgange (Lindeberg, 

2011, web 21). Lundbeck kontakter fængselsmyndigheder med en advarende besked omkring brugen af 

lægemidlet, Pentobarbital (Svansø, 2011, web 22). 

Juli 

Lundbeck indfører en ændring i deres distributionssystem, som medfører, at købere af Nembutal 

fremover skal skrive under på, at medicinalmidlet ikke vil blive gjort tilgængeligt til brug ved dødsstraf 
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(Politiken Internationalt, 2011, web 23). Lundbeck opnår derved kontrol med, hvem der køber deres 

middel, samt hvad det bruges det til.  

Talspersoner og aktører i analysen 

Anders Schroll, kommunikationsdirektør i Lundbeck. 

Mads Kronborg, pressechef i Lundbeck. 

Ulf Wiinberg, Lundbecks administrerende direktør i 2011. Wiinberg omtales ligeledes som 

koncernchef og topleder. 

Sally Benjamin Young vicepræsident for kommunikation i Lundbecks amerikanske hovedkvarter. 

Maya Foa, talsmand for Reprieve. 

Clive Stafford Smith, direktør hos Reprieve. 

Lars Normann Jørgensen, generalsekretær i Amnesty. 

Jakob Mertz, læge fra Amnestys lægegruppe. 

Ole Hoff-Lund, pressechef i Amnesty. 

David Nicholl, neurolog og menneskerettighedsforkæmper. 

 

Afhandlingens følgende afsnit er en analyse af Lundbecks legitimitet ud fra den teoretiske 

baggrundsviden, som blev belyst i analysestrategien. Til at starte med analyseres casen med afsæt i den 

fremstillede teori om virksomhedens legitimitet. Dernæst, i analysedel 2, anvendes Coombs’ teoretiske 

framework på Lundbecks krise. Ud fra en analyse af specialets empiri vurderes det hvilke strategier, 

Lundbeck opererede med gennem deres kriseforløb.  

Analysedel 1 – Lundbeck i legitimitetsproblemer 
De danske medier får fra januar 2011 serveret den ene historie efter den anden på et sølvfad, fra især de 

to menneskerettighedsorganisationer, Amnesty og Reprieve, der bruger medierne som talerør til at 

arbejde for deres egen sag om at bekæmpe dødsstraf. Kommunikationsdirektør i Lundbeck, Anders 

Schroll, forklarer til Ekstra Bladet, at det er utrolig svært for Lundbeck at kontrollere, om en læge går 

ned på et apotek og køber et middel og bruger det til noget andet, end det er beregnet til (Richmann 

Lundorff, 2011, web 10). Han fremhæver, at Lundbeck har sendt et brev til de delstater, hvor firmaets 

stof bliver brugt til henrettelser, hvori der står, at man ikke ønsker stoffet anvendt til henrettelser. Ifølge 
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Anders Schroll, er det det niveau, Lundbeck kan handle på (ibid.). Lundbeck sender et protestbrev, 

efter at myndighederne i delstaten, Ohio, meddeler, at de ville begynde at bruge Lundbecks middel, 

Pentobarbital, i stedet for Sodium Thiopental. Pentobarbital står, i slutningen af januar, til at skulle 

henrette 15 dødsdømte personer (Børsen Investor Redaktionen, 2011, web 9). Vicepræsident for 

kommunikation i Lundbecks amerikanske hovedkvarter, Sally Benjamin Young, afviser at 

offentliggøre brevet med den begrundelse, at det er ”privat kommunikation”. På samme tid øges presset 

på Lundbeck, da producenten af Sodium Thiopental i USA meddeler, at de ikke længere vil fremstille 

produktet, som anvendes til dødsstraf (ibid.). Til dette udtaler Lundbecks pressechef, Anders Schroll, at 

Lundbeck ikke vil følge samme initiativ og stoppe produktionen af deres eget lægemiddel (Børsen 

Investor Redaktionen, 2011, web 9). 

 

Som belyst, anser især de to NGO’ere, Amnesty og Reprieve bestemt ikke Lundbecks manglende 

handling for acceptabelt. Læge, Jakob Mertz, fra Amnestys lægegruppe udtaler i februar til Politiken, at 

”Lundbeck bør sige til de ansvarlige myndigheder, at hvis stoffet bliver misbrugt på denne måde, kan 

det ende med, at de bliver nødt til at trække præparatet tilbage” (Wind-Friis, 2011, web 2). Amnestys 

lægegruppe foreslår helt konkret, at Lundbeck drager henvendelse til de politiske myndigheder i form 

af det amerikanske sundhedsministerium og til medicinalstyrelsen, FDA, med beskeden om, at man 

ikke kan acceptere at producere medicin, der bliver brugt på denne uetiske måde (ibid.). Til dette 

forslag bekræfter kommunikationschef, Anders Schroll, blot, at Lundbeck ikke har i sinde at ændre 

holdning: ”Vores omdømme afhænger af vores evne til at hjælpe patienter. Det er vores vision og det, 

vi står for. Og at true med, eller i sidste instans trække et produkt fra markedet, ville være præcis det 

modsatte af det, vi står for. Så det er ikke den vej, vi skal gå for at løse den her problematik” (Wind-

Friis, 2011, web 2). 

 

Schroll medtager Lundbecks vision i sin kommunikation, der, som anskueliggjort, indebærer at være 

ansvarlig – at gøre det rigtige, hvilket medicinalfirmaet selv fortolker som at gøre det rigtige og handle 

ansvarligt over for kolleger, miljøet og udadtil (Lundbeck.com, 2015, web 7). Berlingske Business 

bringer i marts en artikel, hvori redaktør på det sociale netværk, Kommunikationsforum, Timme 

Bisgaard Munk, påpeger, at ”dette kan blive en belastende sag for Lundbeck, fordi det grundlæggende 

bryder med lægeløftet og dermed også med lægemiddelindustriens vision om at hjælpe folk til et bedre 
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liv” (Gunge & Winther, 2011, web 1). Denne bekymring deler læge, Jakob Mertz, med en udtalelse til 

Politiken om, at ”Lundbeck bør – også for deres eget ry og renommes skyld – lægge så meget pres som 

muligt på centrale amerikanske myndigheder som FDA” (Wind-Friis, 2011, web 17). Koncernchefen i 

Lundbeck, Ulf Wiinberg, har ikke i sinde at kontakte FDA, hvilket han skråsikkert melder ud efter en 

generalforsamlingen om etik og moral: ”Vores konklusion er: Der er intet, vi kan gøre, som kan ændre 

på situationen. Vi har brugt tid og penge på det, og det er vores konklusion (Wind-Friis, 2011, web 

17).    

 

Lundbecks udtalelser bærer ikke præg af en virksomhed, som er beslutningstager, og som handler ud 

fra deres omverdens opfattelse af, hvad der er socialt acceptabelt, hvilket, ud fra Suchmans og 

Holmströms kriterier, er essentielt, hvis virksomheden skal opnå legitimitet (Holmström, 2010: 215). 

Det bliver tydeligt allerede fra starten af Lundbecks krise i takt med, at Amnesty og Reprieve i høj grad 

får tiltrukket massemediernes interesse, herunder række klare reaktioner og udmeldinger i form af 

respons fra de respektive talspersoner i Lundbeck. Med udgangspunkt i Mark C. Suchmans teori om, at 

virksomheder bør spørge sig selv om, hvorfor de søger legitimitet, må svaret herpå findes i Lundbecks 

vision om at udvise ansvarlighed udadtil (Suchman, 1995: 574). Legitimitet er en iboende del af 

Lundbecks vision (Lundbeck.com, 2015, web 7). Det må derfor antages, at legitimitet er en adfærd og 

en værdi, som Lundbeck efterstræber at leve op til og blive associeret med. Dette understøttes 

endvidere af denne udtalelse fra vicepræsident for kommunikation i Lundbecks amerikanske 

hovedkvarter, Sally Benjamin Young: ”Lundbeck arbejder for at redde menneskeliv. Hvis vores 

produkter anvendes til at bringe liv til ophør, så modsiger det, alt hvad vi står for” (Boman Hede, 

2011, web 24). Her er Susanne Holmströms påstand om den forskel, der udspiller sig i virksomheders 

såkaldte legitime rum, relevant (Holmström, 2010: 220). Som belyst, er virksomheders legitime rum 

afhængigt af de forestillinger, virksomheder og organisationer har etableret hos deres publikum – visse 

forestillinger skaber større forventninger til virksomhedens ansvar end andre (Holmström, 2010: 220). 

Lundbecks vision kombineret med Sally Benjamin Youngs udtalelse i Ekstra Bladet bekræfter, at 

brugen af Lundbecks lægemiddel til henrettelser er direkte i strid med den måde, Lundbeck ønsker at 

blive opfattet på – at brugen af deres lægemiddel til dødsstraf går stik imod det, Lundbeck vil 

associeres med. Henrettelserne må derfor antages at være, i Lundbecks egen optik, et brud på deres 

arbejdsmission og de værdier, de står for og vil associeres med – og de bliver et brud på de 
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forventninger, som Lundbeck har etableret over for deres stakeholdere. Ud fra dette vurderes, at 

Lundbeck må indfri disse etablerede forventninger for at blive opfattet som en virksomhed, der tager 

sin legitimitet alvorlig (Holmström, 2010: 220). 

Endvidere er virksomheders offentlighedsrelationer, mediekontakt og stakeholder-dialoger centrale i 

virksomhedens søgen mod at blive opfattet som legitim (Holmström, 2010: 216). Dette går hånd i hånd 

med, at virksomhedsledere må finde balancen mellem flere rationaler – hvilket især gælder det 

rationale at agere ud fra ansvaret over for sit publikum (ibid.). Et rationale, som ikke tidligere var af 

nær så afgørende betydning, som det er i dag (Holmström 2010: 217). Imidlertid leder udtalelser fra 

Lundbecks ledelse til en vurdering af, at Lundbeck ikke lever op til de forventninger, de har skabt. 

Lundbeck er ikke lydhør overfor Amnestys forslag til en forbedring. De er ikke åbne for muligheden 

for at imødekomme de forventninger, Amnesty har til Lundbeck, og de har ikke viljen til at lade 

Amnesty hjælpe dem med at leve op til de værdier, de selv påstår at stå for. Derimod afvises 

forslagene, og talspersonernes kommunikative respons i medierne afspejler en adfærd, som signalerer, 

at Lundbeck finder det tilstrækkeligt ikke at tage hensyn til deres stakeholderes opfattelse af dem som 

virksomhed. Med sine ord ”vi har brugt tid og penge på det” indikerer Ulf Wiinberg en ligegyldighed i 

form af, at han ser Lundbecks ressourcer anvendt på anden vis en på at udbedre situationen. 

Medicinalfirmaet træder altså ikke i karakter som en virksomhed, der kæmper for at yde en indsats for, 

at brugen af deres middel til dødsstraf stoppes. Den rolle, som Lundbeck indtager, vil blive uddybet i 

analysedel 2.  

Efterhånden som tiden og Lundbecks kriseforløb skrider frem, presser NGO’erne i en stigende grad 

Lundbeck på deres holdning og adfærdsmønstre ved at holde fast i, at Lundbeck sagtens kan gøre mere 

for at ændre situationen, end de påstår. Maya Foa, talsmand for Reprieve, kommunikerer til Politiken 

følgende respons på Ulf Wiinbergs erklæring om, at der intet er at gøre: ”Det er simpelthen ikke sandt. 

Jeg tror på, at de ikke ønsker, at deres stof bliver brugt til henrettelser. Men for at forhindre det, skal 

de gøre sig lidt mere umage” (Wind-Friis, 2011, web 17). Generalsekretær i Amnesty, Lars Normann 

Jørgensen bakker op om Reprieves holdning: ”Vi har ikke kastet håndklædet i ringen med hensyn til at 

finde konkrete veje fremad for Lundbeck” (ibid.). Medierne tegner, gennem udtalelser fra Reprieve og 

Amnesty, et billede af Lundbeck, som gør, at Lundbecks handlinger fortsat ikke anses for socialt 

acceptable. Maya Foa anerkender, at Lundbeck sandsynligvis ikke har til hensigt at sælge et 
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lægemiddel, der slår mennesker ihjel, men ordene med den implicitte opfordring; ”de skal gøre sig 

mere umage”, tydeliggør samtidig, at Reprieve ikke finder det acceptabelt, at sagen lukkes her. Det 

samme er gældende for Lars Normann Jørgensen, som indikerer, at Amnesty gerne vil hjælpe 

Lundbeck til at skabe nogle konkrete løsninger – som fra hans synspunkt må formodes at skabe 

rammerne for, at Lundbecks handlinger vil anses for socialt acceptable.       

For at komme i besiddelse af legitimitet og leve op til de idealer, denne indebærer, bør Lundbeck, 

ifølge Susanne Holmström, gøre sig fortjent til tillid. En tillid, som virksomheder har brug for frem for 

autoritetstroen, som tidligere var dominerende for virksomhedens ideal (Holmström, 2010: 215). Ulf 

Wiinbergs udsagn er et fast og kontant argument for, i modsætning til at være tillidsskabende, at være 

en direkte afvisning af dette. Den er samtidig en afvisning af at indgå i en stakeholder-dialoger, som er 

central i virksomheders søgen på legitimitet (Holmström, 2010: 216). Det vurderes desuden, at ledelsen 

i Lundbeck ikke formår at handle inden for de rammer, som, ifølge Holmström, defineres af socialt 

konstruerede systemer i samfundet – i dette tilfælde; offentligheden, NGO’ere og medierne som et 

socialt konstrueret system (Holmström, 2010: 217). Dette afsæt i socialkonstruktivismen fokuserer, 

ifølge Holmström, på denne alment udbredte opfattelse af, at virksomheder netop handler inden for de 

rammer, som defineres af de socialt konstruerede systemer (ibid.). Det, der er vigtigt for Lundbecks 

legitimitet, er, at de tager hensyn til deres stakeholderes forestillinger om, hvad der er rigtigt, 

retfærdigt, rimeligt og relevant (ibid.). Susanne Holmströms teori er, at det ikke er det, som  

virksomheden gør – men om måden det opfattes på, som er afgørende (Holmström, 2010: 219). Selvom 

Lundbeck ser sig selv som legitim, kan de altså risikere at blive opfattet anderledes i andre perspektiver 

og blive dømt illegitime fx ud fra en forkert avisforside (ibid.). Der findes dog ingen spor af entusiasme 

eller vilje i forhold til at give efter for de forslag, Amnesty og Reprieve kommer med. Forslag, som 

kunne hjælpe Lundbeck til at vende denne opfattelse af Lundbeck og dermed skaffe dem den 

legitimitet, de tilkendegiver at ville have og leve op til. Der argumenteres for, ud fra mediernes 

fremstilling af Lundbecks krise, at Lundbeck på dette tidspunkt ikke handler ud fra, hvad deres 

omkringliggende samfund finder rigtigt, retfærdigt, rimeligt og relevant. Lundbeck bliver af Reprieve 

foreslået en model, hvor den danske medicinalkoncern indgår en slutbrugeraftale med sine amerikanske 

distributører, som gør, at disse bliver juridisk forpligtet til at sikre, at Lundbecks lægemiddel ikke 

bliver brugt til dødsstraf (Svansø, 2011, web 8). Til dette forslag svarer Lundbecks pressechef, Mads 
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Kronborg ”Hvis vi stiller et krav, som vi godt ved, at distributøren ikke kan gennemføre, risikerer vi at 

miste distributionen af stoffet (ibid.). Reprieves Maya Foa svarer hertil: ”Vores vurdering er, at det vil 

være muligt at gennemføre en slutbrugeraftale. Det vil kræve en indsats, for eksempel i form af 

uddannelse af distributørerne, men det er åbenbart for stor en indsats for Lundbeck. Jeg er overrasket, 

for Lundbeck har et stærkt etisk kodeks” (Svansø, 2011, web 8). Med dette svar og ordene, ”Lundbeck 

har et stærkt etisk kodeks” refererer Maya Foa direkte til Lundbecks eget sæt af normer. Hun 

udtrykker, hvad der, i Reprieves øjne, anses for både rigtigt, retfærdigt, rimeligt og relevant, nemlig en 

aftale med distributørerne, som skal sikre, at Lundbeck gør det rigtige ved at handle i 

overensstemmelse med de forventninger, de har etableret overfor deres stakeholdere. Med ordene, ”det 

er åbenbart for stor en indsats for Lundbeck”, appellerer Maya Foa til, at Lundbeck ikke viser en 

interesse i at løse sagen og derfor ikke agerer ud fra, hvad der betragtes som retfærdigt og rimeligt.  

 

Susanne Holmström fremhæver i sin teori om legitimitet, at virksomheder må forholde sig til den 

præmis, som udgør idealet om den reflekterende ledelse (Holmström, 2010: 222). Udviklingen i 

samfundet resulterer, ifølge Holmström, i et skift fra refleksivitet til refleksion, og det handler for 

virksomheder om at bevæge sig fra et snævert, monokontekstuelt 1. ordens perspektiv til et åbent, 

polykontekstuelt 2. ordens perspektiv (Holmström, 2010: 222). Som belyst, er modernitet kendetegnet 

ved refleksivitetens monokontekstuelle, entydige 1. ordens perspektiv, hvor man derimod i den 

flydende modernitet ser legitimerende idealer om refleksion, som løfter perspektivet til en åben, 

polykontekstuel 2. ordens optik (ibid.). Lundbeck bør, i bestræbelserne på at blive opfattet som legitim, 

indtage et 2. ordens perspektiv for at vise, at de formår at observere sig selv udefra (Holmström, 2010: 

222), idet at det kræver at arbejde med selvforståelse, selvfremstilling og sensitivitet for omverdenen 

for at opnå legitimerende forretningsadfærd (Holmström, 2010: 230). 

 

Efter omtrent et halvt års pres fra menneskerettighedsorganisationer, læger og investorer, tager 

Lundbecks legitimitetskrise fra slutningen af maj 2011 en drejning i form af Lundbecks anerkendelse 

af, at de må gribe til handling og lytte til deres stakeholdere (Rossau, 2011, web 20). Ulf Wiinberg 

offentliggør et strategiskifte, og medicinalfirmaet begynder så småt at handle på sagen med base i deres 

stakeholderes synspunkt samt at gå i dialog med de kritiske NGO’ere (ibid.). Forskellige initiativer 

igangsættes, herunder en ændring i Lundbecks distributionssystem, som medfører at købere af 
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Nembutal fremover skal skrive under på, at medicinalmidlet ikke vil blive gjort tilgængeligt for brug til 

dødsstraf (Politiken Internationalt, 2011, web 23). Lundbeck modtager ros fra læger og eksperter for 

endelig at tage konkret handling – her roses især topleder, Ulf Wiinbergs, for at ændre holdning og 

alligevel indføre slutbrugeraftaler (Lindeberg, 2011, web 21). Britiske neurolog og 

menneskerettighedsforkæmper, David Nicholl, bakkes op af 62 læger og en underskriftindsamling, som 

lægger pres på Lundbeck. Han udtaler i juni til Berlingske: ”Vi skal holde presset oppe samtidig med at 

forsyne Lundbeck med ammunition til at kæmpe videre mod delstaterne” (ibid.). Endvidere kontakter 

Lundbeck de amerikanske fængselsmyndigheder med en advarsel om, at man fra Lundbecks side ikke 

kan garantere for sikkerheden ved brug af Pentobarbital til henrettelser, da midlet ikke er godkendt til 

denne brug (Svansø, 2011, web 22). 

 

Med fortsat udgangspunkt i Susanne Holmströms begrebsapparat, argumenteres der for, at krisen 

udvikler Lundbecks selvforståelse og vejen mod idealet om reflekterende ledelse (Holmström, 2010: 

222). Lundbeck ender med at anerkende det ansvar, de har som virksomhed, og de udviser, efter et 

tydeligt strategiskifte, en høj grad af sensitivitet (Holmström, 2010: 230). Legitimitetskrisen bliver en 

læringsproces for Lundbeck, og de viser et paradigmeskift fra refleksivitet til refleksion (Holmström, 

2010: 222). Samtidig bevæger Lundbeck sig fra et 1. ordensperspektiv, som handler om kun at se sig 

selv indefra til et 2. ordensperspektiv, hvor de pludselig ser selv med andre øjne og hermed observerer 

sig selv fra samme vinkel som deres omkringliggende samfund. (ibid.). Idet at Lundbeck skifter til et 2. 

ordensperspektiv, åbner det op for et samarbejde med de NGO’ere, som Lundbeck ellers har været 

afvisende over for. Her viser Lundbeck samtidig en anerkendelse af, at ledelse også inkluderer en 

stakeholder-dialog samt en åbenhed og indsigt i vigtigheden af, at stakeholderes interesser er nødt til at 

indgå i de overvejelser, virksomheden gør sig i forbindelse med  beslutninger. Efter deres strategiskifte 

oplever Lundbeck, som Suchman påpeger i sin teori om legitimitet, at styrke deres troværdighed og 

vise, at de har værdi i samfundet ved at fokusere på en legitimerende forretningsadfærd (Suchman, 

1995: 575).    
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Delkonklusion 

Lundbeck står i januar 2011 i en situation, der ligner et umiddelbart uløseligt etisk dilemma. Et af de 

steder, hvor de fejlede og bragte sig selv i en legitimitetskrise, var i forhold til måden at agere over for 

deres stakeholdere på.  

Det vurderes problematisk, at Lundbeck ikke til tidligere i kriseforløbet griber til handling og indgår i 

en stakeholder-dialog. Ses dette i forhold til Mark C. Suchmans og Susanne Holmströms teori er 

Lundbecks handlinger gennem godt og vel fem måneder en helt forkert måde at forsøge at opnå 

legitimitet på. Ifølge Holmström, burde Lundbeck have haft et større fokus på at tage stakeholdere 

opfattelse af krisen i betragtning og dermed ageret ud fra de forventninger, de selv har etableret i både 

deres vision og gennem kommunikationen i medierne. Efter strategiændringen bliver Ulf Wiinberg 

mere synlig og samarbejder med Amnesty og Reprieve omkring deres forslag om at gå aktivt ind i 

kampen. Der kan hertil stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor det, ud fra den analyserede empiri, mest er 

de øvrige talspersoner i Lundbeck, der er fremtrædende i medierne – indtil der træffes en beslutning, 

som fører til ros fra medicinalgigantens stakeholdere. Trods en lang periode fyldt med modvilje viser 

indeværende analyse, at beslutningen om en strategiændring, som bygger på et samarbejde mellem 

medicinalvirksomheden, Amnesty og Reprieve at være den måde, Lundbeck legitimerer sig selv på 

udadtil. Det er dette samarbejde, som resulterer i den løsning, som får Lundbeck ud af fedtefadet – 

nemlig den nye distribution af Pentobarbital. Kriseforløbet vurderes at være en læringsproces for 

Lundbeck, som, efter lang tids pres, lærer at observere selv ud fra et 2. ordens perspektiv og derfor 

bedre er i stand til at takle sådanne kriser fremover, såfremt at disse skulle forekomme. Lundbeck lærte, 

hvad der fungerede, og hvad der blot skabte dem problemer i forhold til at handle legitimt og i 

overensstemmelse med deres virksomhedsidentitet.  

 

Analysedel 1 viser, at Lundbeck over en længere periode oplever at være i en legitimitetskrise. 

Legitimitetskrisen viser sig at opstå på baggrund af Lundbecks måde at kommunikere deres handlinger 

– eller mangel på samme – på. Samtidig er det gennem en ny form for kommunikation, at Lundbeck 

formår at overvinde sin legitimitetskrise. Holmström og Coombs beskæftiger sig begge med den 

tilsyneladelse, at stakeholderes opfattelse af virksomheden bør være styrende for henholdsvis den 

adfærd og den kommunikation, som skal sikre virksomhedens legitimitet og omdømme. Disse to 
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fænomener har nogle helt markante fællestræk ud fra den måde, de defineres på af afhandlingens 

udvalgte teoretikere. Lundbecks legitimitetsproblemer afføder et behov for at kommunikere nogle 

budskaber og en adfærd, som kan genskabe virksomhedens troværdighed, hvorfor det findes relevant 

for indeværende undersøgelse at bevæge sig videre til en analyse af Lundbecks krisekommunikation – 

herunder de helt konkrete kommunikationsstrategier, Lundbeck opererede med under deres kriseforløb, 

og som sikrede dem anerkendelse og et intakt omdømme.   

 

Analysedel 2 – Lundbecks brug af krisekommunikation  
Som illustreret, er det iboende i Coombs’ teori, at det er virksomhedens stakeholdere, der bestemmer, 

hvorvidt virksomheden befinder sig i en krise (Coombs, 2014: 3). Der er endvidere, ifølge Coombs, 

tale om en organisatoriske krise, såfremt at denne sidestilles med et brud på tilliden mellem en 

organisationen og dens stakeholdere (ibid.). Lundbecks stakeholdere er fra begyndelsen af januar ude 

med riven efter Lundbeck, og Amnestys samt Reprieves udtalelser om medicinalfirmaets 

legitimitetsproblem vidner om, at de anser Lundbeck for at befinde sig i en krise. En krise, som de bør 

tage alvorligt og handle på omgående. På baggrund af ovenstående analyse og Coombs’ ideologi om, at 

målet med krisekommunikation er at reducere den skade, som en krise volder på organisationen og 

dens stakeholdere, argumenteres der for, at det vil være fordelagtigt for Lundbeck at gøre brug af en 

type kriserespons, som kan bedre deres legitimitetsproblemer (Coombs, 2014: 136).  
 

Grundlæggende vurderes det, at Lundbeck helt i begyndelsen, i starten af januar 2011, befinder sig i en 

form for parakrise, da dette begreb dækker over en tilstand, som ikke er en ”rigtig” fuldblodskrise krise 

endnu, men som ligner en krise og truer organisationens omdømme (Coombs, 2014: 27). Da 

henrettelsen af John David Duty i december 2010 med brug af Lundbecks produkt kommer frem i 

medierne, er der endnu ikke udbrudt en fuldvægtig kommunikationskrise, idet at nyheden om denne 

henrettelse endnu ikke er nået i medierne – og i Lundbecks hænder (Buck Jensen, 2011, web 3). Der er 

udført en handling, som Lundbeck ikke kender til, og som først begynder at udmunde sig i en 

fuldblodskrise, når Lundbeck bliver ved med at håndtere disse hændelser på en måde, deres 

stakeholdere anser for uacceptabelt og amoralsk (Coombs, 2014: 153). Ifølge Coombs, kræver 
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parakrisen opmærksomhed og kommunikative handlinger. (Coombs, 2014: 27). Der kan derfor 

argumenteres for, at Lundbeck, allerede fra de allerførste meldinger fra Amnesty og Reprieve om 

henrettelsen i 2010, burde have reageret mere målrettet i forhold til at anerkende de involverede 

NGO’eres gennemtrængende krav til Lundbeck om akut handling – i modsætning til blot at reagere 

med at udgive sig for at være i chok og uden kontrol og magt til at ændre situationen. (Buck Jensen, 

2011, web 3).       

 

Krisens eksistens fremkommer, ifølge Coombs, i det øjeblik, en stakeholder stiller spørgsmålstegn ved 

virksomhedens handlinger og påstår, at virksomheden opfører sig upassende (Coombs, 2014: 153). 

Blandt de konkrete forslag, Lundbeck modtager fra Reprieve og Amnesty i foråret 2011, ligger 

anbefalingen om at gennemføre en sikkerhedsundersøgelse, der, ifølge Reprieve, vil kunne stoppe eller 

udskyde henrettelserne af fængselsindsatte med Pentobarbital (Frandsen, 2011, web 25). Lundbeck er 

ikke lydhør over for forslaget og afviser det med en forklaring om, at man ikke tror på, en undersøgelse 

vil kunne stoppe disse henrettelser (ibid.). Direktør hos Reprieve, Clive Stafford Smith, skriver et brev 

til Lundbecks topleder, Ulf Wiinberg, hvori han kraftigt opfordrer Lundbeck til at gribe ind over for 

den, ifølge Smith, eksperimentale og historiske type brug af Lundbecks medikament (Frandsen, 2011, 

web 25). Da den britiske regering i april 2011 stopper eksporten til USA af tre lægemidler, som 

benyttes til dødsstraf, forventer Reprieve, at Lundbeck følger trop (Ritzau/Nyheder, 2011, web 26). 

Clive Stafford Smith udtaler: ”Idet de amerikanske stater, der henretter, nu benytter et dansk selskab, 

Lundbeck, når de skal dræbe folk, må vi håbe, at Storbritannien kan overtale vores partnere i EU til at 

gøre noget lignende” (ibid.). Med ordene, ”når de skal dræbe folk”, lægger Clive ikke skjul på, at 

Reprieve arbejder for at bekæmpe dødsstraf og i høj grad stiller spørgsmålstegn ved den 

kommunikation og adfærd, Lundbeck lægger for dagen. Reprieve giver udtryk for, at de anser 

Lundbecks holdning for både upassende og i strid med græsrodsorganisationens forventninger til 

Lundbecks ansvar (Ritzau/Nyheder, 2011, web 26). Der er altså tale om tydelige tegn på det, som 

Coombs betegner som et expectation gap, der bruges om den kløft, som skabes mellem organisationens 

handlinger og stakeholderes forventninger, og som udgør en krise (Coombs, 2014: 4). Som belyst, 

forventes dette gap at skabe vrede og fare for organisationen, hvilket det i høj grad vurderes at gøre 

mellem Lundbeck og deres NGO’ere, som med deres vinkling af sagen i medierne potentielt kan skade 
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Lundbecks omdømme, idet at kriser, som kan blusses op i medierne, er godt nyhedsstof (Coombs, 

2014: 6).  

Lundbecks	  kommunikationsstrategier 

Ifølge Coombs’ framework, bør Lundbeck håndtere de eksterne forhold ved at informere sine 

stakeholdere om, hvad de har til hensigt at foretage sig for at håndtere krisen (Coombs, 2014: 129). 

Målet med krisekommunikationen skal forme Lundbecks strategi, da målet repræsenterer de ønskede 

resultater (Coombs, 2014: 136). At dømme ud fra Lundbecks vision om at gøre det rigtige og handle 

ansvarligt over for kolleger, miljøet og udadtil vurderes det, at Lundbecks ønskede resultat er at blive 

opfattet som en organisation, der efterlever sin egen vision (Lundbeck.com, 2015, web). Som 

organisation bør Lundbeck endvidere målrette sin kommunikation og vælge en responsstrategi, som 

sikrer at overbevise Reprieve og Amnesty om, at medicinalvirksomheden er på sagen og griber til 

handling for at bedre denne (Coombs, 2014: 138). Lundbeck bør sikre dette, da det vil være i 

overensstemmelse med Coombs’ anbefaling omkring håndteringen af såkaldte potentielle ofre, 

hvoriblandt han netop placerer aktivistorganisationer samt myndigheder og medier (Coombs, 2014: 

138). Formår Lundbeck ikke at vælge den rette kommunikationsstrategi ud fra at varetage Amnestys og 

Reprieves interesser, risikerer Lundbeck, ifølge Coombs, at det vil få fatale følger for dem som 

virksomhed – også i fremtiden (ibid.).  

Det tyder imidlertid ikke på, at Lundbeck vælger deres responsstrategi ud fra et ønske om at 

imødekomme deres stakeholderes interesse. I sin kommunikation i medierne udviser Lundbeck ikke 

forståelse for den kamp, som Reprieve og Amnesty fører mod medicinalvirksomheden. Vicepræsident 

for kommunikation i Lundbecks amerikanske hovedkvarter, Sally Benjamin Young, afviser at 

offentliggøre det protestbrev, Lundbeck sender myndighederne i Ohio, hvilket anses som et tegn på, at 

Lundbeck ikke selv opfatter brevet som revolutionerende i forhold til at imødekomme Amnestys og 

Reprieves forventninger (Børsen Investor Redaktion, 2011, web 9). Young udtaler blot om 

protestbrevet, at det er privat kommunikation (ibid.). Trods Coombs anerkendelse af, at, balancen 

mellem at være åben og gennemsigtig og samtidig ikke være for afslørende kan skabe et internt 

dilemma for kriseledere, argumenteres der alligevel for, at denne udtalelse er i strid med Coombs’ 

budskab om, at stakeholdere bør have en opfattelse af, at virksomheden er åben for 
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tovejskommunikation, og at virksomhedens handlinger er anskuelige (Coombs, 2014: 134). Lidt 

senere, i begyndelsen af februar, hvor der har plantet sig et solidt pres på Lundbeck om at tage stærkere 

handlingsbriller på, støtter juraprofessor ved Columbia University og ekspert i amerikansk kontraktlov, 

Robert E. Scott, op om de anklagende græsrodsorganisationer (Wind-Friis, 2011, web 27). Scott 

fremhæver, at Lundbeck ”helt afgjort” i den juridiske kontrakt med de amerikanske fængsler bør 

tydeliggøre, at de tager skarp afstand fra anvendelsen af deres lægemiddel til dødsstraf, samt at dette vil 

signalere, at Lundbeck gør alt, hvad der står i deres magt for at forhindre dette (ibid.). Lundbeck har 

ikke i sinde at foretage sig yderligere eller imødekomme dette forslag, som bliver blankt afvist af 

kommunikationschef i Lundbeck, Anders Schroll (Wind-Friis, 2011, web 27). Han vurderer, at det 

foreslåede initiativ ikke vil gøre nogen forskel, på trods af at antallet af amerikanske fængsler, der 

bruger Lundbecks lægemiddel til henrettelser, på dette tidspunkt er stigende: ”Vi håber og tror på, at 

USA en dag holder op med dødsstraf. Men ellers kan det være et vilkår, vi så må leve med” (Wind-

Friis, 2011, web 27). 

 

Attribution theory er, som illustreret i analysestrategien, en del af Coombs’ SCCT og rettesnoren for 

det rigtige valg af responsstrategi. Virksomheden skal vurdere det ansvar, stakeholdere tilskriver den 

under dens krise (Coombs, 2014: 144). Endvidere må Lundbecks valg af strategi formes ud fra 

Coombs’ begreb, accounts, som bruges om den kommunikation, der anvendes til at forklare sin adfærd, 

når denne betvivles (Coombs, 2014: 145). Slutteligt bør Lundbeck tage højde for impression 

management og dermed, i tråd med ovenstående, være strategiske i deres valg af responsstrategi for at 

forme organisationens offentlige omdømme (ibid.). Da Lundbecks krise hverken kan karakteriseres 

som en naturkatastrofe, et teknisk uheld eller lignende, vurderes det, at denne krise befinder sig under 

det af Coombs’ såkaldte clusters, som Coombs identificerer som krisetype 3, og dermed den type krise, 

som virksomheden selv kunne have forhindret (Coombs 2011: 151). Denne krisetype er typisk 

forårsaget af interne forhold, hvilket fører til vurderingen af, at denne kommunikationskrise kunne 

være forhindret eller mindsket, såfremt at man havde taget det ansvar, som stakeholdere tilskrev 

Lundbeck, alvorligt helt fra begyndelsen (ibid.). Som Coombs påpeger, er virksomheden og dens 

stakeholdere ikke nødvendigvis enige om hvilken krisetype, virksomheden befinder sig i, hvilket synes 

at være tilfældet for Lundbeck, som tager for let på tingene i forhold til, hvad deres stakeholdere mener 

er passende. Ikke desto mindre bør Lundbeck handle ud fra hvilken type krise, deres stakeholdere 
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synes, de befinder sig i – idet at kernepunktet i Coombs’ SCCT, som tydeliggjort i analysestrategien, 

ligger i at være i stand til at forme sin respons ud fra situationen og hvordan, stakeholdere opfatter 

denne (Coombs, 2014: 151). Fordi Lundbecks krise kan identificeres som krisetype 3 i Coombs’ 

SCCT, tilskrives Lundbeck en høj attribution af kriseansvar (Coombs, 2014: 150). Coombs påpeger 

endvidere, at virksomheden må afgøre, hvorvidt den har til hensigt at ændre stakeholderes opfattelse af 

en krise eller stakeholderes opfattelse af organisationen (Coombs 2014: 145). Lundbecks udtalelser i 

medierne peger ikke på, at Lundbeck ikke har gjort sig de store overvejelser omkring dette – dog 

vurderes det, at deres udsagn overordnet søger i retningen af at dække over deres egen identitet som 

organisation.  

 

Med udgangspunkt i Lundbecks legitimitetskrise argumenteres der for, at Lundbeck bør benytte sig af  

Coombs’ genopbyggelsesstrategi og dermed imødekomme Coombs’ anbefaling nr. 6, som er at bruge 

genopbygningsstrategier ved kriser, hvor organisationen er ansvarlig – altså hvor stakeholdere tilskriver 

virksomheden al ansvar for krisen (Coombs, 2014: 152). Dette vurderes med base i, at Lundbecks 

stakeholdere har mistet tillid til Lundbeck, som derfor bør forme sin respons på en måde, som kan 

genopbygge og genvinde denne tillid.            

 

Som illustreret i foregående analyse om Lundbecks legitimitet, ønsker vicepræsident for 

kommunikation i Lundbecks amerikanske hovedkvarter, Sally Benjamin Young, i begyndelsen af april 

at konkretisere, at Lundbeck arbejder for den gode sag: ”Lundbeck arbejder for at redde menneskeliv. 

Hvis vores produkter anvendes til at bringe liv til ophør, så modsiger det, alt hvad vi står for” (Boman 

Hede, 2011, web 24). Youngs udtalelse vurderes at have sin base i forstærkelsesstrategier i form af en 

påmindelse, da denne, ifølge Coombs, karakteriseres ved, at virksomheden gør sine stakeholdere 

opmærksomme på organisationens gode arbejde og hensigter (Coombs, 2014: 145).     

 

Lundbeck handler ud fra en forstærkelsesstrategi ved at indtage en offerollen (Coombs 2014: 145). I 

januar 2011 giver Lundbecks pressechef, Mads Kronborg udtryk for den choktilstand, Lundbeck er i 

over at beskeden om, at deres lægemiddel bliver brugt til henrettelser (Buck Jensen, 2011, web 3). 

Lundbecks udmeldinger i januar er af afgørende betydning for deres proces, idet at 

førstehåndsindtrykket, som belyst, er med til at danne deres stakeholderes opfattelse af den indsats, de 
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lægger i at kommunikere og håndtere krisen (Coombs, 2014: 130). Mads Kronborg udtaler følgende til 

fagbladet og nyhedsmagasinet, Ingeniøren: ”Vi anede ikke, at vores lægemidler blev brugt til det, før 

medierne ringede om det, og vi er noget chokerede over det. Vi vil undersøge, om vi kan få det stoppet, 

for det går stik imod det, vi gør. Vi udvikler lægemidler for at hjælpe folk, der er syge. Men det bliver 

svært at gøre noget ved det. Vi har ingen kontrol over, hvem vores lægemidler bliver solgt til, og 

hvordan de bliver brugt. Vi får det produceret i USA og leverer det til distributørerne. Og det er ikke 

ulovligt at bruge lægemidler til andet, end de er godkendt til, så hvis et fængsel vil bruge det, kan vi 

ikke gøre noget ved det. Det er en svær situation, for hvis vi trækker lægemidlet af markedet, lader vi 

patienterne i stikken” (Buck Jensen, 2011, web 3). Mads Kronborg udtaler endvidere i begyndelsen af 

april til Berlingske Business: ”Helt generelt er vi kede af og uforstående overfor, at Reprieve bliver ved 

med at bruge deres ressourcer på at kritisere os i stedet for at bruge kræfterne på at bekæmpe det 

egentlige problem – dødsstraffen i USA. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke koncentrerer sig om det og 

dem, der reelt kan påvirke dette, i stedet for at bruge så megen tid på at kritisere os, der helt 

uforvarende og direkte mod vores ønske pludselig ser vores lægemiddel misbrugt” Svansø & Frandsen, 

2011, web 19).  

 

Hermed forsøger Lundbeck at distancere sig fra at være dem, der bærer ansvaret. Denne adfærd kan 

anskues som en art benægtelsesstrategi i form af at gøre sig selv til syndebuk ved at indikerer, at det er 

de amerikanske fængsler, der bør pålægges skylden for krisens eksistens, idet de vælger at udføre 

henrettelser med Lundbecks lægemiddel. Lundbeck skubber ansvaret fra sig med påstanden om, at de 

blot producerer midlet, men at de ingen kontrol har over, hvad medikamentet bliver anvendt til (Buck 

Jensen, 2011, web 3). Lundbeck gør dermed brug af Coombs’ formindskelsesstrategi i form af at 

forsøge at fritage sig selv for ansvaret med en forklaring om, at krisen er ude af deres hænder (Coombs, 

2014: 145).  

 

Lundbeck gør altså både gør brug af både en benægtelsesstrategi (syndebuk), en formindskelsesstrategi 

(fritage) samt to forskellige forstærkelsesstrategier (påmindelse og offer) (Coombs, 2014: 145). 

Lundbecks valg af strategier en kontradiktorisk beslutning, da en benægtelse eksempelvis ikke kan 

kombineres med en formindskelse eller en genopbygning. Konflikten opstår her, idet at en benægtelse, 

som belyst, argumenterer for, at der ikke er en krise, hvor de andre to argumenterer for, at der er en 
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krise (Coombs, 2014: 150). Tidligere er Lundbecks kriseansvar kategoriseret som højt, men gennem sin 

krisekommunikation står det klart, at medicinalvirksomheden ikke selv anskuer kategoriseringen 

således, hvilket deres brug af fritagelsen, som er en formindskelsesstrategi, vidner om. Ifølge Coombs 

må formindskelsesstrategier nemlig kun anvendes, når virksomheden er i en krise med minimal eller 

lav attribution af kriseansvar (Coombs, 2014: 150). Endvidere påviser Coombs’ anbefalinger til 

udvælgelsen af den rette kriseresponsstrategi, nr. 11 og nr. 12, henholdsvis, at offerstrategien kun må 

anvendes, når organisationen er ofret, samt for at forblive konsistent må benægtelsesstrategier ikke 

blandes sammen med formindskelses- eller genopbygningsstrategier (ibid.). Grundstenen i Coombs’ 

teori er det faktum, at det er virksomhedens stakeholdere, der definerer hvorvidt virksomheden er i en 

krise (Coombs, 2014: 3). SCCT har sin base i, at det er situationen, der afgør hvilken 

krisekommunikationsstrategi, der er mest funktionsdygtig (Coombs: 2014: 152). Disse to påstande 

leder til hovedmotivet i Coombs’ SCCT – nemlig påstanden om, at organisationen basere sin 

krisestyring og valg kriseresponsstrategi ud fra sine stakeholderes syn på krisen (Coombs: 2014: 151-

152). Lundbecks udvælgelse og brug af Coombs’ forskellige responsstrategier samt det faktum, at 

Lundbeck blander disse sammen, vidner om en intern forvirring omkring hvilken konkret retning, man 

ønsker at bevæge sig i for at vinde legitimitet og leve op til de etablerede forventninger. Det vurderes 

altså, at Lundbeck går stik imod det ansvar, deres stakeholdere tilskriver dem.   

 

Presset	  stiger	  
Lundbecks krisestyring gør, at presset fortsætter gennem foråret 2011. Presset øges endvidere, da flere 

lande i foråret 2011 blokerer for eksporten af deres lægemidler, som bliver brugt til dødsstraf i USA 

(Ritzau/Nyheder, 2011, web 28). Indien følger i Storbritanniens fodspor i midten af april, hvor det 

indiske medicinalfirma, Kayem Pharmaceutical, af etiske årsager indstiller salget af Sodium 

Thiopental. Beslutningen kan betyde, at flere delstater i stedet vil benytte Lundbecks lægemiddel 

(ibid.). Berlingskes skriver i begyndelsen af maj 2011, at Lundbecks defensive strategi risikerer at føre 

til et imagetab, som det kan tage år at genoprette, og at ”de mange fine etiske kodekser kommer til kort, 

når den ægte virkelighed trænger sig på” (Chr. Hansen, 2011, web 13). Pressechef i Amnesty, Ole 

Hoff-Lund, bekræfter, at Amnesty oplever tillidsbruddet til Lundbeck som et kontinuerligt anliggende: 

”Vi har ventet længe på at se Lundbeck tage konkret handling i forhold til de myndigheder og 

institutioner i USA, som er involveret i henrettelser. I vores øjne er det en hastesag, og de seks konkrete 
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fanger på dødsgangen, som skal henrettes ved hjælp af Lundbecks lægemiddel den kommende måned, 

vil formentlig være enige med os i, at sagen er presserende” (Lindeberg, 2011, web 10).   

 

Lundbeck	  tager	  nye	  midler	  i	  brug	  
Interessant ved Lundbecks krisehåndtering er, at medicinalvirksomheden først efter næsten et halvt år i 

mediernes rampelys føler sig så tilstrækkeligt presset, at de indser, det er nødvendigt med en ny 

kommunikationsstrategi for at bedre situationen. Som konsekvens af presset fra 

menneskerettighedsorganisationer, læger og en massiv mediedækning af sagen beslutter Lundbeck, 

som belyst i analysedel 1, at lytte til deres stakeholdere, og i midten af maj 2011 offentliggør 

Lundbecks topchef, Ulf Wiinberg, Lundbecks strategiskifte (Rossau, 2011, web 20). 

 

Beslutningen kan, ud fra Reprieves vurdering, medvirke til at blokere for henrettelser i USA (Rossau, 

2011, web 20). Ulf Wiinberg udtaler: ”Vi kan ikke give garanti, men vi er overbeviste om, at vores nye 

distributionsprogram vil bidrage væsentligt til at begrænse fængslernes misbrug af Nembutal som led i 

henrettelserne” (ibid.). Holdningsændringen hos Lundbeck vækker begejstring og fremkalder ros fra 

læger, eksperter og en af Lundbecks skarpeste kritikere, Maya Foa, talskvinde for Reprieve, som 

udtaler: ”Det er store skridt, Lundbeck har taget her. Hvis resten af industrien følger Lundbeck, vil det 

kunne få stor betydning for dødsstraffens udbredelse i USA. Det sker måske ikke i morgen, men det er 

helt sikkert et skridt mod målet om at afskaffe dødsstraf” (Svansø, 2011, web 29). Lundbecks nye 

handlekraft og anerkendelse af at ville imødegå sine stakeholderes behov resulterer i, at de former deres 

kommunikation ud fra Coombs’ anbefaling bruge en genopbygningsstrategier, hvor organisationen 

anerkender den stærke attribution af ansvar, som tilskrives krisen (Coombs, 2014: 152). Med 

igangsættelsen af deres nye initiativer og signalet om at tage deres ansvar alvorligt er det nu i stedet 

Coombs’ genopbygningsstrategier, der er udgangspunktet for Lundbecks kommunikation i medierne 

(Coombs, 2014: 145) Med denne strategi forsøger Lundbeck at genopbygge tillid i form af en 

undskyldning og vise, at de bærer et ansvar for krisen (Rossau, 2011, web 20).   

 

Netop idet, at krisekommunikation er en ledelsesopgave og dermed ledelsens job at sørge for at 

begrænse krisens omfang og varighed, vurderes det, at selve tiden, hvor Lundbeck fortsætter i samme 

spor, skaber en stigende, kritisk tilstand for dem som virksomhed (Coombs, 2014: 129). I løbet af de 
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fem måneder, hvor Lundbecks reaktion og kommunikation fortsætter i samme spor, resulterer dette blot 

i, at angrebet mod deres etiske linje blot intensiveres Min research af Lundbecks krise i medierne viser, 

at de ikke tidligere har stået i en lignende legitimitetskrise. Havde Lundbecks historik båret præg af en 

eller flere gentagelser af den samme krise, argumenterer Coombs for, at deres kommunikationsstrategi 

skulle formes ud fra dette for ikke at forårsage yderligere skade på deres omdømme (Coombs, 2014: 

151). En gentagelse af denne legitimitetskrise ville, ud fra Coombs teori, resultere i, at den forrige krise 

allerede på forhånd havde forværret tilliden til Lundbeck som virksomhed og dermed skabt endnu 

sværere opgave for dem i form af håndteringen af deres krise i 2011 (Coombs: 2014: 151). Et negativt 

omdømme vil, ifølge Coombs, nemlig have en tendens til at hænge fast og dermed forstærke 

beskadigelsen af organisationen, hvilket Coombs benævner velcro-effekt (ibid.). Her bekræftes 

Coombs’ teori om, hvor essentielt det er at styre krisen korrekt, idet den bryder ud, så der ikke opstår 

endnu en krise som følge af den allerede igangværende (ibid.). 

 

Delkonklusion	  	   
Lundbeck bevæger sig fra at være defensive og benægte deres ansvar til at tage kampen op og forsøge 

at genvinde stakeholderes tillid ved at droppe offerrollen. Det gør de ved at blive beslutningstager og 

tage både kritikken til og løsningsforslag fra NGO’er til sig (Svansø, 2011, web 29). Det er først i 

rollen som beslutningstager, at Lundbeck viser sig i stand til at tage hensyn til deres stakeholderes 

forventninger. Det er her, de træder i karakter som den troværdige medicinalgigant, der arbejder for at 

redde menneskeliv – præcis som de gerne vil iscenesætte sig selv.  

 

Amnesty og Reprieve opgav ikke på noget tidspunkt deres kamp for at få Lundbeck til at ændre 

holdning, og deres handlinger viser gennem Lundbecks kriseforløb, at der som udgangspunkt kan 

stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt store, multinationale virksomheder bliver taget alvorligt, når de 

udråber sig selv som ofre. Det er under alle omstændigheder påfaldende, hvorvidt medicinalgiganten 

langt tidligere i deres kriseforløb burde have overvejet denne observation og gjort op med sig selv, om 

budskabet, ”det er os, det er synd for”, var holdbart med henblik på deres markedsposition og identitet. 

På baggrund af at Lundbeck ikke tidligere havde oplevet denne type krise, argumenteres der for, at de i 

realiteten havde de alle tænkelige forudsætninger for at håndtere denne krise ”efter bogen” til at starte 
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med – i stedet for at benytte den samme kommunikationsstrategi og dermed køre krisen så langt af 

sporet, som de gjorde, og som de risikerer at blive husket for.   
 

Som belyst i analysestrategien, søger vores samfund i dag mod idealer og samfundsansvar i 

modsætning til slutningen af 1900-tallet, hvor fokus lå på at skabe vækst (Holmström, 2010: 215). 

Netop det faktum, at samfundets autoritetstro er skiftet ud med behovet for tillid til virksomhederne, 

bekræfter blot vigtigheden af krisekommunikation. Det bekræfter nødvendigheden af virksomheders 

evne til at håndtere kriser og forme deres kommunikationsresponsstrategier med base i samfundets 

opfattelse af virksomheden og dens krise. Lever organisationer ikke op til de krav, der stilles med 

henblik på samfundets idealer, vil de med stor sandsynlighed ikke opnå den accept, som i sidste ende er 

af afgørende betydning for bevarelsen af det gode omdømme. 

 

Konklusion 
Nærværende afhandlings konklusion skal forstås på baggrund af den videnskabsteoretiske tilgang, idet 

at mine resultater er udarbejdet i forhold til en specifik kontekst og en specifik empiri. Konklusionen er 

dermed et udtryk for min forståelse og fortolkning af de givne resultater og ikke et udtryk for en 

endegyldig sandhed. 

 

Den danske medicinalvirksomhed, Lundbeck, gennemgik over en længere periode i 2011 en 

legitimitets- og kommunikationskrise. En krise, som affødte behovet for at revidere deres måde at 

kommunikere med deres stakeholdere på. Med udgangspunkt i kvalitativ data hentet fra danske online 

medier, viste Lundbecks krise sig at være omfattende og omdiskuteret især i midten af foråret 2011, 

hvor presset fra de involverede menneskerettighedsorganisationer efterhånden havde eskaleret sig og 

var blevet markant.   

 

Til at analysere Lundbecks legitimitet er der gjort brug af Susanne Holmströms teori. Holmström 

definerer legitimitet som at handle ud fra, hvad der gælder som socialt acceptabelt. Kernepunktet i 

hendes teori ligger i den måde, samfundet opfatter virksomheden på. Lundbecks adfærd fra krisens 



	   60	  

frembrud i januar 2011 og frem til topledelsens offentliggørelse af en strategiændring i maj 2011 var 

kendetegnet ved, at medicinalfirmaet agerede imod det, deres omliggende samfund opfattede som 

socialt acceptabelt. Lundbecks handlinger afspejlede gennem denne periode et 1. ordensperspektiv, 

hvor de kun observerede sig selv indefra og dermed ikke demonstrerede en vilje til at udvise sensitivitet 

og opnå den legitimitet, som skulle til for at bevare et godt omdømme. Fra midten af 2011 udviste 

Lundbeck en holdningsændring, som resulterede i udviklingen af deres selvforståelse samt en 

tilhørende anerkendelse fra de involverede menneskerettighedsorganisationer samt en drejning af 

mediernes vinkling af krisen og Lundbeck som organisation.  

 

Lundbecks krisehåndtering er blevet udforsket ved brug af Dr. W. Timothy Coombs’ 

krisekommunikationsteori, Situational Crisis Communication Theory, som er kontekstorienteret og har 

situationen som omdrejningspunkt. Coombs’ teori understreger nødvendigheden af at vælge sin 

responsstrategi ud fra den konkrete situation, organisationen befinder sig i. Ud fra indeværende 

undersøgelse argumenteres der for, at Lundbeck kunne have håndteret krisen mere fordelagtigt, såfremt 

at de havde gjort brug af Coombs’ anbefalinger fra begyndelsen af krisen. Lundbeck håndterede deres 

kriseforløb ved at benytte sig af tre forskellige strategier, som tæller; en benægtelsesstrategi, en 

formindskelsesstrategi og to forskellige forstærkelsesstrategier. Valget samt kombinationen af disse 

strategier var kontradiktorisk og i strid med Coombs’ anbefalinger, og denne beslutning førte til et tab 

af legitimitet og negative implikationer for Lundbecks omdømme i form af negativ medieomtale. 

Lundbeck skiftede senere hen disse strategier ud med en genopbygningsstrategi, som genskabte tilliden 

til deres stakeholdere og førte til ros og positiv omtale i medierne.  

 

Grundlaget for, at Lundbeck kunne opnå en succesfuld krisehåndtering og genvinde sin legitimitet 

måtte altså findes i, at de tog deres omliggende samfunds forventninger og behov yderst seriøst for på 

den måde at vise en selvfremstilling af en moralsk, tillidsskabende og socialt bevidst virksomhed, som 

er drevet af en reflekterende ledelsesstil. Det viste sig optimalt for Lundbeck at følge Coombs’ 

framework og udskifte responsstrategi, til trods for at deres måde at styre legitimitetskrisen på de første 

fem måneder af 2011 nåede at få negative implikationer for deres omdømme samt potentielt skeptiske 

stakeholdere i fremtiden.      
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Perspektivering  
Nærværende afhandling har beskæftiget sig med en caseundersøgelse af Lundbecks krise i 2011for 

derigennem at se, hvordan en virksomhed i det moderne samfund kan udsættes for et beskadiget omdømme, 

såfremt at virksomheden ikke arbejder med sin legitimitet og dygtiggør sig inden for krisekommunikation. 

Undersøgelsen af Lundbeck-casen tog sit udgangspunkt i et bredt udvalg af artikler fra online medier, 

hvilket har skabt et solidt empirisk fundament til at give en forståelse for, hvad medierne, Lundbeck og 

deres stakeholdere mente om sagen. Dog er der rig mulighed for at foretage videre undersøgelser for at 

blive klogere på, hvordan virksomheder kan håndtere deres kriser. 

 

Emnet kunne have været undersøgt med udgangspunkt i et andet teoretisk apparat, som kunne anskue casen 

fra andre emnerelaterede vinkler. Man kunne ligeså vel have valgt en anden case, som potentielt kunne 

påvise en anden type undersøgelsesresultater. En mulig angrebsvinkel kunne være at undersøge Lundbecks 

krise ud fra et kulturelt perspektiv og ved at belyse den internationale mediedækning af krisen som empirisk 

felt. Man kan sige, at Lundbecks legitimitetskrise vanskeliggjordes ved, at et globaliseringsperspektiv 

kom ind over deres krise. Dette på baggrund af, at Lundbeck umiddelbart mødte størst kritik på det 

danske og europæiske marked men ikke på det amerikanske. Dette kan ses i lyset af de kulturelle 

forskelle, der grundlæggende er på Danmark og USA. Herhjemme og i resten af EU er dødsstraf for 

længst afskaffet, og vi tager som danskere overvejende afstand fra dødsstraf, som i mange år ikke har 

været en del af vores retssystem (kilde Berlingske den 11. april 2011). I USA er dødsstraf derimod 

lovligt i adskillige stater, hvilket betyder, at internationale virksomheder skal navigere i en verden af 

kulturelle forskelle. Globaliseringen påvirker og vanskeliggør altså i høj grad virksomhedens arbejde 

med legitimitet, idet at forskellige typer samfund og kulturer skaber forskellige legitimerende 

forestillinger om forholdet mellem virksomhed og samfundet (Holmström, 2010: 220). Hvad der er 

anses som legitimt i en kultur, er ikke nødvendigvis tilfældet i en anden, hvilket casen om Lundbecks 

krise i 2011 viser. En sag, der viser, hvor nemt en virksomhed, der opererer i den globale verden, kan 

komme i fedtefadet. Krisen kan for Lundbeck anses som en lærestreg om, hvor sårbar en virksomhed, 

der opererer globalt, kan være.  

 

Det kunne endvidere være relevant at forske i, hvorfor netop Lundbeck blev udnævnt til syndebuk, når 

også andre firmaer rundt om i verden har været leverandører af medikamenter til amerikanske 
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fængslers brug. Det interessante i denne forskning ville være at finde ud af, hvorfor disse firmaer 

stoppede med at levere lægemidler – om de oplevede ligeså megen kritik og var under et ligeså stort 

pres, som det Lundbeck gennemgik. Eller om der ligger andre årsager til grund for, at disse 

medicinalfirmaer trak deres middel væk fra brugen til henrettelser i USA. En umiddelbar indskydelse 

omkring dette er, at Lundbeck blev angrebet, fordi de er en anerkendt, international medicinalgigant, 

men denne hypotese er imidlertid blot baseret på en subjektiv formodning om mediernes generelle 

interesse i sensationsjournalistik, hvorfor dette kunne være spændende at observere med udgangspunkt 

i relevant data og teori. Slutteligt ville en undersøgelse af den interne kommunikation i Lundbeck være 

en spændende vinkel at anskue sagen fra. Min afhandling tager sit afsæt i Lundbecks krises eksterne 

perspektiv, men ud fra min research kan der argumenteres for, at Lundbeck ligeledes har haft deres 

udfordringer internt i organisationen undervejs i kriseforløbet.   
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