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Abstract 
This thesis has examined Tesco’s crisis communication during their horsemeat scandal in the 

beginning of 2013. The purpose of this analysis was to uncover how Tesco managed their 

crisis communication with emphasis on crisis response strategies. In order to explore this and 

to answer the research question, theories of crisis communication and qualitative data regard-

ing the Tesco crisis were applied. In order to establish a comprehensive analysis, Timothy 

Coombs’ three-stage model of crisis management was used as a macro model for the entire 

analysis. This model allowed for a distinction between the three phases, pre-, during, and post 

crisis. Timothy Coombs’ situational crisis communication theory (SCCT) assisted by the mac-

ro model of the rhetorical arena was used to analyze the specific response strategies used by 

Tesco. Throughout the analysis it was discovered that Tesco used serval response strategies. 

However, most noticeably was the use of the apology strategy. The apology strategy was ana-

lyzed to be the right choice for Tesco due to the fact that the apology strategy accepts respon-

sibility. The acceptance of responsibility was seen as the appropriate strategy for Tesco be-

cause of the high level of crisis responsibility attributed by Tesco’s stakeholders. This realiza-

tion was established on the premise of situational crisis communication theory, which pre-

scribes that an organisation should match its level of responsibility acceptance to the level of 

responsibility attributed by its stakeholders. 

However, later on in the analysis it was seen that Tesco used the justification strategy, when 

they accused the entire food industry of having the same problem with unauthorized horse-

meat. This caused a group of independent butchers to file a complaint to the Advertising 

Standards Authority (ASA) who ruled the campaign in a misleading way. The use of the justi-

fication strategy was seen as inappropriate because it compromised the authenticity of Tesco’s 

original apology. Furthermore, the complaint sent to the ASA opened up for the discussion of 

the limitations of SCCT, with its negligence of heterogeneous stakeholders and crisis dynam-

ics. This resulted in the thesis presenting a new perspective on the usage of SCCT. The per-

spective dragged on the research of Eric Eisenberg’s strategic ambiguity in combination with 

the current state of SCCT. The main proposal of the perspective was to urge organisations to 

explore the possibilities of inconsistent crisis communication. This would allow for the use of 

customized response strategies to various stakeholder groups, rather than having one universal 

response strategy for all stakeholders. 
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1. Motivation 
Gennem hele mit liv på arbejdsmarkedet har jeg beskæftiget mig med dansk dagligvarehan-

del. Fra jeg som 15 årig startede som flaskedreng i den lokale Føtex, til jeg nu ti år senere 

sidder som key account manager for en svensk mærkevareleverandør med ansvaret for hand-

len med dele af det danske dagligvaremarked. Min interesse for dagligvarehandel har fulgt 

mig gennem min tid på Syddansk Universitet og efterfølgende på CBS. Jeg har ofte følt, at det 

akademiske fokus har ligget hos de forskellige brands, som leverer varer til supermarkederne, 

og sjældent hos supermarkederne. 

Jeg har været uforstående overfor dette, da jeg ser dagligvarehandelen som en spændende 

instans, eftersom den stort set dagligt indgår i vores hverdag. Da jeg første gange stødte på det 

teoretisk område krisekommunikation, var min interesse vækket med det samme. Det var fa-

scinationen af noget, som alle ofte har mening om, og for det utrænede øje er meget ukompli-

ceret. Men hvis man graver et lag dybere, så står det klart, at krisekommunikation er yderst 

kompliceret og trækker på utroligt mange teoretiske områder. På samme måde som med min 

interesse for dagligvarehandel har jeg også en stor interesse for teorier og modeller. Teorier 

og modeller er fantastiske til at simplificere noget, som er så komplekst, at det ikke er til at 

rumme. Gennem min tid på universitet har jeg mødt adskillige modeller, nogle som tager et 

normativt- og præskriptivt perspektiv, og andre som tager højde for de mindste detaljer. På 

grund af dette har jeg ofte følt, at der var en ”kamp” mellem modellerne, som ville præsentere 

”lette” retningslinjer og take-away points, som læseren let kunne applikere til på virkelighe-

den, og modeller, som forsøger at omfavne den totale virkelighed. En af de mere prominente 

teoretikere, som jeg har beskæftiget mig med under mine studier af krisekommunikation er 

Timothy Coombs, som er mest kendt for sin model situational crisis communication theory. 

Selvom SCCT er en af de mest anderkedte teoretikere indenfor krisekommunikation, så er han 

model samtidigt mødt en del kritik for at være for præskriptiv og ikke inddrage et dynamisk 

perspektiv på kriser. På grund af denne kritik, sammen med min interesse for krisekommuni-

kation og dagligvarehandel, har jeg valgt at skrive mit speciale i krisekommunikation med 

udgangspunkt i Tescos hestekødsskandale. 
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2. Introduktion 
Kriser er ikke længere sjældne fænomener. Gennem de sidste 30-40 år er antallet af kriser 

steget drastisk (Johansen & Frandsen, 2010, s. 29). Det skyldes blandet andet, at verden på 

mange måder er blevet mindre, internettet har givet den almindelige mennesker muligheden 

for at kommunikere med resten af verden og har samtidig beriget virksomheder og organisati-

oner med en helt ny kommunikationskanal. Medier er blevet digitale, hvilket betyder, at ny-

heder og information aldrig er længere væk end et klik på telefonen. Selvom dette har åbnet 

op for uanede muligheder for den enkelte og for organisationer, så betyder det også, at der 

eksisterer et krav om gennemsigtighed i samfundet (Hood, 2006).  Dette krav på gennemsig-

tighed ses også i Danmark, hvor der blandet andet er tv-programmer som Operation X, der er 

dedikeret til at afsløre virksomheders gøren og laden. 

Ulrich Beck som er professor i sociologi beskriver i sin bog, Risikosamfundet (1997), hvor-

dan samfundet er gået over til at blive et risikosamfund, hvor risici i samfundet har udviklet 

sig fra gamle risici til nye risici (Beck, 1997). Her forklarer Beck, hvordan de gamle risici er 

synlige, aktuelle og evidente, i modsætning til de nyere abstrakte risici, som er usynlige, po-

tentielle og nødvendigvis ikke argumentationsafhængige. Dette betyder samtidig, at kriser 

ikke længere kun er til stede ved ulykker såsom ulykken på Tjernobyl-værket men kan mani-

festere sig i alt lige fra dårlig kundeservice til transnationale krige. Et resultat af dette, er at 

der er kommet et øget fokus på, hvordan kriser skal håndteres.  

Mennesker opfatter virkeligheden i fragmenter, der er aldrig nogen, som har set hele virke-

ligheden. På samme måde opfatter mennesker også organisationer i fragmenter, man kan al-

drig blive præsenteret for det fulde billede af en organisation (Christensen, Morsing, & 

Cheney, 2008). Det betyder, at når der sker et brud mellem anskuerens opfattelse af en orga-

nisation og organisations handlinger, kan der komme en trussel på organisations omdømme, 

der præger det fragmenterede billede, som anskueren har af organisation. Kriser er alvorlige 

situationer for organisationer og kan i værste fald ødelægge organisationens eksistensgrund-

lag. Af denne årsag er vigtigheden af, hvordan man håndterer kriser, blevet evident for orga-

nisationer, og det har ført til disciplinen krisekommunikation. I takt med den stigende grad af 

tilgængelig information, øget globalisering og outsourcing af forskellige elementer af organi-

sationer er krisekommunikation blevet et kompleks og omfattende område for organisationen 

at håndtere (Johansen & Frandsen, 2010). 
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Den øget interesse for krisekommunikation har endvidere ledt til flere forskellige teoretiske 

retninger og perspektiver på, hvordan krisekommunikation bør håndteres. Navnlig i disse per-

spektiver ses der en skelring mellem meget præskriptive teorier, som laver specifikke anvis-

ninger for organisationer, og deskriptive teorier som blot belyser, hvilke faktorer, der påvirker 

krisekommunikation. Dette har åbent op for en ny diskussion i krisekommunikationslitteratu-

ren, eftersom der er uenighed i, hvilken tilgang som tjener organisationerne bedst (Johansen 

& Frandsen, 2010). 

Den 14. januar 2013 stod Storbritanniens største supermarkedskæde, Tesco over for et sandt 

mareridt, da Food Safety Authority of Ireland offentliggjorde en rapport, hvor der var fundet 

heste-DNA i produkter i flere forskellige supermarkeder i Storbritannien og andre europæiske 

lande (Food Standards Agency, 2013). Her var der særligt tale om supermarkederne: Aldi, 

Lidl og Tesco. I de værste tilfælde blev der fundet op mod 29% hestekød i produkter, hvis 

ingrediensliste ikke oplyste dette. Mange produkter var mærkevareprodukter, såsom produk-

ter fra producenten Findus, men flere produkter var også af private label-oprindelse. Dette var 

tilfældet for Tesco, hvor deres private label-produktserie Everyday Value havde høje mæng-

der af hestekød (Bilag 5). I Tescos situation handlede det om, at deres leverandør af kødet, 

Silvercrest, havde suppleret oksekødet med hestekød for at mindske produktionsomkostnin-

gerne, eftersom hestekød har en lavere kilopris i mange steder i verden (Bloomberg, 2013). 

Situationen eskalerede hurtigt, og det stod klart, at mediernes opmærksom var rettet mod Te-

sco (Corpcomms magazine, 2013). Ved skandalens begyndelse var Tesco nævnt i 400 artikler 

om dagen, og omkring 100 tweets blev sendt hvert eneste minut (Corpcomms magazine, 

2013). Tesco reagerede hurtigt og stod klar med en officiel udmeldelse dagen efter offentlig-

gørelsen af rapporten. Gennem hestekødsskandalen lancerede Tesco flere nationale kampag-

ner. I slutning af 2013 vandt Tesco Corpcomms magazine pris for bedste kriseledelse med 

kommentaren: ”Tesco showed grace under fire. It was clear on its objectives and it deliv-

ered” (Corpcomms magazine, 2013).  

Tesco er Storbritanniens største supermarkeders kæde med over 3500 butikker og 310.000 

ansatte (Tescoplc.com, 2016). Men, det er ikke kun i Storbritannien Tesco har supermarkeder, 

Tesco har supermarkeder i mange lande verden over, så som Indien, Polen og Kina. Jack Co-

hen åbnede den første Tesco butik i 1929, i den nordlige del af London. Meget er sket siden 

da, og   I 2015 havde Tesco en omsætning på 69,7 milliarder pund (Tesco, 2015, s. 2), hvilket 

også gør Tesco til Europas største supermarkedskæde.  
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3. Problemfelt og problemformulering 
På trods af Corpcomms magazin pris for bedste kriseledelse, så påvirkede hestekødsskandalen 

Tesco. I det første kvartal af 2013 faldt Tescos like-to-like salg med 1%, med den primære 

årsag værende hestekødsskandalen, hvilket Tesco senere udtalte var et mærkbart fald 

(Breakingnews.ie, 2013). Men det var ikke kun Tescos salg, som blev ramt af hestkødskanda-

len. Ifølge YouGovs brandindex så faldt forbrugernes perception af Tescos brand fra en score 

på 30 i starten af januar 2013 til en score på 10 i slutningen af januar (YouGov.co.uk, 2013). 

På baggrund af disse to faktorer, så står det klart, at der ligger et undersøgelsesgrundlag for at 

udforske Tescoskrisekommuniation. 

Med udgangspunkt i overstående problemfelt, vil dette speciale undersøge og analysere den 

britiske supermarkedskæde Tescos krisekommunikation under hestekødsskandalen i 2013.  

 

1. Hvilke strategier brugte Tesco, og hvad var konsekvenserne? 

 

2. Hvordan styrede Tesco deres krisekommunikation? Og kunne dette været blevet gjort 

mere optimalt? 

 

3. Hvad kan organisationer lære af Tescos krisekommmunikation? Og hvilke udvik-

lingsmuligheder er der i den eksisterende krisekommunikationslitteratur? 
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4. Teoretisk ramme 
Gennem tiden har verden været vidne til mange kriser. Men det kan være svært at fastslå, 

hvad en krise er. Det som grundlæggende gør det vanskeligt at have en konkret definition på, 

hvad en krise er, er at vi lever en i mangfoldig virkelighed. Med andre ord findes der mange 

forskellige mennesker med lige så mange forskellige synspunkter. Det betyder også, at fæno-

menet ”krise” har en social konstruktiveret natur (Johansen & Frandsen, 2010). Med dette 

perspektiv, kan man argumentere for, at en krise først eksisterer, når nogle synes, der er en 

krise. Det kan sammenligenes med aktiemarkedsspekulation, hvor en virksomheds værdi kan 

falde, hvis blot aktionærer sælger deres aktier. Dette er nødvendigvis ikke ensbetydende med, 

at virksomheden er i problemer eller i krise, men blot at virksomhedens virkelighed bliver 

påvirket af en social konstruktiveret skepsis.  

Ligesom den generelle kommunikationsteori har gennemgået en række ændringer gennem 

tiden, har teori og opfattelsen af krisekommunikation også ændret sig. (Johansen & Frandsen, 

2010) beskriver en af de måske vigtigste ændringer i opfattelsen af krisekommunikation ved 

deres udsagn om, at krisekommunikation er gået fra en snæver opfattelse til en bred opfattel-

se. 

Den tidlige krisekommunikation satte ofte selve begivenheden i fokus. Det indebar blandt 

andet, at der var fokus på selve krisens natur, og at fokus lå hos afsenderen. Dette paradigme 

for krisekommunikation var yderst afsenderorienteret og kan på mange måder sammenlignes 

med en envejskommunikation. Ydermere havde diskursen for krisekommunikation en norma-

tiv tilgang, det var med andre ord vigtigt, at teoretikere levererede teorier, som nemt kunne 

anvendes i praksis, Johansen & Frandsen (2010).  Den senere brede opfattelse af krisekom-

munikation har skabt grundlag for den aktuelle krisekommunikationsdiskurs, som der kan ses 

nu. I modsætning til den snævre opfattelse tager den brede opfattelse et mere procesorienteret 

perspektiv, hvor det ikke kun er selve krisebegivenheden, der er i fokus. Her begynder man at 

se kriser i faser, mest kendt som ”før-, under- og efter-” krisen. Endvidere bliver det mere 

evident, at modtagerne af budskabet ikke længere er passive aktører, som blot skal ”fodres” 

med det rette budskab. Denne erkendelse er muligvis et af de vigtigste parametre i moderne 

kommunikations- og krisekommunikationsteori, da det betyder, at kommunikationskanalerne 

er blevet langt mere komplicerede, da modtagere pludselig begynder at kommunikere med, 

mod og om den kriseramte organisation. En af de primære grunde til denne inddragelse af 

modtagere er internettet og det stigende brug af sociale medier, som har givet den almene 
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borger et talerør til resten af verden. I den førnævnte snævre opfattelse var der en generel do-

minerede efterspørgsel på normative teorier, som udøvere af krisekommunikation let kunne 

anvende. I den senere brede opfattelse blev det dog mere udbredt og anerkendt, at krisekom-

munikationslitteraturen manglede en mere situationsbestemt tilgang til anvendelse af krise-

kommunikation. Johansen og Frandsen redegør for denne erkendelse med: ” ethvert kommu-

nikationsproblem i sidste instans er unikt og eksisterer under specifikke betingelser, og at det 

derfor aldrig vil kunne løses på den samme ”bedste” måde” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 

17). Der bliver altså med andre ord fokus på, at selvom normative teorier kan være nemme at 

anvende i praksis, er virkelighed langt mere kompleks og derfor kræver mere komplicerede 

løsningsværktøjer, som kan imødekomme virkeligheds kompleksitet.  

 Selvom denne afhandling betegner den snæver opfattelse som at være den tidlige opfattelse, 

så er det vigtigt at nævne, at elementer i den snævre opfattelse stadig ses i noget krisekommu-

nikation. Så selv om der generelt set er en generel konsensus omkring, at krisekommunikation 

bør ses med et bredt perspektiv, så kan den snævre opfattelse stadig komme til udtryk i nuti-

dens krisekommunikation.  

Inden for feltet krisekommunikation er der mange forskellige teorier og teoretikere. Det bety-

der også, at der er mange forskellige bud på definitioner af kriser. To prominente krisekom-

munikationsforskerne er Pauchant & Mitroff. Mitroff & Pauchant præsenterer deres definition 

på en krise i deres værk ”Crisis Prone Versus Crisis Avoiding Organizations” (1988). Deres 

definition lyder: ”a distruption that physically affects the system as a whole and threatens its 

basic assumptions, its existential core” (Pauchant & Mitroff, 1988, s. 12). I denne definition 

er der to vigtige grundlæggende antagelser, som er værd at nævne: For det første lægger Pau-

chant & Mitroff vægt på konsekvenserne, altså hvilke afbrydelser af organisationens normale 

virkelighed der har konsekvenser. Den anden interessante del af deres definition er, at en krise 

først kan tages i betragtning, når organisationen som en helhed bliver påvirket. Dette kan igen 

kædes sammen med deres meget konsekvensorienterede definition. En anden teoritikker, som 

har begivet sig ud i at etablere en definition, er Timothy Coombs. Coombs er en af nyere tid 

mest anerkendte teoretikere inden for feltet krisekommunikation med hans model situational 

crisis communication theory (her efter SCCT), som vil blive udbybet senere. Coombs definer-

er en krise som:”A crisis is defined here as a significant threat to operations that can have 

negative consequences if not handled properly.  In crisis management, the threat is the poten-

tial damage a crisis can inflict on an organization, its stakeholders, and an industry. ” 

(Coombs W. T., 1999, s. 2). Coombs definition kan på mange måder sidestilles med Pauchant 
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& Mitroffs definition, Coombs’ definition adskiller sig dog på to vigtige områder. For det 

første inddrager Coombs mere end blot den kriseramte organisation eller person, han tager et 

industrielt- og brancheorienteret perspektiv. For det andet, og måske vigtigere nævner 

Coombs, at en krise først er en krise, hvis den ikke bliver håndteret korrekt. Det er en vigtig 

pointe at have med i en definition af en krise, da det åbner op for et perspektiv, som gør det 

muligt at vende en krise til noget til noget positivt.  

 

4.1 Kriseartstypologier 
Verdenen er på mange måder blevet mindre, der er en stigende globalisering og internettet har 

givet mennesker verdenen over mulighed for at kommunikere på tværs af landegrænser. Men 

det er ikke kun virksomheder og organisationers eksterne omverden, som er blevet påvirket er 

den stigende globalisering. Globaliseringen har åbnet op for, at flere virksomheder nu handler 

på tværs af grænser, og mange virksomheder har en stor del af deres forsyningskæde lokalise-

ret fjernt fra deres hjemmemarked. Outsourcing og øget transnationale handler har gjort, at 

virksomheder er blevet yderst komplekse. De arbejder ikke kun på tværs af geografiske regio-

ner men også på tværs af kulturer mv.  

Et af de vigtigste buzzwords, når det kommer til krisekommunikation, er forberedelse. Men 

med udgangspunkt i den stigende kompleksitet kan det være svært for virksomheder og orga-

nisationer at gennemskue, i hvilken del af virksomheden eller organisationen krisen kan opstå. 

For at i mødekomme udfordringen ved at lokalisere steder i virksomheder eller organisatio-

ner, hvor kriser kan opstå, har flere praktikere og teoretikere forsøgt at opstille lister med for-

skellige steder og senarier, hvor kriser kan opstå. En af dem er Gerald C. Meyers’(1986) liste 

med ni forskellige senarier: Offentlighedens opfattelse af virksomheden, pludselige skift på 

markedet, fejl ved virksomhedens produkter, udskiftninger i topledelsen, likviditetskriser, 

forholdet til fagforeninger, fjendtlige overtagelser, uheldige internationale begivenheder og 

indførelse/afskaffelse af lovgivning (Johansen & Frandsen, 2010, s. 82). Problemet med lister 

som denne er, at den er meget brancheorienteret, og der er ikke plads til, at andre virksomhe-

der eller organisationer kan trække på listen som hjælp i deres specifikke situation eller bran-

che. Samtidig er listen 30 år gammel, hvilket naturligvis og så sætter begrænsninger for li-

stens relevans anno 2016. For at gøre det lettere for virksomheder og organisationer og endvi-

dere for at bevæge litteraturen væk fra lister med opremsninger af forskellige krisesenarier har 

teoretikerne Shrivastava og Mitroff (1987) introduceret en model, som tager udgangspunkt i 
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selve indholdet af krisen som inddelingskriterium, hvilket gør den bredere anvendelig. Shri-

vastava og Mitroffs model arbejder med to kriterier: hvor krisen kan opstå i organisationen 

(internt eller eksternt), og i hvilket system (teknisk/økonomisk eller menneske-

lig/organisationel/social), som ses i illustrationens nedenfor (Johansen & Frandsen, 2010).  

 

   

     

 

 

 

 

     (Johansen & Frandsen, 2010) 

 

 

Forskellen på Shrivastava og Mitroffs model og de føromtalte kriselister er, at med modeller 

som Shrivastava og Mitroffs kan virksomheder og organisationer nemmere lokalisere og iden-

tificere potentielle kriser i det interne eller eksterne miljø. Når man har mulighed for at vide, 

hvor krisen eventuelt kan opstå, kan man forberede sig med en form for kriseberedskab til den 

pågældende situation. Men virksomheder og organisationer er ofte for store og komplekse til, 

at man blot kan identificere potentielle kriser uden brug af værktøjer som denne model. 

Ydermere giver modellen også mulighed til at kunne afgrænse. Det ville simpelthen være for 

ressourcekrævende at forberede sig på alle mulige scenarier, når der netop er brug for at finde 

frem til dem, som ville kunne blive aktuelle. Et eksempel på anvendelse af denne model kun-

ne være en virksomhed, som beskæftiger sig med ældrepleje. Hvis der er en frygt for, at med-

arbejderne ikke behandler de ældre ordentligt, ville det kunne placeres i Shrivastava og Mi-

troffs matrix i det interne sted og i det menneskelige system. På denne måde kan man altså 

introducere et praktisk værktøj til at lokalisere og dermed forberede sig på potentielle krisesi-

tuationer.  
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4.2 Krise-management  
På tværs af litteraturen omkring krisekommunikation er der forholdsvis bred enighed om at 

opdele et kriseforløb i faser, disse faser bliver ofte omtalt som før, under og efter krisen 

(Johansen & Frandsen, 2010, p. 133). De tre faser kan ses som makrofaser, som efterfølgende 

kan opdeles i mirkofaser, hvor mere specifikke redskaber kan anvendes. Gennem tiden har 

der været mange teoretikere, som har bidraget med modeller og teorier i forbindelse med at 

håndtere et kriseforløb. En af de tidlige teoretikere er Steven Fink, der i sin bog Crisis mana-

gement: Planning for the invitable (1986) introducerer sin 4-trins model. Fink vælger at sam-

menligne en krise med en sygdom, og det er ud fra dette perspektiv, at Fink danner sin gene-

raliserende 4-trins model (Fink, 1986).  

Den første fase i Finks model er før fasen, eller prodromal stage. Det er i denne fase, at de 

første ”symptomer” eller advarselstegn begynder at vise sig. Fink arbejder meget med syg-

domsanalogien, så ligeledes som en patient udviser symptomer på fx lungebetændelse, kan en 

organisation eller virksomhed vise tegn på, at der er noget, som det ikke burde være. Det er 

herefter, at man vurderer organisationens eller virksomhedens ”sundhedsprofil”, fx har der 

været kriser for, hvordan offentlighedens opfattelse er, og hvor kritiske eller farlige er de 

symptom, som udvises. Igen på samme måde som en læge ville undersøge sin patient. 

Finks næste fase er under krisen, det er her, hvor krisen eller ”sygdommen” bliver diagnosti-

ceret og bryder ud.  Udover selve udbruddet arbejder Fink også med den kroniske mikrofase i 

makrofasen under krisen. Det er her, hvor de umiddelbare behandlingsformer bliver valgt for 

at bekæmpe de værste konsekvenser af krisens udbrud. Fink skeler endvidere til, hvorvidt 

krisen er ”kronisk”, eller om der er tale om et akut udbrud. I et krisekommunikationsperspek-

tiv er det væsentligt, hvilken tidshorisont der er tale om i forbindelse med krisens aggressivi-

tet men også, hvilken tidshorisont der er forbundet med helbredelsen. 

Den sidste fase i Finks model er helbredelsen eller resolution. I denne fase er krisen slut, en-

ten har ”medicinen” virket, og patient kommer sig og bliver helbredt, eller patienten bliver 

ikke helbredt, og sygdommen får lov til at sprede sig, og til sidst dør patienten (Fink, 1986). 

Som tidligere nævnt, bruger Fink sygdomsanalogien. Selvom det ikke har meget med krise-

kommunikation at gøre, kan det dog argumenteres, at det gør det mere spiseligt for praktikere 

at anvende og implementere hans model, da det er noget, som de fleste vil kunne genkende.  

Fink har til en vis grad været med til at påvirke diskursen for nutidig kriseledelse og krise-

kommunikation, da han var en af de første, som så og arbejdede med kriseledelse som en pro-
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ces, altså før, under og efter krisen. Paradoksalt nok, er det også procesperspektivet, som Fink 

også kan kritiseres for. I Finks tid var der overdominerende fokus på selve under krise fasen. 

Dette kommer også til udtryk i Finks model, da det er klart, at denne fase bliver bearbejdet 

mest. Selvom Fink var en af de første til at introducere et mere procesorienteret perspektiv, 

kommer det kraftigt til udtryk, at Fink ikke ser en krise i et bredere tidsmæssigt perspektiv, 

altså at der først er fokus på en krise, når der er en krise. I Finks sidste fase er der kun fokus 

på helbredelse, der bliver altså ikke taget hensyn til læring og mulige tiltag i lyset af krisens 

tilstedeværelse.  

En anden teoretikere, der har beskæftiget sig med kriseledelse, er den tidligere nævnte Timo-

thy Coombs. I modsætning til Fink, som arbejder med en 4-trins model, præsenterer Coombs 

igen de tre makrofaser: før, under og efter krisen, Coombs introducerer dog ni mikrofaser, 

hvor Fink kun arbejder med fire mikrofaser. Coombs’ 9-trins model er på den eneside for-

holdsvis teoretisk tung, da Coombs løbende introducerer andre teoretiker som forslag til at 

løse problemstillinger i de enkelte mikrofaser. Men modellen er samtidig praktisk orienteret, 

da den sætter en række normative forslag til løsninger på problemet, som kan forekomme i 

mikrofaserne.   

 

Før-krisenfasen 
I før krisefasen præsenterer Coombs tre mikrofaser: Signal detection, prevention og Crisis 

preparation (Coombs T. W., 2015, p. 10).  I mikrofasen signal detection er der fokus på at 

berøre, hvilke potentielle emner der kan være skadelige for virksomheden eller organisatio-

nen. Dette kan på mange måder være vanskeligt for organisationer eller virksomheder at ud-

øve i praksis, da det typisk vil lægge udenfor, hvordan den daglige drift forløber. Til at imø-

dekomme den kompleksitet, som kan være forbundet med at søge efter faresignaler, anbefaler 

Coombs at bruge værktøjer fra disciplinen issues management, som dette speciale vil uddybe i 

et senere teoretisk afsnit (Coombs T. W., 2015).    

Den næste mikrofase i den første makrofase er prevention eller forebyggelse. I denne faser 

opfordrer Coombs til at følge op på nogle af de potentielle issues, som evt. blev fundet i den 

forgående signal decection fase. Der bliver altså med andre ord taget en mere handlingsorien-

teret tilgang. Coombs anbefaler, at praktikere tredeler deres potentielle issues i tre hovedkate-

gorier: Issues management sources, risk assesment sources og reputation sources for at gøre 

de indsamlede data mere håndgribelige. (Coombs T. W., 2015, p. 50). Mens issues manage-
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ment og reputation management tager et eksternt perspektiv, tager risk assessment et internt 

perspektiv, hvor fx produktkvalitet, ansattes vilkår mv. kan have fokus. I den sidste mikrofase 

i før krisefasen, forberedelsen, tager Coombs udgangspunkt i de ændringer, der kan foretages 

på et organisatorisk niveau. Denne fase indeholder en række praktiske tiltag så som: identifi-

kation af sårbare og vigtige dele af organisationen, etablering af et kriseberedskabshold og 

planlægning af udvalgte senarier. Disse forslag fra Coombs er forholdsvis bredt defineret lige 

fra, hvem siger, og hvem gør hvad til, hvad gør organisationen, hvis senarie X, Z eller Y sker 

(Coombs T. W., 2015).    

Coombs værktøjer for før krisefasen er en lang liste med en masse organisatoriske tiltag, som 

en organisation eller virksomhed bør implementere. Den normative tilgang, som Coombs ta-

ger i denne fase, kan gøre det lettere og mere overskueligt for praktikere at følge og agere på 

en måde, som gør, at organisationen kan påvirke stadiet før krisen. Selvom den normative 

tilgang gør det mere spiseligt for praktikere, så bør praktikere være klar over, at modeller som 

denne kan have sine begrænsninger, da modeller ofte ikke kan dække hele den virkelighed 

eller specifikke situation, som den enkelte organisationen kan stå i. 

 

Under-krisenfasen 
Selvom nogle kriser eskalerer hurtigere end andre, så er det yderst sjældent, at kriser blot op-

står ud af det blå. Der er ofte en række mindre begivenhed, som udløser selve krisen, som 

Johansen og Frandsen beskriver: ”Mange faktorer kan medvirke til udløsningen af en krise. 

Ofte er der ikke tale om en enkeltstående faktorer, men snarere om en akkumulering eller en 

uventet kombination af forskellige faktorer” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 139). I denne 

fase er det selve krisebegivenheden og de udfoldelser, som krisen fører med sig. Som tidligere 

nævnt, har der i feltet for krisekommunikation været en generel fokus på selve krisen.  Det 

samme kan siges for Coombs’ perspektiv. Det skyldes blandt andet, at det er denne makrofa-

se, som indeholder kriseresponsstrategier, der er et af de aspekter, hvor organisationer ofte 

fejler samtidig med, at det er her organisationen og omverdenen for alvor bliver klar over kri-

sen. 

Ligesom den forudgående fase er denne makrofase også inddelt i tre mikrofaser: Crisis re-

congnition (erkendelse), crisis containment (inddæmning) og crisis response (responsstrate-

gier) (Coombs T. W., 2015, s. 11).  Den første mikrofase, erkendelse, er ifølge Coombs det 

første skidt, en organisation bør tage, når den befinder sig i en krisesituation. Dette skyldes 
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først og fremmest, at organisationen simpelthen ikke reagerer, hvis den ikke selv er klar over, 

at der ren faktisk er en krise. Paradoksalt nok kan organisationer ofte mislykkes i dette. Det 

skyldes som tidligere nævnt, at kriser er social konstruktiverede fænomener, så det afhænger 

nødvendigvis ikke af, om organisationen ser sig selv i en krise men snarere, hvorvidt dens 

stakeholdere gør. Endvidere kan en organisation ikke iværksætte de krisehandlingspunkter, 

som den har forberedt i den forudgående makrofase. Så det handler altså ikke kun om at aner-

kende, at der er problemer men også at forstå og anerkende, hvor og hvilke problemer der er 

tale om. Næste fase er containment eller inddæmning. Organisationer består af mange forskel-

lige dele, og selvom en organisation som helhed kan blive ramt af en krise, er det nødvendig-

vis ikke altid sådan. Dette kunne blandt andet ses, da Nestlé mødte udfordringer med deres 

måde at fremstille Kitkat barer på, det havde minimal effekt på Neslés salg af infant milk 

formular. Coombs fastslår altså, at det er vigtigt at få inddæmmet krisen til det specifikke sted 

i organisationen, hvor krisen har fundet sted, så ”raske” dele af organisationen ikke bliver 

påvirket. I inddæmningsfasen ligger der også en vigtighed i at få forretningen op at køre igen, 

altså igen at få inddæmmet, hvad problemet er, så resten af forretningen kan fortsætte sin dag-

lige drift, mens der tages hånd om krisen. Den sidste mikrofase i denne makrofasen er krise 

respons. Som navnet på denne fase hentyder til, er det selve responsstrategierne, som er det 

primære i denne fase. Et af Coombs mest anerkendte bidrag til krisekommunikationen er net-

op hans model for responsstrategier: Situational crisis communication (SCCT), hvor der præ-

senteres et forholdsvis normativt redskab til at vælge responsstrategi. Da denne model er om-

fattende og spiller en central rolle i krisekommunikation, vil selve teorien få sit eget teoretiske 

afsnit, hvor der vil blive redegjort for modellen. Udover at vælge selve responsstrategien, sæt-

ter Coomb nogle vigtige handlinger, som organisationen bør inddrage i deres responsstrategi: 

Hurtigt svar, ”The quicker the stakeholder can hear about a crisis from the media, the quicker 

the crisis team must respond” (Coombs T. W., 2015, s. 131).  Med den stigende brug af so-

ciale medier og befolkningens muligheder for at kommunikere i nyere tid, er dette udsagn 

mere relevant end før. 

 Et andet vigtigt element, som Coombs sætter fokus på, er konsistens i kommunikationen, 

”the organization must deliver consistent massages to stakeholder, and have unified response 

promotes consistency” (Coombs T. W., 2015, s. 133). Når Coombs nævner konsistens, så 

lægger han særlig fokus på, at det totale budskab fra organisationen er konsistent, det er altså 

ikke nødvendigvis, at det er den samme talsperson, som udtaler sig hver gang. Der kan godt 

være flere kommunikationsansvarlige, som udtaler sig om en bestemt krise. Det er blot vig-
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tigt, at de budskaber, der bliver kommunikeret, er de samme konsistente budskaber. Konsi-

stenselementet vil dette speciale vende tilbage til under den teoretiske redegørelse for SCCT. 

 

Efter-krisefasen 
I den sidste makrofase i Coombs 9-trins model præsenterer Coombs endnu en gang tre mikro-

faser: performance evaluation (evaluering), Learning (læring) og postcrisis actions (tiltag 

efter krisen) (Coombs T. W., 2015, s. 163-176). I modsætning til den tidligere nævnte Steven 

Finks 4-trins model sætter Coombs større fokus på efter krisen fasen. Som tidligere nævnt, har 

der været en tendens til at se på en i et snævert perspektiv, hvilket har forårsaget, at selve kri-

sebegivenheden har været i centrum for analysen. Coombs tager afstand fra dette og oplyser 

om vigtigheden i at se krisen som et mere kontinuerligt fænomen, som bør tages seriøst på 

trods af, at krisen umiddelbart fremstår til at være ovre. 

Den første mikrofase, evalueringen, har til opgave at evaluere på alle forudgående mikrofaser. 

Hvilke faser fungerede godt, hvilke gjorde ikke, og var der en generel rød tråd igennem de 

forudgående mikrofaser. Netop denne mikrofase er essentiel for de to næste mikrofaser, da 

det er den, som faciliterer, hvad der skal læres, og hvilket tiltag organisationen bør implemen-

tere. Til næste mikrofase, læring, introducerer Coombs to begreber, som han mener, krisele-

delsen bør overveje i deres læringsproces: Single-loop learning og double-loop. Single loop er 

en klassik rettelse af noget, som ikke gik, som det skulle. Fx organisationens stakeholders 

synes, de har en for hård tone, så de tilretter deres tone, så den imødekommer stakeholdernes 

forventninger. Der er altså tale om en læringsproces, hvor det blot anerkendes, hvad fejlen er, 

så den kan rettes. Double-loop learning tager et dybere perspektiv og kigger på, hvilke organi-

satoriske faktorer får organisationen til at gøre, som den nu engang gør. Med udgangspunkt i 

forudgående det eksempel, så ville double-loop learning tage et skridt længere tilbage og kig-

ge på, hvorfor organisation har den tone, som den har, og hvilke tiltag der bør tages for at for-

bedre situationen (Coombs T. W., 2015).  

I den sidste fase er det centralt at implementere ændringer i organisationen, som for det første 

faciliterer, at lignende begivenheder ikke finder sted. Dette kan involvere de to nævnte læ-

ringsperspektiver, hvor organisationen kan vælge at rette fejlen, men i virkeligheden bør fo-

kusere på at ændre de bagvedlæggende organisatoriske faktorer, som gør, at organisationen 

havnede i krisesituationen. Ydermere introducerer Coombs det, som han kalder opportunity 

management. For det er nemlig ikke kun negative effekter, som en krise kan have. Organisa-
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tioner kan udnytte deres involvering i en krise til at drage fordel af situationen. Organisatio-

nen kan fx være trendsætter inden for et bestemt issue, hvor organisationen kan blive set som 

foregangsmand. Et eksempel på dette kunne være Nikes tidligere sweatshop krise, hvor Nike 

efterfølgende lavede en kampagne med fokus på at forbedre arbejdsvilkårene for fabriksar-

bejdere (Business Insider, 2013). 

 

4.3 Kriseresponsstrategier 
Som det blev nævnt i forrige afsnit omkring kriseledelse, så har kriseresponsstrategier fyldt 

meget i krisekommunikationslitterature. Gennemtiden har der været to primære perspektiver 

som har domineret selve responsstrategidiskurt: Det tekstorienterede perspektiv og det kon-

tekstorienterede perspektiv. Det tekstorienterede perspektiv tager det retoriske afsæt i krise-

kommunikation, her er det klare fokus altså, hvad organisationen rent faktisk gør eller siger i 

en specifik situation eller i et kommunikationsartefakt. Det kontekstorienterede perspektiv 

tager i modsat et mere strategisk perspektiv, hvor konteksten af selve krisen er mere interes-

sant, fx krisens art og stakeholderes opfattelse af organisationen eller krisen (Johansen & 

Frandsen, 2010).    

 

Beniots image restoration theory 
Der findes en række teoretikere, som har bidraget til litteraturen omkring responsstrategier. 

En af de mere epokegørende teoretikere er William Benoit, som i sin artikel Image Repair: 

Discourse and Crisis Communication (1997) introducerer sin liste med imagegenoprettelses 

strategier (image restoration strategies). Benoit begynder med at slå fast, at hans teori tager 

udgangspunkt i, at et angreb imod organisationens image indeholder to komponenter: 1. Den 

anklaget bliver holdt ansvarlig for en handling. 2. Handlingen bliver opfattet negativt (Benoit, 

1997, s. 178). Ifølge Benoit skal disse to faktorer være til stede før hans teori kan anvendes. 

Benoit præsenterer seks overordnede responsstrategier, hvor nogle af dem kan inddeles i un-

derkategorier, som organisationer kan anvende, når deres image er truet (Bilag 1): Denial, 

evasion of responsibility, reducing offensivness of event, compensation, corrective action og 

mortification (Benoit, 1997, s. 179). Responsstrategier kan ses på en skala fra at tage maximal 

afstand fra anklagerne (denial) til at tage mere imødekommende tiltag, (mortification). 
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Strategien denial eller benægtelse inddeler Benoit i to former for benægtelse, simpel benæg-

telse og flytning af skyld. Simpel benægtelse er forholdsvis selvsigende, organisationen be-

nægter, at begivenheden har fundet sted, eller at organisationen er ansvarlig for den. I mod-

sætning til flytning af skyld, hvor organisationen muligvis erkender, at begivenheden har fun-

det sted, men at organisationens indblanding er ikke eksisterende, og det er nogle eller noget 

andet, som er ansvarlig for handlingen. Den næste overordnede responsstrategi evasion of 

responsibility (unddragelse af ansvar) inddeler Benoit i tre understrategier provocation, de-

feasibility & accident. Generelt for denne kategori er, at organisationen prøver at unddrage 

organisationens ansvar i den bestemte situation, som Benoit argumenterer for, kan gøres på 

tre måder: Provokation, hvor organisationen er blevet provokeret til at gøre eller udtrykke en 

bestemt handling. Defeasibility eller omstødelse, hvor argumentet for organisationens hand-

ling bunder i, at organisationen ikke var ordentligt informeret omkring det gældende område, 

eller at det pågældende er sket på grund af, at organisationen ikke havde kontrol over situatio-

nen. Strategien reducing offensiveness of event (reduktion af angrebets omfang) er en af Be-

noits mere omfattende overordnede strategier, da den indeholder seks individuelle respons-

strategier: Afstivning (bolstering), hvor organisationen fremhæver tidligere positive ting, som 

organisationen har gjort. Minimalisering, hvor krisen bliver nedtonet, så den ikke fremstår så 

slem. Differentiering, organisationen påpeger, at handlingen ikke er så slem, som andre aktø-

rers handling. Transcendens, hvor organisationen lægger noget af skylden over på noget andet 

fx samfundsstrukturen. Angreb på anklagende, hvor negative ting ved anklageren bliver 

fremhævet. Kompensationen, hvor ofrene for krisen bliver kompenseret, så krisen fremstår 

mindre skadende.  

Den fjerde overordnede strategi korrigering (corrective action) bygger på, at organisationen 

retter det problem, som har forårsaget krisen, så krisen ikke kommer igen.  Det spændende 

ved denne strategi er, at selvom organisationen retter det, som har forårsaget krisen, så er det 

ikke ensbetydende med, at organisationen tager ansvar for krisen. Den sidste strategi er fuld 

undskyldning (mortification). Her tager organisationen fuldt ansvar for krisen og siger und-

skyld. Selvom der påtages fuldt ansvar for krisen, så kan organisationer nogle gange være 

nødsaget til det, da det kan hjælpe dem med forhåbentligt at komme tilbage til ”business as 

usual”. Endvidere kan organisationen have taklet krisen så dårligt, at selve krisekommunika-

tionen har skabt endnu en krise omkring selve kommunikationen (Benoit, 1997). 
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Situational crisis communication theory  
Som tidligere nævnt findes der en række teoretikere, som har beskæftiget sig med responsstra-

tegier, når en organisation befinder sig i en krise.  I foregående afsnit præsenterede dette spe-

ciale en af de mere kendte teoretikere, Benoit, med hans image restoration strategy. Benoit har 

på mange måder fået anerkendelse, da hans liste med responsstrategier har skabt et grundlag, 

som andre teoretikere har bygget videre på (Crisis Management and Communications, 2007). 

Men selve det, at Benoit blot præsenterer en liste med responsstrategier, er samtidigt det, som 

ligger til grund for kritik og videreudvikling af Benoits teori.  Der bliver altså kun præsenteret 

responsstrategier, som ikke bliver sat ind i en kontekst, eller hvilke retningslinjer man som 

praktiker bør følge. 

Og netop en af dem, som har videreudviklet Beniots image restoration theory, er den førom-

talte Timothy Coombs. Coombs’ situational crisis communication theory (SCCT) er en af de 

mest anerkendte og mest anvendte teorier inden for kriseresponsstrategier. I modsætning til 

Benoits teori sætter Coombs’ SCCT konteksten af krisen i fokus, hvilket også ligger i navnet 

”situational”. Det er altså krisekommunikation, som tager udgangspunkt i situationen 

(Coombs T. W., 2015). Dette betyder også, at hvor Benoit tilhører det tekstorienteret perspek-

tiv, hvor der lægges vægt på det retoriske, så tager Coomb det kontekstfokuseret perspektiv. 

Coombs tager afsæt i, at når stakeholders oplever en negativ situation forbundet med den på-

gældende organisationen, så prøver de at forstå situationen ved at tillægge ansvar (attributter) 

til organisationen. Det kan enten være, at organisationen bliver opfattet som skyldig, eller om 

det var noget i organisationens eksterne miljø, som burde tage skylden. Det er denne tillæg-

gelse af ansvar fra stakeholders, som er omdrejningspunktet for SCCT, nemlig tildeling af 

kriseansvar.  

Grunden til Coombs’ aktualitet og anvendelse skyldes i stor grad SCCTs kontekstualisering af 

kriser. Dette betyder, at SCCT inddrager flere perspektiver til en organisations krisekommu-

nikationen, som gør, at selve teoriapparatet bliver mere komplekst og mere omfattende end 

andre teorier, som arbejder med krisekommunikation som fx Benoits tidligere nævnte image 

restoration theory.  

Ud over attributionsteori inddrager SCCT to yderligere perspektiver til kontekstualisering af 

kriser for at bidrage til mere kompleks og passende krisekommunikation og responsstrategier: 

relationship management og neo-institutionel organisationsteori (Coombs T. W., 2015). I rela-

tionship management perspektivet, som Coombs introducerer i forbindelse med krisekommu-
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nikation, tager Coombs afsæt i, at relationen mellem en organisation og organisationens man-

ge stakeholders er det vigtigste, når det kommer til public relations aktiviteter. I forlængelse 

af dette udsagn introducerer Coombs begrebet relationshistorie og relationsskade. Med relati-

onshistorien skal det forstås, at organisationens relation til dets stakeholder på mange måder 

minder om en klassik relation mellem mennesker. Der kan være begivenheder, som påvirker 

relationen meget positiv eller negativt, og der kan være andre, som påvirker relationen min-

dre. Det vigtige her er dog, at en relation mellem en organisation og dets stakeholders skal ses 

i en kontekst, som er skabt over en længere periode med mange begivenheder, der har skabt 

relationen (Coombs & Schmidt, 2000, s. 72). Det er denne relationshistorie og relationsskade, 

som danner baggrunden for en af hans intensiverede faktorer, der påvirker valget af respons-

strategi, og også hvor meget ansvar stakeholders tilskriver organisationen. Det skyldes, at 

stakeholderne ikke kun ser organisationen, som den ser ud i det øjeblik, hvor den bliver an-

skuet. Stakeholderne trækker netop på deres relationshistorie med organisationen og bruger 

denne historie til at guide dem i, hvor meget ansvar de skal tilskrive organisationen, og hvor 

sandsynligt det er, at organisationen er skyldig i anklagen.  

Det sidste perspektiv, som har inspireret Coombs grundtanker i sin tilgang til krisekommuni-

kation og responsstrategier, er neoinstitutionel organisationsteori (Coombs & Schmidt, 2000, 

s. 76). Neoinstitutionel organisationsteori er et forholdsvis bredt begreb, som dækker over 

mange forskellige aspekter i en organisations strategiske gøren og laden. Kort fortalt omhand-

ler neoinstitutionel teori om, hvordan institutioner påvirker samfundet, organisationer mm. Et 

klassisk eksempel på dette er Dimaggio og Pawells begreb isomorfisme, som på viser, hvor-

dan organisationer begynder at minde mere om hinanden på grund af de normer, der er blevet 

sat af institutionerne (Dimaggio & Powell, 1983).  Omdrejningspunktet, som Coombs tager 

fat i i forhold til neoinstitutionel organisationsteori, er begrebet organisationslegitimitet. Et af 

omdrejningspunkterne i organisationslegitimitet i forhold til neoinstitutionel organisations 

teori er, at hvis en organisation tilpasser sig de normer og værdier, som findes i organisatio-

nens eksterne institutionelle miljø, vil organisationen kunne beskytte og opretholde dets legi-

timitet.  Coombs fremhæver dog, at selvom en organisation møder de institutionelle forvent-

ninger, som findes i organisationens eksterne miljø, så skal det ikke ses som en sikring. Hvis 

en organisation bryder forventningerne, så kan legitimiteten godt blivet udfordret, da legitimi-

teten igen skal ses i lyset af de tidligere nævnte relationshistorie. Dette betyder, at det hele 

skal ses i et bredt perspektiv. Et angreb på stakeholdernes relationshistorie med organisatio-

nen er et angreb på organisationens omdømme, og et angreb på organisationens omdømme 
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påvirker også stakeholdernes relationshistorie. Der er altså tale om en cirkulær kontinuerlig 

proces. 

 

Krisetyper  

Ligesom den tidligere nævnte teoritikker, Benoit, opstiller Coombs også en liste med respons-

strategier. Disse responsstrategier vil blive præsenteret senere i dette afsnit. For at forstå den 

gennemgående grundtanke for, hvilken responsstrategi en organisation bør vælge, trækker 

Coombs på attributionsteorien, som blev præsenteret i det foregående afsnit. Når en organisa-

tion befinder sig i en negativ situation, som kan påvirke organisationens omdømme, så har 

organisationens stakeholdere behov for at pålægge ansvaret til de involverede i krisen. På 

baggrund af hvilken grad af ansvar, der bliver pålagt organisationen af dets stakeholders, kan 

organisationen vælge responsstrategi. Grundtanken bag valget af responsstrategi er: Organisa-

tionens valg af responsstrategi bør matche den grad af ansvar, som stakeholderne pålægger 

organisationen. Så, hvis stakeholderne pålægger en stor grad af ansvar til organisationen, bør 

organisationens respons udtrykke en stor grad af accept af ansvar (Coombs T. W., 2015, s. 

145). 

Når en organisation skal finde ud af, hvor meget ansvar stakeholderne tildeler organisationen, 

nævner Coombs to skidt, som en organisation bør undersøge: krisetype og intensiverende 

faktorer (Coombs T. , Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development 

and Application of Situational Crisis Communication Theory, 2007, s. 168).  Med udgangs-

punkt i Coombs grundtanke i forbindelse med at matche accept af ansvar og stakeholdernes 

opfattelse af ansvar, har Coombs identificeret tre kriseclusters baseret på graden af ansvar 

tildelt af stakeholder. Disse clusters eller krisetyper kan så bruges af organisationer til at iden-

tificere, hvilken type krise de står overfor, og hvor meget ansvar stakeholderne tildeler orga-

nisationen (Coombs T. , Protecting Organization Reputations During a Crisis: The 

Development and Application of Situational Crisis Communication Theory, 2007).  

 

1. Offerkrise 

Den første krisetype er offerkrisen eller ”victim cluster”. I denne krisetype er organisationen 

også et offer af krisen. Typiske for denne krise er, at det er noget, som organisationen ikke 

selv har kontrol over og har derfor haft begrænset mulighed for at forhindre den. Denne krise-
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type er også den, hvor den laveste grad af ansvar bliver tildelt organisationen, og hvor der 

poserer mild grad af trussel mod organisationens omdømme. Eksempler på denne typekrise 

er: Naturkatastrofer, rygtekriser, hvor usand information bliver spredt, og kriser, hvor ekster-

ne personer skader organisationens produkter/produkt (Coombs T. , Protecting Organization 

Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis 

Communication Theory, 2007). 

2. Ulykkeskriser  

Den anden krisetype er ulykkeskriser eller ”accidental clusters”. I denne krisetype har organi-

sationens handlinger forårsaget den negative begivenhed, men det har ikke været med vilje fra 

organisationens side. Dette betyder også, at graden af ansvaret, som bliver tildelt organisatio-

nen, stadig er forholdsvis lavt. Dog er ansvaret større end i offerkriserne, hvilket også betyder, 

at truslen mod organisationens omdømme øges. Coombs inddeler denne cluster i tre underka-

tegorier: ”challenges”, hvor stakeholder anklager organisationens måde at drive forretning på, 

eller organisationens gøren er uetiske eller bryder stakeholdernes forventninger. ”Technical-

error accident”, hvor en teknologiskfejl har forårsaget en ulykke. Og ”technical-error pro-

duct”, hvor en teknologiskfejl har været skyld i fejl i et produkt, som kræver tilbagekaldelse 

(Coombs T. , Protecting Organization Reputations During a Crisis: The Development and 

Application of Situational Crisis Communication Theory, 2007). 

3. Krise, der kunne have været undgået 

Den sidste cluster som Coombs præsenterer, er kriser, der kunne tvære undgået eller ”preven-

table cluster”, hvor organisationen bevist har kendt ikke optimale processer eller elementer af 

organisationen, som har forårsaget krisebegivenheden. I denne krisetype bliver der tillagt den 

højeste grad af kriseansvar til organisationen, eftersom organisationen kunne have taget initia-

tiver til at forhindre begivenheden, som udløste krisen (Coombs T. , Protecting Organization 

Reputations During a Crisis: The Development and Application of Situational Crisis 

Communication Theory, 2007).  

 

Intensiverende faktorer 

Men det er ikke kun selve typen af krise, der afgør, hvor meget ansvar stakeholderne tildeler 

organisationen. Coomb arbejder også med intensiverende faktorer, som kan påvirke graden af 

det delte ansvar. Her bliver der skelnet mellem to faktorer (1) krisehistorie og (2) tidligere 
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omdømme. Som tidligere nævnt er en vigtig del af Coombs perspektiv på kontekstuel krise-

kommunikation den relationelle historie. Sammen med Sherry Holladay har Coombs foretaget 

forskning i, hvorvidt et tidligere godt omdømme kan hjælpe en organisation i en krise, og om 

et dårligt omdømme før krisen modsat har effekt (Coomb & Holladay, 2006).  På baggrund af 

Coombs & Holladay forskning skabte de begreberne halo- og velcroeeffekten. Haloeffekten 

finder sted, når en organisations tidligere gode omdømme kommer dem til gode i en krisesitu-

ation, hvor stakeholderne tildeler mindre ansvar til organisationen på grund af deres omdøm-

me eller handlinger før krisen. Velcroeffekten har den modsatte efter, hvor den tidligere dårli-

ge omtale eller en historik med kriser får organisationen til at få tildelt mere ansvar for krisen, 

eller gør organisationen mere udsat for at havne i en krisesituation. Krisetypen og de intensi-

verende faktorer er de to primære parametre, som former hvor meget ansvar stakeholderne 

tildeler organisationen og dermed dikterer, hvilken responsstrategi organisationen bør vælge. 

Illustrationen nedenfor viser, hvordan de forskellige aspekter af krisekommunikation har de-

res indbyrdes forbindelse. 

  

 

   

 

 

 

 

 

 (Coombs T. , 2007)   
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Coombs’ kriseresponsstrategier  

Efter at en organisation har evalueret graden af ansvar, som bliver tildelt organisationen, kan 

de ifølge Coombs vælge den responsstrategi, som matcher graden af stakeholdernes percepti-

on af tildelt ansvar. Overordnet set præsenterer Coombs syv responsstrategier, som kan indde-

les i fire kategorier afhængigt af responsstrategiens strategiske hensigt (Coombs T. W., 2015, 

s. 144):  

Denial posture, hvor organisationen nægter ansvar i krisen ved hjælp af: 

• attacking the accuser / angreb på anklageren 

• Denial / benægtelse, hvor organisationen nægter krisens eksistens 

• Scapegoating / syndebuk, hvor en anden person eller gruppe bliver bebrejdet for kri-

sen 

Diminishment posture / bortforklaring 

• Excusing / forklaring, hvor organisationen prøver at minimere organisationens medan-

svar i krisen ved fx at forklare, at organisationen havde andre intentioner. 

• Justification / retfærdiggørelse, hvor organisationen igen prøver at minimere medan-

svaret fx ved at minimere skaden af krisens omfang. 

Rebuilding posture  

• Compensation / kompensation, hvor organisationen kompenserer de pårørende af kri-

sen 

• Apology / undskyldning, hvor organisationen offentligt undskylder for krisen, og der-

med også tager ansvar for krisen 

Bolstering posture / indsmigring  

• Remind / påmindelse om organisationens tidligere positive handlinger eller aktiviteter 

• Ingratiation / lovprisning af stakeholder, hvor fokus bliver flyttet over på stakeholder-

nes gode gøren og laden 

• Victimage / offerrolle, hvor organisationen påpeger, at den ligesom de andre pårøren-

de er et offer for krisen og dermed ikke medansvarlig (Coombs T. W., 2015, s. 145). 

 

Generelt set er Coombs’ kategorisering af responsstrategier forholdsvis opdelt efter, hvor me-

get ansvar organisationen påtager sig. Denial posture fraskriver sig ansvar, og rebuilding po-
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sture påtager sig ansvar. Udover at fremlægge disse responsstrategier, som organisationen så 

kan machte med den grad af ansvar, som stakeholderne tilskriver organisationen (Coombs T. 

W., 2015) præsenterer Coombs også et skema, som generaliserer, hvornår en organisation bør 

anvende responsstrategien, og hvilke følger det generelt set vil have (Bilag2). 

Selvom Coombs på nogle måder adskiller sig fra andre teoretikere, så som Benoit i sin kon-

tekstualiserende tilgang til krisekommunikation og responsstrategier, fremlægger Coombs i 

forlængelse af disse generaliseringer også nogle præskriptive retningslinjer eller guidelines 

for, hvordan organisationer bør anvende de enkelte responsstrategier, som er listet nedenfor 

(Coombs T. W., 2015, s. 152).  Coombs’ anbefalinger giver praktikere en overskuelig måde at 

vælge deres responsstrategi på og sætter nogle generelle retningslinje op, som de ifølge 

Coombs bør benytte sig af (Coombs T. W., 2015, s. 152). På trods af disse præskriptive anbe-

falingers nemme anvendelse, så åbner de også op for kritik, da sådanne retningslinjer simpli-

ficerer kriseprocessen. Dette skyldes både den tidligere omtalte kompleksitet i organisatio-

nens måde at kommunikere med deres stakeholder på men også Johansen & Frandsens argu-

ment for behovet for kompleksitet i krisekommunikationsteori: ”ethvert kommunikationspro-

blem i sidste instans er unikt og eksisterer under specifikke betingelser, og at det derfor aldrig 

vil kunne løses på den samme ”bedste” måde” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 17). På grund 

af Coombs anbefalingers simple og selvforklarende natur har dette speciale kun listet dem op. 

De anbefalinger, som er særligt relevante for den senere analyse og diskussion vil blive uddy-

bet i det pågældende afsnit.    

 

 

“1. Provide instruction information to all victim or potential victim in the form of warnings 

and directions for protecting themselves from harm.” 

“2. Provide adjusting information to victim by expressing concern for them and providing 

corrective actions when possible. Note: providing instructing and adjusting information is 

enough of a response for victim crises in an organization with no crisis history or unfa-

vourable prior reputation.” 

“3. Use diminishment strategies for accident crises when there is no crisis history or unfa-

vourable prior reputation” 

“4. Use diminishment strategies for victim crises when there is a crisis history or unfa-

vourable prior reputation” 
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“5. Use rebuilding strategies for accident crises when there is a crisis history or unfavour-

able prior reputation” 

“6. Use rebuilding strategies for any preventable crisis” 

“7. Use denial strategies in rumour crises” 

“8. Use denial strategies in challenges when the challenge is unwarranted” 

“9. Use denial strategies in challenges when other stakeholders are likely to support the 

challenge” 

“10. Use reinforcing strategies as supplements to the other response strategies.” 

“11. The victimage response strategy should be used only with the victim cluster.” 

“12. To be consistent, do not mix denial strategies with either diminishment or rebuilding 

strategies.” 

“13. Diminishment and rebuilding strategies can be used in combination with one another” 

(Coombs T. W., 2015) 

 

 

Den retoriske arena 
Dette speciale har nu redegjort for Beniots og Coombs teorier i forhold til krisekommunikati-

on og responsstrategier. Med udgangspunkt i Johansens & Frandsen redegørelse for paradig-

mer inden for krisekommunikation er det tydeligt, at Beniot tilhører det første paradigme, 

transmissionsparadigmet. I dette paradigme var omdrejningspunktet fokus på afsenderen og 

formidling af information. Coombs derimod tilhører næste paradigme: Interaktionsparadig-

met, hvor nogle af de mere retoriske eller tekstorienterede aspekter fra det forhenværende 

paradigme stadig eksisterer, men den primære fokus ligger på modtager og konstruktionen af 

meningen (Johansen & Frandsen, 2010, s. 274). Det sidste og nyeste paradigme er kompleksi-

tetsparadigmet, hvor aspekter fra de to tidligere paradigmer stadig eksisterer, men hvor ho-

vedvægten ligger på det øgede antal af afsendere og modtagere samt multivokalitet (Johansen 

& Frandsen, 2010, s. 174).  

I dette paradigme ligger Winni Johansens og Finn Frandsens model, den retoriske arena. Jo-

hansen og Frandsens springbræt for at udvikle deres model, den retoriske arena var, at: ”Vi 

hævder nu, at selv om den hidtidige forskning i krisekommunikation – og det gælder både den 

tekst- og den kontekstorienterede tradition – har tilbagelagt et stort stykke vej, så er der sta-

dig meget tilbage at gøre” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 273). I den retoriske arena tager 
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Johansen & Frandsen afsæt i et forsøg på at bearbejde og kontekstualisere den store komplek-

sitet og dynamik, som nutidens organisation befinder sig i. For at analysere og arbejde med 

denne kompleksitet består den retoriske del af to modeller: Kontekstmodellen og tekstmodel-

len også kaldet macro- og mikromodellen. 

 

Kontekstmodellen 

Når en organisation står overfor en krise, træder de ind i en kommunikationsarena sammen 

med krisens andre aktører. Det er sjældent kun organisationen, som har noget at sige i forbin-

delse med krisen. I denne kommunikationsarena kommunikerer de forskellige aktører og or-

ganisationen til, med, mod, forbi og om hinanden (Johansen & Frandsen, 2010). Men i virke-

ligheden er arenaen åbnet før krisens begyndelse og lukker sig heller ikke, når krisen er slut. 

Dette kan også forklares ved det tidligere nutidige perspektiv om kriselivscyklus som værende 

en kontinuerlig proces. Formålet med kontekstmodellen er at kortlægge og danne et overblik 

over de forskellige aktørers kommunikationssammenhæng. 

Men selvom den multivokale tilgang i krisekommunikation er et forholdsvis nyt perspektiv, 

så ses multivokalitet også inden for andre akademiske områder. Et eksempel på dette er Merz, 

He & Vargos forskning inden for branding paradigmer, hvor stakeholderne bliver set som 

medvirkende i værdiskabelse af brandet (Bilag 3) (Merz, He, & Vargo, 2009). Selve størrel-

sen og antallet af aktører, som opererer i arena, kan variere afhængigt krisens kompleksitet og 

krisens oprindelse. Nedenfor ses en illustration af, hvordan en arena kan se ud. Her ses den 

multivokalitet, som kan eksistere i kriser. 

 

 

 (Johansen & Frandsen, 2010, s. 277) 



Side 27 af 79 
 

 

Et klassik eksempel på, hvordan forskellige aktører i en arena kan interagere, kunne være, at 

en organisation laver en pressemeddelelse med et budskab. Dette budskab modtager de klassi-

ske nyhedsmedier og laver en historie omkring organisationens budskab med mediets egen 

vinkling på historien. Denne historie kan bloggere og andre offentlige personligheder kom-

mentere på, hvilket vender tilbage til organisationen, medierne og eksempelvis organisatio-

nens kunder. Denne illustration af, hvordan en kommunikationsarena ser ud i samtidens sam-

fund, bryder op med det tidligere monologiske kommunikationsperspektiv, hvor modtagere 

anses for at være homogene (Johansen & Frandsen, 2010). Kontekstmodellen er derfor med 

til at sætte et framework og et overblik op over, hvilke aktører og deres kommunikation orga-

nisationen bør tage med i sine overvejelser, når de planlægger deres responsstrategi og kom-

munikationsplan for krisen. 

 

Tekstmodellen 

Efter at have opstillet konteksten eller makromodellen, hvor de forskellige aktørers kommu-

nikationssammenhæng blev fastlagt, er det næste skridt i den retoriske arena at kortlægge sel-

ve krisekommunikationen. Dette foregår i tekstmodellen, som er en undermodel i kontekst-

modelen. Selvom tidligere forskere allerede har opsat responsstrategi, så som de tidligere 

nævnte Benoit og Coombs, så mener Johansen og Frandsen, at de frameworks ikke er fyldest-

gørende nok: (…) ”de opfatter kriseresponsstrategier som brede kommunikative funktioner, 

uden at man går i detaljer med, hvordan den enkelte strategi formes af konteksten eller af det 

medie, den genre eller den retoriske taktik, som er valgt, og hvordan strategier (kan) kombi-

neres med hinanden, her og nu, inden for den samme tekst, eller dynamisk, over tid, på tværs 

af en række tekster. (Johansen & Frandsen, 2010, s. 280). Den retoriske arenas tekstmodel 

tager derfor afsæt i en kombination af de tidligere nævnte tekst- og kontekst perspektiver. 
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(Johansen & Frandsen, 2010, s. 284) 

For at kunne komme med en mere fyldestgørende model har Johansen og Frandsen opstillet et 

framework som illustreret ovenfor. Modellens hovedkerne er de tre instanser: afsender, krise-

kommunikation og modtager. Instansen krisekommunikation bliver understøttet af 4 paramet-

re: Kontekst, medie, genre og tekst (Johansen & Frandsen, 2010). 

 

I følgende afsnit vil dette speciale klarlægge og redegøre for de tre instanser og de fire para-

metre, som er med til at forme instanserne. 

 

Krisekommunikation 

Den første instans og den mest primære er instansen krisekommunikation, som samtidig er 

den mest komplekse af de tre instanser. Johansen og Frandsen definerer instansen krisekom-

munikation: ”Krisekommunikation er en kompleks og dynamisk konfiguration af kommunika-

tionsprocesser – før, under og/eller en eller flere af dens stakeholdere fortolkes som en krise - 

hvor forskellige aktører, kontekster og diskurser (manifesteret i bestemte genrer og tekster) 

står i relation til hinanden”  (Johansen & Frandsen, 2010). Den retoriske arena tager altså 

ikke kun udgangspunkt i klassik verbal kommunikation. Krisekommunikation skal ses i et 

bredere perspektiv, hvor handlinger, ord, billeder, udtagelser og andre semiotiske ressourcer 

danner rammen for et organisationsudtryk skabt af kommunikationsfragmenter. Endvidere ses 
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det i Johansen og Frandsens definition, at aktører, kontekster og diskurser er med til at påvir-

ke og bør inddrages i organisationens krisekommunikationsstrategi (Johansen & Frandsen, 

2010). 

Afsendere og modtagere 

De to andre instanser i den retoriske arena er afsendere og modtagere. I illustrationen af 

tekstmodellen ses det, at både afsendere og modtagere har pile til og fra krisekommunikati-

onsinstansen. Det skyldes, at det ikke kun er organisationen, som påvirker krisekommunikati-

onen. Der findes tværtimod mange afsendere og modtagere af krisekommunikationen, og de 

forskellige afsendere og modtagere kan lige såvel have en skiftende rolle fra afsender til mod-

tager og vice versa. Johansen og Frandsen tildeler afsendere og modtagere fire forskellige 

egenskaber eller kompetencer, som de handler efter: Interesse, fortolkning, strategi og kom-

munikativadfærd (Johansen & Frandsen, 2010, s. 283-284). 

Egenskabens interesse skal forstås i den forstand, at på samme måde som en organisation har 

en interesse, så har andre aktører og organisationens stakeholdere også et antal af interesser, 

hvilket danner rammen for, hvordan de agerer. Den næste egenskab, fortolkning tager ud-

gangspunkt i er afsendernes og modtagernes evne og mulighed for at fortolke. Som tidligere 

nævnt i de indledende afsnit, er begrebet krise et socialt konstruktivt fænomen, hvor mening 

dannes af mange forskellige aktører. Meningen der bliver dannet af disse aktører, kan dog 

variere på grund af forskellige interesser og forståelseshorisonter blandt aktører og stakehol-

dere. Den tredje egenskab, strategi omhandler, er afsenderenes og modtagernes egenskab til at 

lægge en strategi. Ligesom i egenskabens interesse er det ikke kun organisationen, som har en 

strategi. Modtagere og afsendere vil i mere eller mindre grad også have en strategi i forhold til 

deres kommunikative gøren og laden med udgangspunkt i deres interesser. Et eksempel på 

dette kunne være en nyhedsorganisation, som har interesse i at bringe historier til dets læsere, 

som læserne finder interessant. Det kræver en bestemt vinkling og strategisk kommunikativ 

adfærd. Den sidste og fjerde egenskab er kommunikativ adfærd. Denne egenskab dækker over 

handling og kommunikation, som vi alle besidder, altså at kunne udtrykke sig ved hjælpe af 

en bred vifte af semiotiske ressourcer (Johansen & Frandsen, 2010).  

Efter have redegjort for de tre overordnede instanser, krisekommunikation, afsendere og mod-

tagere, vil dette speciale nu redegøre for de fire parametre, som former krisekommunikation: 

Kontekst, medie, genre og tekst. 
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(1) Kontekst 

Det første parameter, som har indflydelse på krisekommunikation er konteksten. Johansen og 

Frandsen har opstillet tre overordnede kategorier, som en organisation bør have for øje, når de 

anvender den retoriske arena: Den samfundsmæssige kontekst, den organisatoriske kontekst 

og den situationelle kontekst. Den samfundsmæssige kontekst henviser overordnet set til, 

hvor krisen finder sted. Lokaliteten af krisen påvirker, hvilke sæt af etiske regler, love, sprog 

kulturer mm. der gælder det pågældende sted. Men også om der er tale om en global krise, 

som strækker sig over flere landegrænser med forskellige regelsæt. Den næste kontekst er den 

organisatoriske. I denne kontekst er det de organisatoriske faktorer, som er i fokus. Dette er et 

yderst bredt område at dække, da det kan strække sig fra organisationens størrelse til mikro-

analyser af specifikke organisationskulturer. Men overordnet set drejer den organisatoriske 

kontekst sig om organisationsstruktur: Hvordan er organisationens leder, hvilke strukturer og 

konstellationer gør sig gældende, hvordan er organisationens kultur med afsæt i de relevante 

aspekter i forhold til krisen mm. Men selve organisationens størrelse har også en betydelig 

rolle, fx er der stor forskel på, om der er tale om en multinational virksomhed eller en enkelt-

mandsvirksomhed (Johansen & Frandsen, 2010).  

Den tredje og sidste kontekst er den situationelle kontekst. I denne kontekst tages der ud-

gangspunk i, hvilke situationsbestemte faktorer der er med til at danne rammen for krise-

kommunikationen. Her er der tale fx tale om, hvilken type krise, hvornår, hvem er afsende-

re/modagere, hvor finder kommunikationen sted mv. Her kan fx timing være en afgørende 

faktor. Bør organisationen vente med at udtale sig, eller er der et pludseligt krav fra stakehol-

dere omkring svar. Den situationelle konteksts vigtighed kommer også i spil, da et kriseforløb 

sjældent vil være et statisk forløb, hvor alle situationer er ensartede. Fx ved et interview vil 

journalisten have en agenda ofte med en kritisk vinkel, og derfor vil den situation være ander-

ledes end fx en pressemeddelelse fra organisationen selv. 

 

(2) Medie 

Det næste parameter i tekstmodellen er medie. I dette parameter skelnes der mellem de for-

skellige medier, som er til rådighed i forbindelse med formidling af krisekommunikationen. 

Johansen og Frandsen præsenterer tre overordnede mediekategorier: Trykte medier, elektroni-

ske medier og nye medier (Johansen & Frandsen, 2010). Udover at præsentere disse medieka-

tegorier fremhæver Johansen og Frandsen kategoriernes fordele og ulemper. ”Mediernes 
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kommunikative karakteristika har at gøre med det enkelte mediums mulighed for at indfri et 

bestemt behov, en bestemt holdning eller adfærd hos forbrugeren, og for at kunne anvendes i 

en bestemt brugssituation. Det spiller en vigtig rolle for krisekommunikationens tilrettelæg-

gelse (…) (Johansen & Frandsen, 2010, s. 291)   

 

(3) Genre 

Parameteret genre dækker i forhold til Johansens og Frandsens retoriske arena over en meget 

tekstorienteret tilgang til de forskellige genrer, som kan finde sted i krisekommunikation. 

Genren tager altså med andre ord et meget retorisk udgangspunkt. Johansen og Frandsen defi-

nerer en genre som: ”En genre er en gruppe eller ”familie” af tekster, der tjener nogenlunde 

det samme kommunikative formål, og som har en række karakteristika til fælles, hvad angår 

deres indhold, opbygning og retoriske taktikker” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 295). Johan-

sen og Frandsen har undersøgt, hvilke genrer organisationer anvender mest i deres eksterne 

krisekommunikation, hvor den klart mest anvendte genre var pressemeddelelser (Johansen & 

Frandsen, 2010, s. 296). På baggrund af dette trækker Johansen og Frandsen på hollandske 

sprogforsker, Geert Jacobs. Geert Jacobs argumenterer, at netop genren pressemeddelelser er 

en genre, som er lavet til at blive videreformidlet. Det betyder ifølge Johansen og Frandsen, at 

pressemeddelelser bør være designet, så organisationens budskab kommer med i den videre-

formidling, som kommer af pressemeddelelsen (Johansen & Frandsen, 2010).  Det er overve-

jelser som denne, der danner rammer for genrens betydning i den retoriske arena. 

 

(4) Tekst 

Det fjerde og sidste parameter omhandler de rent lavpraktiske retoriske virkemidler, og hvor-

dan den samfundsmæssige kontekst, organisatoriske kontekst og situationelle kontekst kan 

være medvirkende til at sætte rammen for, hvilke retoriske taktikker en organisation bør an-

vende til at formidle deres budskab. Johansen og Frandsen illustrerer dette ved hjælpe af de 

mange måder, en organisation kan sige undskyld på. I Danmark er den primære undskyldning 

gerne ”vi beklager” i modsætning til Kina, hvor kompensation kan udvise en større grad af 

ansvarstagen fra organisationens side, da undskyldninger bliver anvendt mere løst og yppigt i 

Kina (Johansen & Frandsen, 2010).    
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5. Metode 
I dette afsnit vil denne afhandling redegøre for den metodiske tilgang, som er blevet valgt til 

at besvare ovenstående problemformulering. Opbygning af det metodiske afsnit vil forløbe i 

tre underafsnit: Videnskabsteoretisk tilgang, undersøgelsestilgang samt empirisk metode og 

teoretiske valg. Grunden til eksistensen af dette metodiske afsnit er at sikre metodisk transpa-

rens ved at give læseren et indblik i overvejelserne.  

 

5.1 Videnskabsteoretisk tilgang  
Denne afhandlings videnskabsteoretiske tilgang tager udgangspunkt i et socialt konstruktueret 

og hermeneutisk perspektiv. Dette socialt konstruktueret perspektiv betyder, at dette speciale 

anerkender, at virkeligheden er konstruktueret på baggrund af interaktion og kommunikation 

med andre (Neuman, 2014). Dette betyder, at socialkonstruktivismen danner rammen for, 

hvordan casens aspekter bliver forstået og fortolket. Grunden til dette er, at blandt krisekom-

munikations teoretikere er der forholdsvis bred enighed, om at kriser er skabt socialt (Coombs 

T. W., 2015) (Johansen & Frandsen, 2010). Johansen og Frandsen pointerer end videre, at: 

”De samme mennesker ser ikke altid den samme krise – eller indser, at der i det hele taget er 

tale om en krise” (Johansen & Frandsen, 2010, s. 105). Socialkonstruktivismen er altså sam-

tidigt med i det generelle forståelsesgrundlag af kriser. 

Den anden tilgang som denne afhandling tilskriver sig er den hermeneutiske tilgang. Denne 

hermeneutiske tilgang betyder, at afhandlingen anerkender, at viden er skabt gennem forståel-

se og, at der kan lægge forskellige forståelseshorisonter til grunds for den viden, som bliver 

skabt. Disse forståelses horisonter er skabt på baggrund af mange forskellige aspekter såsom 

kulturel, personlig historie mm. (Kjørup, 1996). Dette betyder samtidigt, at den hermeneutiske 

cirkel, som forklarer, hvordan forforståelse danner rammen for nye forståelser, som skaber 

nye forforståelser finder sted i afhandlings analyse. Dette skyldes, at forforståelse som fandtes 

inden analysen vil være ændret på baggrund af analysen (Kjørup, 1996). 

Denne afhandling anerkender derfor, at resultaterne af afhandling vil være påvirket af forfatte-

rens egen kulturelle- og historiske baggrund. Ydermere, så anerkender denne afhandling, at 

der aldrig vil kunne blive etableret en entydig sandhed, eftersom de mange forskellige forfor-

ståelser, som eksisterer.  
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5.2 Undersøgelsestilgang 
Formålet med denne afhandling er, at analysere Tescos krisekommunikation under deres he-

stekødsskandalen i 2013, og på baggrund af analysen diskuterer, hvad andre organisationer 

kan lære af Tesco krisekommunikation, samt hvilke mulige begrænsninger der er i den eksi-

sterende krisekommunikationslitteratur. Dette resulterer i, at analysen vil være et single case 

studie af Tescos krisekommunikation. Selvom, der kan argumenteres, at flere cases kunne 

involveres, så argumentere Yin (1994) for at: “Single cases – if case seems to represent a crit-

ical test to existing theory; rare or unique events” (Yin , 1994). På baggrund af den forforstå-

else, som har lagt til grunds for denne afhandling, så er der tale netop tale om en case, som 

repræsenterer en test af den eksisterende teori. Til at belyse dette case studie, har dette specia-

le valgt kvalitativ sekundær empiri.  

Begrundelsen for valget af netop denne empiri skyldes primært to faktorer. For det første, så 

fandt skandalen sted for over tre år siden, dette betyder, at hvis primær empiri skulle anvendes 

ville det resultere i, at eventuelle respondenter ikke ville kunne erindre hændelsen. Ved at 

anvende sekundær empiri, så formår afhandlingen at få et mere præcist blik i, hvordan situati-

onen så ud i 2013. Ydermere, så er det begrænset, hvor meget information afhandlingen vil 

kunne hente hos Tesco, eftersom kriseramte organisationer ofte holder deres interne overve-

jelser fortrolige (Johansen & Frandsen, 2010). Det er klart, at der er begrænsninger ved denne 

empiriske tilgang. Først og fremmest, så er det vigtigt at nævne, at afhandlingen naturligvis 

ikke vil blive eksponeret for alt materiale, som ville kunne anvendes til at svare på problem-

formuleringen. Ydermere, så vil afhandlingen også være nødsaget til selektere, hvilken empi-

ri, som bliver brugt, og hvilken der ikke bliver brugt. Det kunne muligvis også berige resulta-

terne af analyse, hvis det havde været muligt at komme i direkte kontakt med de involverede i 

skandalen.  

Til at analysere Tesco casen, har denne afhandling som sagt valgt at anvende kvalitativ se-

kundær empiri. Denne kvalitativ sekundær empiri vil primært være avis artikler, som dække-

de skandalen tilbage i 2013 og Tescos kommunikation gennem pressemeddelelser og annon-

cering.   Søgekriterierne for indsamling af empiri fra avisartikler vil primært være ”Tesco”, 

”horsemeat” og ”horsemeat scandal”. Endvidere, så er BBC.com og 

www.theguardian.com.uk vurderet til at være pålidelige kilder til at beskrive situationen. Øv-

rige hjemmesider og avisartikler vil blive brugt som supplement og som forståelsesramme for, 

hvad der foregik i de bristiske medier i 2013.  
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5.3 Teoretiske valg 
I dette afsnit vil dette speciale kort redegøre for, hvilke teorier og modeller der primært vil 

blive anvendt til at besvare problemformuleringen. Der vil dog gennem afhandlingen blive 

præsenteret yderlige teorier og modeller til at understøtte den primære teori.  

For at danne et overblik og en ramme for selve analysen har denne afhandling valgt at bruge 

Timothy Coombs three-stage model of crisis management som en overordnet makromodel for 

analysen. Dette resulterer i, at analysen af Tescos krisekommunikation vil blive opdelt i før-, 

under- og efter-krisenfaser. Inde i hver af disse underkategorier vil relevant teori blive an-

vendt til at belyse Tescos krisekommunikation. I analysens første del, før-krisenfasen, vil 

Shrivastava og Mitroffs matrix blive brugt som supplerende teori til det, Coombs foreskriver 

om før-krisenfasen i three-stage modellen. I analysens anden del, under-krisenfasen vil det 

primære fokus ligge i Tescos valg af responsstrategier. Til at analysere dette vil situational 

crisis communication theory (SCCT) og kontekstmodellen fra den retoriske arena blive an-

vendt. Grunden til dette er, at i modsætning til andre teorier formår SCCT at inddrage et situa-

tionelt perspektiv på valg af responsstrategier. Endvidere formår kontekstmodellen fra den 

retoriske arena at inddrage et dynamisk perspektiv på kommunikationen mellem stakeholder-

ne. I analysens sidste del, vil Tescos efter-krisenfase blive belyst. Eftersom denne fase ligger 

udenfor analyseperioden, vil krisens konsekvenser for Tesco være fokusområdet. Denne ana-

lyse vil tage udgangspunkt i Coombs forskrifter fra three-stage modellen samt udforske, hvil-

ke betydninger dette kan have for Tescos fremtidige håndtering af kriser.   

I afhandlingens sidste del vil resultaterne fra analysen og bearbejdelserne af den anvendte 

teori blive brugt til en diskussion. Formålet med denne diskussion er at fastlægge, hvad andre 

organisationer kan lære på baggrund af Tescos krisekommunikation. Samtidig vil diskussio-

nen også berøre, hvilke mulige begrænsninger og eventuelle forbedringsforslag der kan eksi-

stere i den moderne krisekommunikationslitteratur. Gennem diskussionen vil støttende teorier 

blive præsenteret med formålet at sikre en nuanceret diskussion af den allerede præsenterede 

teori. 
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5.4 Afgrænsning 
I forlængelse af de metodiske overvejelser har det på baggrund af afhandlingens begrænsede 

størrelse været nødvendigt at foretage afgrænsninger for at kunne besvare problemformule-

ringen. I dette afsnit vil der kort blive redegjort for disse afgrænsninger. 

Først og fremmest og selvom det kan være vanskeligt at tidsbestemme en krise, er analysepe-

rioden for Tescos krisekommunikation blevet afgrænset til at være fra den 13. januar 2013 til 

den 18. april 2013. Men på trods af dette er før- og efter-krisenfasen udenfor selve analysepe-

rioden, hvilket har betydet, at empirien og analysen af disse to faser vil blive lavet udenfor 

analyseperioden. Endvidere er der en begrænset mængde tilgængeligt data omkring Tescos 

interne overvejelser. Dette betyder, at afhandlingen flere gange vil lave kvalificerede antagel-

ser på grund af den begrænsede tilgængelighed af data. I forlængelse af dette har afhandlingen 

også været nødsaget til at udvælge specifikke kommunikationsartefakter, eftersom en komplet 

analyse af alle kommunikationsartefakter ikke ville passe ind i afhandlingens omfang.  

Med hensyn til de anvendte teorier er det vigtigt at nævne, at dette speciale beskæftiger sig 

med krisekommunikation med særlig fokus på responsstrategier. Det betyder, at selvom det 

ville være interessant og kunne bidrage til en bredere analyse vil den anvendte teori afspejle 

problemformuleringen, som tager udgangspunkt i krisekommunikationen. Når det er sagt, har 

krisekommunikationsteori ofte et afsæt i en anden kommunikationsteori, hvilket betyder, at 

når afhandlingen arbejder med krisekommunikation, vil det uundgåeligt også komme til at 

berøre andre teoriske områder. Afslutningsvis vil dette afsnit også gerne pointere, at den an-

vendte teori præsenteret i afhandlingen ikke afspejler alle eksisterende krisekommunikations-

teorier. Afhandlingen har været nødsaget til at selektere i krisekommunikationslitteraturen, 

med henblik på den teori, som er blevet vurderet til at bedst muligt kunne belyse og svare på 

problemformuleringen.   
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6. Introduktion hestekødsskandalen 
Den 14 januar 2013, offentliggøre The Food Safety Authority of Ireland en rapport, som 

afslørede, at der var blevet fundet hestekøds-DNA i forskellige frosne oksekødsbøffer i su-

permarkederne Tesco, Iceland, Aldi og Lidl (Food Standards Agency, 2013). I de værste til-

fælde blev der fundet op mod 29% hestekød i produkter som eftersigne kun indeholdt okse-

kød. 

Den 15 januar 2013, kommer det frem, at det uautoriseret hestekød kommer primært fra en 

oksekødsproducenter ABP og ABPs datterselskab Silvercrest, som er blandt en af de største 

oksekødsproducenter i Europa (theguardian.com, 2013). 

Den 15 januar 2013, de britiske medier bringer for første gang historien, om at de britiske 

supermarkeder sælger produkter uautoriseret hestekød (BBC.com A, 2013) 

Den 31 januar – 14 februar 2013, Flere historier dukker om i medierne, som fortæller, at det 

er flere supermarkeder involveret, og samtidigt bliver producenter Findus’ lasange nævnt for 

at indeholde 100% hestekød (BBC.co.uk B, 2013). 

Den 15 februar 2013, Storbritanniens største supermarkeder, (Tesco, Asda, Sainsbury, Wm 

Morrison mm.) går sammen i et åbent brev, hvor de adresserer hestekødsskandalen med bud-

skabet, at der skal implementeres strammere procedurer. Dette sker i lyset af David Cameron 

udtaler, at supermarkeder ikke har levet op til deres ansvar  (telegraph.co.uk A, 2013).  

Den 15 februar -  18 april, 2013, Mediernes historier omhandlende hestekødet er faldende 

(Bilag 12). Flere supermarkeder indfører øget kontrol af fødevarekvaliteten, herunder DNA-

test af alt kød (Metro.cu.uk, 2013).   
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7. Analyse 
I dette afsnit vil dette speciale analysere Tecsos krisekommunikation under deres hestekøds-

skandale i begyndelsen af 2013. Som nævnt i det metodiske afsnit vil Coombs’ model for 

krisefaser, Three-Stage model (Coombs T. W., 2015, s. 9) blive anvendt som en overordnet 

makromodel for hele analysen. I det første afsnit vil fasen før krisen blive analyseret, fuldt af 

under-krisenfasen, og afslutningsvis vil efter-krisenfasen blive analyseret. I de enkelte del-

elementer af trefasemodellen vil relevant teori blive anvendt til at analysere Tescos krise-

kommunikation i de enkelte faser. Som supplement til analysen vil Johansen og Frandsens 

kontekstmodel blive anvendt. Analysen samt resten af specialet er illustreret nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Før-krisenfasen 
I den teoretiske ramme blev forskellige krisedefinitioner præsenteret. Grunden til dette er, at 

før relevant teori kan blive applikeret, er det en nødvendighed at slå fast, om der overhovedet 

er tale om en krise. Som tidligere nævnt er kriser socialt konstruktueret fænomener, en krise 

er altså først en krise, når nogen mener, det er en krise. Dette kan ofte være et problem for 

organisationer, der er egocentreret, da organisationen tror, at alt er i bedste velgående, men i 

virkeligheden kunne det ikke være længere fra sandheden. Det er nemlig ikke kun organisati-

onen, der kan vurdere, om der er en krise, organisations stakeholdere har en yderst vigtig rolle 
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i denne opfattelse. Trods de mange bud på krisedefinitioner har dette speciale valgt at tage 

udgangspunkt i Coombs’: A crisis is defined here as a significant threat to operations that 

can have negative consequences if not handled properly.  In crisis management, the threat is 

the potential damage of crisis that can inflict on an organization, its stakeholders, and an 

industry. ” (Coombs W. T., 1999). Dette skyldes, at Coombs i modsætning til de andre defini-

tioner inddrager både et brancheperspektiv men samtidigt også lægger vægt på, at en krises 

konsekvenser afhænger af, hvordan den bliver bearbejdet. For at kunne vurdere, hvorvidt det 

fundne hestekød i Tescos kød lever op til Coombs definition på en krise, kan der retrospektivt 

ses på krisens effekt på Tesco. Som det blev nævnt i starten af dette speciale, påvirkede det 

fundne hestekød Tesco like-to-like salg negativt i første kvartal af 2013 (Breakingnews.ie, 

2013). Selvom det faldende salg for Tesco er en direkte konsekvens, påvirkede den overord-

nede hestekødsskandale også forbrugernes tillid med 24% til fødevareindustrien, som Tesco 

er en del af (HuffingtonPost.uk, 2013). Det er derfor evident, at på grund af krisens direkte 

effekt på Tescos salg og forbrugernes faldende tillid, så var krisen en signifikant trussel på 

Tescos kerneforretning. Ydermere ses det også, at hele branchen blev påvirket af krisen, hvil-

ket Coombs definerer som et vigtigt parameter.  

 

I den teoretiske ramme blev Coombs’ før-krisenfasen præsenteret. Coombs fremhæver tre 

ting, som organisationer bør være særligt opmærksomme på i deres før-krisenfase: Signal 

detection, prevention og crisis preparation (Coombs T. W., 2015). Derfor har dette speciale en 

retrospektiv tilgang med begrænset adgang til information omkring Tescos faktiske krisebe-

redskab, så er det klart, at dele af denne analyse må laves på kvalificerede antagelser, set i 

lyset af Tescos handlinger. Signal detection i denne specifikke krise kan være svær at måle 

på, da Tesco efter sigende ikke var klar over, at hestekødet fandtes hos deres leverandør. Sel-

ve signaldetektionen hænger også sammen med det teoretiske område, issue management. 

Jones og Chase definerer et issue som: ”an unsettled matter which is ready for decision” 

(Regester & Larkin, 2008, s. 44). Typisk skelner man mellem et issue og en krise. Ved en 

krise er der noget, som er sket, og et issue kan blive til en krise, hvis der ikke bliver taget 

hånd om issuet. Fordi sagen om hestekødet blev analyseret til at være en krise og ikke et issue 

samt pga. den begrænsede mængde data omkring Tescos issues management og krisebered-

skab, er det ikke muligt at drage vigtige konklusioner omkring Tescos signaldetektionen og 

forebyggelsen.  
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Det er dog muligt at analysere på Tescos kriseforberedelse på baggrund af deres hurtige re-

spons. Den 14. januar 2013 fandt The Food Safety Authority of Ireland hestekød i Tescos 

bøffer. Dagen efter, den 15. januar, var Tesco ude med deres første pressemeddelelse i forbin-

delse med hestekødssagen: ”Tesco comments on FSAI beef survey” (Bilag 5). Det, at Tesco 

dagen efter kan gå ud med en konkret meddelelse om, hvad der er sket, og hvad Tesco har 

tænkt sig at gøre, er en stærk indikator for, at Tesco havde et kriseberedskab til, hvis en sådan 

situation skulle finde sted. Men da der er tale om en organisation som Tesco med mange 

stakeholdere, en bred produktportefølje på tværs af produktkategorier og med en yderst kom-

pliceret forsyningskæde, er der mange forskellige krisesenarier, som Tesco kunne havde ble-

vet udsat for. Tidligere i dette speciale blev Coombs kriseclusters samt Shrivastava og Mitroff 

artstypologi præsenteret. Hvor Coombs kriseclusters beskæftiger sig med graden af ansvar 

forbundet med hver krisetype i forbindelse med valget af responsstrategi, bidrager Shrivastava 

og Mitroff artstypologi med et værktøj, som kan være med til at lokalisere potentielle kriser i 

organisationer. Dette har kunnet give Tesco muligheden for at opstille forskellige krisescena-

rier, hvorpå Tesco har kunnet forberede et kriseberedskab.  

Det første skridt i Shrivastava og Mitroffs types of corportate crises model er et fastsætte, om 

krisen finder sted i Tescos eksterne eller interne miljø. Eftersom hestekød blev fundet i Te-

scos bøffer, som kom fra deres leverandør, Silvercrest ville det umiddelbare svar være, at 

problemet lå eksternt. Men her er det nødvendigt med et mere holistisk perspektiv, da det del-

vist er Tescos ansvar, at der er orden og transparens hos Tescos leverandører og i deres forsy-

ningskæde generelt. Det kan sammenlignes med sagerne omkring tøjmærker, hvis leverandø-

rer bruger børnearbejde. Ydermere tilhørte bøfferne Tescos egent private label-mærke 

”Everyday Value”, hvilket igen gjorde, at bøfferne i større grad sætter Tesco som ”producent” 

og ikke kun som detailled, eftersom den almene forbruger typisk ikke ville have viden om 

producenten af et private label (Konkonkurrence- og forbrugerstyrelsen, 2008, s. 4). Med ud-

gangspunkt i dette kan det derfor ses, at sagen om hestekødet fandt sted i det interne miljø. 

Næste skridt i Shrivastava og Mitroffs types of corporate crises er at lokalisere, hvilket system 

eller hvilken årsag er skyld i krisen. Her skelner Shrivastava og Mitroff mellem tek-

nisk/økonomisk og menneskelig/organisationsrelateret/social. For at kunne finde frem til det-

te, er man nødt til at kigge på, hvilke motiver der kan være for leverandøren for at tilføre he-

stekød i det kød, som de leverer til Tesco. Grunden hertil er, at hestekød i mange dele af ver-

den er billigere end oksekød, hvilket har givet nogle leverandører et økonomisk incitament for 

at tilføre hestekød til oksekødet (BBC.com C, 2013). Men sagen handler ikke kun om leve-
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randørens økonomiske incitament, det handler også om Tescos forsyningskæde og måden, 

hvorpå varer bliver leveret. Krisen om hestekødet i Tescos bøffer kan derfor kategoriseres i 

forhold til types of corporate crises model, som har været lokaliseret i det interne miljø med 

økonomiske og organisationel årsag. 

 

 

Selvom det ikke har været muligt at fremskaffe den nødvendige information om, hvorvidt 

Tesco har haft en kriseplan, så kan deres hurtige og præcise svar være en indikator for, at det-

te har været tilfældet.  Netop Shrivastava og Mitroffs model giver virksomheder som Tesco 

med mange komplekse systemer i organisationen en overskuelig måde at forberede sig på 

potentielle krisesituationer. I Tescos første kommentar lyder disse tre budskaber: (1)”We im-

mediately withdrew from sale of all products from the supplier in question” (2) ”The safety 

and quality of our food is of the highest importance to Tesco. We will not tolerate any com-

promise in the quality of the food we sell” (3) “We understand that many of our customers 

will be concerned by this news, and we apologize sincerely for any distress. Our customer 

service team is standing by to answer any questions customers may have” (Tesco #1, 2013). 

Når Tesco går ud i deres første meddelelse og siger disse tre budskaber, står det tydeligt frem, 

at et beredskab har været på plads. Og med et sortiment med så mange produkter, som Tesco 

har, har det også været uundgåeligt, at der på et tidspunkt ville komme kritiske situationer 

med deres leverandørers produkter. Og netop med en model som Shrivastava og Mitroffs har 

det været overskueligt at lave skabeloner til kommunikationsmaterialet. 

 

Intensiverende faktorer 
For at kunne besvare problemformuleringen omkring Tescos valg af responsstrategier med 

udgangspunkt i Coombs SCCT model, er det nødvendigt at inddrage de intensiverende fakto-

rer. Som tidligere nævnt er den gennemgående tankegang i Coombs responsstrategier, at re-
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sponsens grad af ansvarsaccept bør matche stakeholdernes grad af ansvar tillagt organisatio-

nen. Ud over de to intensiverende faktorer: krisehistorie og tidligere dårligt omdømme, påvir-

ker krisetypen også, hvilken grad af ansvar der bliver tilskrevet organisationen. Dette vil blive 

analyseret i et efterfølgende afsnit. I dette afsnit vil de to faktorer krisehistorie og tidligere 

omdømme blive analyseret, da de finder sted før krisens frembrud.   

 

Krisehistorik  
Tager man et kig på Tescos historie står det klart, at Tesco tidligere har været involveret i 

kriser. I nyere tid (inden hestekødskrisen) er det to særlige kriser, som Tesco har været invol-

veret i: vildledende marketing på jordbær i 2011 (Theguardian.com, 2013) og falsk oprindel-

sesland på ”britiske” svinekorteletter i 2012 (BBC.com, 2012).  I 2011 blev Tesco anklaget 

for at have markedsført jordbær til halv pris. Selve det at sælge jordbær til halv pris er der 

naturligvis ikke noget galt i, men på grund af at kampagnens længde varede 14 uger, betød 

det, at jordbærerne havde været på tilbud længere tid, end de havde været fremme til normal 

pris. Dette resulterede i, at Tesco blev fundet skyldig i vildledende markedsføring af Bir-

mingham Crown Court. Tesco erklærede sig skyldig og blev idømt en bøde på 300.000 £. Det 

at blive fundet skyldig gjorde ondt på Tescos omdømme, men sagen udviklede sig videre, da 

offentligheden fandt ud af, at Tesco havde genereret 2,3 millioner £ i profit på de 14 uger, 

hvor jordbærerne havde været på tilbud (Theguardian.com, 2013). Det betød, at Tesco endnu 

en gang blev trukket igennem de nationale medier. I lyset af Tescos slogan ” Every little 

helps”, gjorde det naturligvis ondt på Tesco, da deres slogan nemt kunne misforstås, som eve-

ry little helps, når det drejer sig om Tescos profit (Thisismoney.co.uk, 2013). 

I 2012 var Tesco i medierne igen. Denne gang omhandlede det falsk oprindelsesland på svi-

nekoteletter. Svinekoteletterne, som Tesco havde købt af en leverandør, var mærket med en 

rød trakter, som var forbrugernes tegn på, at kødet havde britisk oprindelse. Men da organisa-

tionen British Pig Executive foretog en tilfældig analyse af Tescos svinekorteletter, fremgik 

det af analysen, at korteletterne havde mindre en 1% chance for at komme fra en britisk pro-

ducent. I modsætning til den tidligere krise omhandlende Tescos jordbær, slap Tesco nemme-

re i gennem sagen om deres svinekoteletter. Da der her var tale om en leverandør, skød Tesco 

skylden på leverandøren: “We are extremely disappointed to discover that a pork loin product 

probably came from a Dutch farm, not a British farm. When we specify that we want British 

pork, we expect to be supplied with British pork. We have spoken with our supplier to make 
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clear that this mistake is unacceptable” (BBC.com, 2012). Men selvom Tesco kom ”lettere” 

igennem sagen om svinekoteletterne, er det tydeligt, at sagen har haft stort indflydelse på he-

stekødskrisen. For det første omhandlede sagen kvaliteten af Tescos produkter. Endvidere 

omhandlede denne sag fejl ved Tescos leverandør. Som nævnt i den teoretiske ramme er det 

vigtigt, at se en krise som en kontinuerlig cirkulær proces, når en organisation træder ud af en 

krise, træder organisationen samtidig ind i en ny før-krisenfase. Selvom dette speciale har 

valgt at opdele de forskellige krisefaser, så bør det holdes for øje, at linjerne mellem før-, un-

der- og efter-krisenfase er abstrakte, og et holistisk perspektiv er nødvendigt for at forstå kri-

sers og fasernes sammenkobling. På grund af dette vil det også blive set i analysen af næste 

krisefase, at Tescos tidligere responsstrategi i hidtidige kriser kan have indflydelse på modta-

gelsen af Tescos responsstrategier i fremtiden. 

 

Tidligere omdømme 
Ud over krisehistorik fungerer Tescos tidligere omdømme også som en intensiverende faktor i 

forbindelse med, hvor meget ansvar Tescos stakeholdere tillægger Tesco. Den gennerelle an-

tagelse på baggrund af Coombs & Holladay forskning (Coomb & Holladay, 2006) er, at en 

organisations omdømme før en krise kan enten have en positiv eller negativ effekt også kendt 

som halo- og velkroeffekten.  

Da Tesco lavede sit første supermarked, var den britiske befolkning begejstrede over Tescos 

koncept. De have et større udvalg end de selvstændige købmænd, og med Tescos stordrifts-

fordele var priserne lave. Men de positive tider for supermarkederne har ændret sig. Gennem 

den senere tid er supermarkeder blevet anklaget for meget. De ødelægger lokalsamfundet, 

dette blev blandt andet set i 2012, hvor lokale i byen Aldeburgh protesterede med skilte med 

teksten:”Say no to Tesco in Aldeburgh. Stop the Tesco takeover of your town, keep Aldeburgh 

special” (telegraph.co.uk, 2012). De blev også beskyldt for at have dårlige vilkår for de ansat-

te (BBC.co.uk, 2006). Over store dele af den vestlige verden ses den negative holdning til de 

store supermarkedskæder, så som i USA hvor dokumentaren The high Cost of Low Prices 

omhandlede Walmarts måde at drive supermarked på. Også i Danmark lever debatten om-

kring de såkaldte hypermarkeder eller megavarehuse og deres effekt på lokalsamfundet 

(Altinget.dk, 2015). Generelt set er det en kompleks situation for de store supermarkedskæ-

der. Da Tesco i 2007 annoncerede, at de havde planer om at øge antallet af deres butikker på 

trods af deres allerede mange eksisterende butikker, blev det heller ikke modtaget positivt af 
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den britiske befolkning (Theguardian.com, 2007). Som nævnt tidligere er Tesco det største 

supermarked i Storbritannien og det fjerde største på verdensplan. Det betyder, at på trods af 

at Tesco mange daglige kunder, så bliver Tesco forbundet med mange af de negative elemen-

ter ved de store supermarkedskæder. Dette reflekteres også i Kaizos halvårlige advocacy 

index, som måler Storbritanniens største supermarkeders online omdømme, hvor Tesco sco-

rede lavest i 2011. 

 
(Kaizo, 2013, s. 11) 

 

Foruden Tescos krisehistorik er der to vigtige parametre, som gør sig gældende, når det drejer 

sig om Tescos omdømme før sagen om hestekødet. Ikke nok med at Tesco tilhører en branche 

med mange negative konnotationer, så har Tesco før været i medierne anklaget for nogle af de 

fordomme, som forbrugerne har med de store supermarkedskæder. Med udgangspunkt i 

Coombs & Holladays halo- og velkroeffekt er det evident, at Tesco på baggrund af deres dår-

lige omdømme og deres krisehistorik før hestekødskrisen havde en velkroeffekt, som funge-

rede som en intensiverende faktor, hvilket fik stakeholderne til at attribuere mere ansvar til 

Tesco.  

 

Foreløbig konklusion af før-krisenfasen 
I det foregående afsnit blev Tescos før-krisenfase analyseret. I starten af analysen blev det 

slået fast, at sagen omkring Tescos hestekød var en krise med udgangspunkt i Coombs krise-
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definition, som blev sat op imod Jones og Chases issuedefinition. Her sås det, at hestekødet 

både havde en økonomisk konsekvens for Tesco, men at det også påvirkede befolkningens 

syn på Tesco og den generelle detailbranche negativt. Med udgangspunkt i Tescos korte re-

sponstid og deres præcise formulering i deres første kommentar til det fundne hestekød kan 

det konkluderes, at Tesco havde et kriseberedskab, hvis sådanne situationer skulle finde sted. 

I forlængelse af dette blev det set ved hjælp af Shrivastava og Mitroffs types of corporate 

crises model, at Tescos krise kunne kategoriseres som værende lokaliseret internt med et øko-

nomisk og organisationelt perspektiv. 

Afslutningsvis blev Coombs intensiverende faktorer, krisehistorik og tidligere omdømme ana-

lyseret. Grunden til at de intensiverende faktorer blev analyseret i før-krisenfasen er, at de rent 

tidsmæssigt ligger før krisens frembrud. De ligger altså i før-krisenfasen men påvirker de re-

sponsstrategier, som bliver anvendt i under-krisenfasen. I afsnittet omkring Tescos krise hi-

storisk blev det set, at Tesco igennem nyere tid havde været involveret i to væsentlige kriser: 

markedsføringen af jordbær og oprindelseslandet på Tesco svinekoteletter. Under analysen af 

Tescos tidligere omdømme kom det frem, at Tesco igennem længere tid havde haft problemer 

med et dårligt omdømme blandt befolkningen. Dette skyldtes en konsensus i den britiske be-

folkning om, at Tesco var med til at ødelægge de små købmænd i lokalsamfundet. Endvidere 

blev det også set, at Tesco har været i medierne vedr. fx dårlige arbejdsforhold for dets ansat-

te, hvilket er en af de fordømme, der er forbundet med de store supermarkedskæder. Der blev 

også set en generel mistillid til de store britiske supermarkedskæder, hvilket i den grad påvir-

ker Tescos omdømme, eftersom Tesco er den største af dem alle. På baggrund af disse resul-

tater omkring Tescos omdømme før krisens udbrud, blev det vist med udgangspunkt i 

Coombs & Holladays halo- og velkroeffekt, at Tesco kan kategoriseres til at have en velkroef-

fekt. Denne velkroeffekt betyder, at Tesco vil være mere eksponeret for at blive udsat for kri-

ser, da befolkningen er villig til at tillægge Tesco et ansvar.  
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7.2 Under-krisefasen 
I det forrige afsnit blev Tescos før-krisenfase analyseret. Denne fase har en vigtig funktion i 

sig selv, da kriser nødvendigvis skal ses som en cirkulær og kontinuerlig proces. Ydermere 

påvirker Tescos før-krisenfase også selve krisen og er med til at danne rammerne for krisen. I 

dette afsnit vil dette speciale analysere Tescos under-krisenfasen med udgangspunkt i Tescos 

kriseresponsstrategier. Analysen af Tescos kriseresponsstrategier vil blive foretaget på bag-

grund af Coombs Situational Crisis Communication Theory. For at kunne en bidrage med en 

omfattende analyse, som inddrager krisens kompleksitet, vil den retoriske arena blive brugt 

som støttende teori. Formålet med denne analyse er at fastslå, hvorvidt Tescos krisekommu-

nikation var passende, og om Tesco kunne have gjort noget anderledes. Som nævnt i den teo-

retiske ramme er SCCTs præmisse for valg af responsstrategi, at organisationen skal påtage 

sig ligeså meget kriseansvar via dets kommunikation, som organisationens stakeholdere til-

lægger organisationen. Fx er organisationen i deres stakeholderes øjne ansvarlig skal organi-

sationen anvende en responsstrategi, som påtager sig ansvar og vice versa. 

Derfor vil denne analyse have en tre skridts tilgang. Indledningsvis vil graden af kriseansvar, 

som bliver analyseret med udgangspunkt i Coombs tre krisetyper og de to intensiverende fak-

torer, som blev set i forrige afsnit blive præsenteret. Efterfølgende vil det være Tescos primæ-

re kommunikationsartefakter, hvor responsstrategier vil blive stillet op i mod SCCTs præmis 

for valg af responsstrategi. Afslutningsvis vil den retoriske arenas kontekstmodel supplere 

SCCT i et forsøg på at inddrage multivokalitet og kompleksitet i krisen.  

 

Kriseansvar 
I den teoretiske ramme blev Coombs tre krisetyper præsenteret: victim cluster, accidental clu-

ster og preventable cluster. I dette afsnit vil dette speciale analysere, hvilken krisetype Tescos 

krise var for at kunne fastslå, hvilken grad af ansvar Tesco blev pålagt. Endvidere vil de in-

tensiverende faktorer blive inddraget, da de også påvirker graden af ansvar tillagt Tesco. Ud-

fordring ved at kategorisere, hvilken krisetype krisen tilhører, er, at det er leverandøren Sil-

vercrest, som har leveret kødet til Tesco, og der må derfor antages, at Tesco har været i god 

tror, når de sælger kødet videre til deres kunder. Dette lægger op til, at det umiddelbare svar 

ville være, at krisen kan kategoriseres som en victim cluster, hvor Tesco er blevet snydt og er 

derfor ligesom Tescos kunder et offer for Silvercrests illegale kød. Men i virkelighed er situa-

tionen mere kompleks end blot, at Tesco er blevet snydt. For det første er det vigtigt at forstå, 
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at Tesco som detailled har et ansvar for, at deres sortiment og forsyningskæde er i orden. Når 

Tesco som supermarked vælger at tilbyde deres kunder specifikke produkter, overgår en del 

af skylden til Tesco, da Tesco som sidste led har sagt OK for, at varen kan sælges i deres bu-

tikker. Samtidig er begreber som priskrig blevet en del af dagligvarehandelsdiskursen, hvilket 

har gjort den almene forbruger opmærksom på, at supermarkederne presser deres leverandører 

hårdt på pris, levering etc. Dette ses blandt andet i overskrifter som denne: “Forget Tesco, 

Suppliers Are the Real Victims in Price”, (Bloomberg.com, 2016).  

I forlængelse af priskrigen mellem supermarkederne og leverandørerne og priskrigen mellem 

supermarkederne er der sket en stigende anvendelse af private label-produkter i supermarke-

derne. Private label i supermarkedssammenhæng betyder, at en supermarkedskæde får en 

producent til at skifte producentens egen etikette ud med supermarkedets etikette. Det betyder 

som regel en lavere indkøbspris for supermarkederne, eftersom en del af produktionsomkost-

ningerne ved etikette lægges over på supermarkedet, og supermarkedet behøver ikke at betale 

for producentens brand. Men det er ikke kun prisen, der kan gøre det favorabelt for supermar-

kederne at anvende private labels. Eftersom supermarkederne står for etiketten, kan de også 

styrer, hvilket budskab produktet skal sende. I de fleste tilfælde er supermarkedernes private 

label et billigere alternativ til mærkevareprodukterne, dette ses blandet andet også i Danmark 

med Dansk Supermarkeds Budget serie og Coops Xtra serie. Men det ses ofte, at private la-

bel-produkter fungerer som en unik produktserie, der kun kan fås hos det specifikke super-

marked, og som bidrager med noget unikt til supermarkedets sortiment. Hvor Xtra og Budget 

også bidrager med discount, så bidrager Princip med Premium og Änglemark med Økologi. 

Der er en del diskussion blandt mærkevareleverandørerne og supermarkedskæderne omkring 

private label, da mærkevareleverandørerne mener, at private label er med til at forringe for-

brugernes valg af muligheder, mens supermarkederne mener, at de er med til at forbedre for-

brugernes dagligvareindkøb med billigere vare. Selvom der i Danmark er tradition for, at pri-

vate label ikke nødvendigvis repræsenterer supermarkedet direkte fx Princip og Änglemark, 

så ser det anderledes ud i Storbritannien. Ikke nok med at private label udgør 47% af det gen-

nemsnitlige britiske supermarkedssortiment imod 29% i Danmark, så er de britiske supermar-

keder oftere direkte afsendere på produkterne (International Private Label Year book, 2012). I 

sagen om det fundne hestekød i Tescos bøffer var der netop tale om et private label-produkt, 

hvor Tesco stod som afsender (se bilag 4 for produktbillede). Dette betyder, at for den almene 

forbruger fremstår Tesco som producent for produkterne og ikke bare som detailled. Hvis der 

fx var tale om en Heinz ketchup, så ville Heinz i større grad stå som afsender og producent. 
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Men når Tesco står som afsender og producent, betyder det også, at forbrugeren automatisk 

vil lægge ansvaret for produktkvaliteten direkte over på Tesco. Så selvom Tesco i praksis ikke 

har tilført hestekød til deres bøffer, så har de i forbrugerens øjne gjort det (business.time.com, 

2012). På baggrund af dette og med udgangspunkt i Coombs krisetyper kan Tescos krise ikke 

kategoriseres under victim clusters, hvor der tillægges Tesco minimalt ansvar. Der er i stedet 

tale om en preventable cluster, hvor der tillægges en høj grad af ansvar på Tesco. Set i lyset af 

at årsagen til brugen af hestekødet ligger i et økonomisk incitament, bliver det altså set fra 

forbrugernes øjne, at det har været Tesco, som har haft økonomisk gevinst ved det illegale 

brug af hestekød. Samtidig rammer krisen i en tid, hvor der er kravtransparens i, hvordan fø-

devaren kommer på forbrugernes spisebord. Men måske vigtigst af alt kunne hestekødet i 

Tescos bøffer have været undgået, hvilket er det vigtigste parameter, når en krise bliver kate-

goriseret som en preventable cluster. I det forrige afsnit blev de to intensiverende faktorer, 

krisehistorik og et tidligere omdømme, analyseret. Her blev det set, at Tesco havde en krisehi-

storik og tidligere et dårligt omdømme. På baggrund af dette, og at Tescos hestekødskrise 

blev analyseret til at tilhøre Coombs preventiable cluster, hvor der tillægges en høj grad af 

kriseansvar, kan det derfor konkluderes, at Tescos forbrugere og stakeholdere tilskrev Tesco 

en høj grad af kriseansvar.  

 

Tescos responsstrategier  
Med udgangspunkt i forrige analyse vil dette afsnit omhandle Tescos responsstrategier i for-

bindelse med hestekødskrisen. Denne analyse vil identificere Tescos responsstrategier og 

matche dem op imod graden af ansvar, som blev tillagt Tesco. Dette vil blive brugt som ud-

gangspunkt til at vurdere, om Tescos responsstrategier var optimale i forhold til SCCT præ-

mis for valg af responsstrategi. 

 

15 januar, 2013 – Tescos pressemeddelelse ”Tesco comments on FSAI beef survey”  
(Bilag 5)  

I Tescos første meddelelse er den primære funktion at få italesat krisen. Er der tale om noget, 

som er skadeligt for forbrugeren, hvad gør Tesco, og hvordan bør de involvere forbrugeren og 

håndtere situationen. I moderne krisekommunikation er dette yderst vigtigt: ”The need for 

speed in crisis communication continues to escalate as technology accelerates the spread of 

information, thereby actually reducing the amount of time a crisis team has for responding” 
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(Coombs T. W., 2015). Eftersom dette er den primære funktion, og Tesco stadig på dette sta-

die i krisen ikke kender situationens omfang, påtager eller frasiger Tesco sig ej kriseansvar 

ved hjælp af responsstrategier på dette tidspunkt, de informerer blot. Det kan dog argumente-

res, at Tesco anvender en grad af bolstering, når de siger: ”we immediately withdrew all pro-

ducts from the supplier in question”. Og “the safety and quality of our food is of the highest 

importance to Tesco. We will not tolerate any compromise in the quality of the food we sell”. 

(Bilag 5). Dette kan naturligvis ses som blot en information til deres kunder. Måden det er 

formuleret på, kan også ses, som om Tesco gør opmærksom på deres hurtige handleplan og 

deres høje krav til kvaliteten af deres produkter. Det hurtige svar og informationen om, hvad 

det hele drejer sig om, giver god mening. Dette skyldes, at det på det givende tidspunkt stadig 

er for tidligt for Tesco at påtage eller fraskrive sig ansvar, da Tesco ikke er bevidst omkring 

situationens omfang. Hvis Tesco allerede på dette tidspunkt begynder at tage ansvar for noget, 

de ikke ved, hvad er, kan de risikere at påtage sig unødvendigt kriseansvar. 

 

16 januar, 2013 – CEO Philip Clarkes blog på Tescos hjemmeside: ”Trust”.  

(Bilag 6) 

Dagen efter Tescos første meddelelse omkring det fundene hestekød i deres bøffer, laver CEO 

Philip Clarke en blog på Tescos hjemmeside, som han kalder Trust. Philip Clarke starter sin 

blog med igen at gøre opmærksom på, at hestekødet ikke udgør nogen sundhedsmæssig risi-

ko.  Ud over Philip Clarkes gennerelle opridsning af situationen, så har Clarke tre interessante 

ytringer i sin blog. (1) ”Trust is hard won and easily lost. Our customers trust us that, if 

something goes wrong, Tesco will go above and beyond what is merely necessary to look after 

customers and will do the right thing, immediately and wholeheartedly.”(Bilag 6). I denne 

ytring ses det, at Tesco igen gør brug af bolsteringstrategien. Selvom det ikke kommer til ud-

tryk eksplicit, så siger Clarke implicit, at Tescos kunder er vant til at stole på Tesco og har 

gjort det i fortiden. I forlængelse af denne ytring siger Clarke også: “We did not hesitate to 

withdraw the products identified as containing horsemeat. Nor did we hesitate withdrawing 

all the products made by the same producer – 26 frozen burger lines. We acted immediately 

and we told our customers about it through all the channels we could – instore, on social me-

dia, on television, in the news and in tomorrows’ papers with a full page advertisement.” (Bi-

lag 6). Her ses det igen, at Tesco anvender bolsteringstrategien, da Clarke fremhæver Tescos 

hurtige respons, og Tescos engagement til sagen og Tescos forbrugere. 
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Afslutningsvis søger Clarke sympati med deres kunder ved at i talesætte, at Tesco er på sam-

me måde blevet snydt: ”If some of our customers are angry, so are we. We expect our suppli-

ers to deliver to a standard and to meet basic food traceability rules. But our customers shop 

with Tesco, not our suppliers, so you won’t find us hiding behind suppliers.” (Bilag 6). Her 

ses det, at Tesco bruger en meget implicit scapegoating / syndebuk strategi. Selvom de siger, 

at deres kunder ikke vil finde, at Tesco gemmer sig bag deres leverandører, så fremhæver Te-

sco jo stadig, at de er blevet snydt på samme måde, som Tescos kunder er blevet snydt, når 

det har købt Tescos bøffer. Overordnet set er brugen af bolsteringstategien passende. Det er 

stadig tidligt i krisen, og det er endnu ikke sikkert, om det er nødvendigt for Tesco at påtage 

sig et ansvar. Netop bolsteringstrategien kan fungere som en midlertidig ”buffer”, indtil Tesco 

og Tescos skateholdere er klar til at vurdere, om det er nødvendigt for Tesco at påtage sig et 

ansvar. Med hensyn til den meget implicitte scapegoatingstrategi er den meget indirekte, og 

derfor frasiger Tesco sig ej heller ansvar ved brugen af denne. 

 

 16. januar, 2013 – Pressemeddelelse fra Tesco: ”An apology from Tecso” 

(Bilag 7) 

Den 16. januar går Tesco ud med en officiel undskyldning via en pressemeddelelse. Tesco 

starter pressemeddelelsen med at sige: ”we apologise”. (Bilag 7). Efter undskyldningen ridser 

Tesco kort sagen op igen, hvilke produkter der er tale om, hvem er involveret, og at hestekø-

det ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko. Tesco informerer også forbrugerene om, hvad 

de skal gøre, hvis de har nogle af disse produkter i deres hjem. Afslutningsvis lyder endnu en 

undskyldning fra Tesco: ”We and our supplier have let you down and we apologise”. (Bilag 

7). I denne pressemeddelelse er det åbenlyst, at Tesco anvender responsstrategien apology og 

dermed tager fuldt ansvar for krisen og beder om tilgivelse. Svaret på denne undskyldning fra 

Tesco ligger højst sandsynligt i, at Tesco har fået et større overblik over krisen og er klar 

over, hvad der præcist er sket. I det forrige afsnit omkring graden af ansvar, som Tescos 

stakeholdere tilskrev Tesco, blev det set, at Tescos stakeholdere vil tilskrive Tesco ansvar. 

Dette skyldtes Tescos krisehistorik, Tescos tidligere omdømme, samt at krisen kan kategori-

seres som tilhørerende preventable cluster, hvor den største grad af ansvar tillægges. Med 

udgangspunkt i dette og med SCCTs præmis for valg af responsstrategi er valget af respons-

strategien apology det passende valg i denne situation. Det skyldes, at apology er den ultima-

tive accept af ansvar. Da det blevet analyseret, at Tescos stakeholdere vil tilskrive Tesco an-
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svar, matcher Tescos respons skateholdernes grad af tillagt ansvar jf. SCCTs præmis af valg 

af responsstategi.  

 

17. januar, 2013 - Helside announce i aviser – ”We apologise”  

(Bilag 8) 

Dagen efter Tescos undskyldende pressemeddelelse lancerer Tesco en helsidesannonce i flere 

af landets aviser med overskriften We apologise. Denne pressemeddelelse er Tescos første 

direkte kommunikation til den almene brite og også Tescos første kommunikation, som bru-

ger et paid medie. Tescos helsidesannonce er stort set identisk med deres forrige pressemed-

delelse an apology from Tesco. Tesco har dog omskrevet noget af teksten, så den er lettere 

læselig og er mere specifik, omkring hvilke produkter der er tale om. Med hensyn til respons-

strategier ses der to ytringer, som kan kædes op på responsstrategier jf. SCCTs respons-

strategier: “we and our supplier have let you down and we apologize” og “(…) we will work 

harder than ever with all our suppliers to make sure this never happens again. ” (Bilag 8). 

Ytringen: “we and our supplier have let you down and we apologize” blev også set i den tid-

ligere pressemeddelelse, derfor gør det sig naturligvis også gældende her, at dette er en fuld 

undskyldning, som indebærer maximal accept af ansvar. I den anden ytring: ”we will work 

harder than ever with all our suppliers to make sure this never happens again”. Selvom dette 

igen understøtter deres undskyldning, kan denne ytring også ses som en bolsteringstrategi på 

grund af, at Tesco fremhæver, hvor stor en prioritet deres kunders velvære er for Tesco.  I 

Coombs meget præceptive guidelines for responsstrategier lyder det, at det er den mest pas-

sende situation, hvor en organisation bør bruge responsstrategien apology: “Any crisis where 

there is evidence that the organization is the primary actor responsible for the crisis “ 

(Coombs T. W., 2015, s. 147). Med udgangspunkt i den tidligere analyse af ansvar pålagt Te-

sco samt diskussionen omkring ansvar tillagt ved brugen af private label-produkter kan det 

ses, at Tescos undskyldning er passende i denne situation.  

Dette er interessant, fordi rent praktisk er Tesco også blevet snydt, men på grund af dårligt 

omdømme, tidligere krisehistorik, og at Tesco står som afsender på produkter, så bliver Tesco 

den primære aktør og ansvarshavende i forbindelse med hestekødet. Endvidere afspejler dette 

sig også, hvor kriser er socialt konstruerede fænomener, hvor der nødvendigvis ikke er retsli-

ge instanser som dikterer, hvem der er skyldig, og hvem der er uskyldig.  I den teoretiske 

rammer blev det præsenteret, at responsstrategierne kan deles op i fire forskellige postures 
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eller overkategorier for, hvilken grad af ansvarsaccept responsstrategien bidrager med. Selv-

om Coombs gør et stort arbejde ud af at fremhæve vigtigheden i at være konsistent i brugen af 

responsstrategierne, så er dette dog med undtagelse af bolstering. Det skyldes, at bolstering 

ifølge Coombs kan anvendes som en supplerende strategi, der skal bruges til at skabe positive 

konnotationer med virksomheden. ”This posure comprises the reminding, ingratiation and 

victimage strategies. These three focus on the organization, so they would seem rather ego-

centric if used alone, which is why they are considered supplemental.” (Coombs T. W., 2015, 

s. 149). Det ses også i Tescos brug af bolstering i denne annonce samt deres tidligere brug af 

bolstering, da strategien hverken påtager eller fraskriver ansvar. Tescos bolstering strategier 

har indtil videre været reminding og ingratiation, men med udgangspunkt i SCCTs guidelines 

for brugen heraf er disse strategier passende i situationer, hvor organisationen har et tidligere 

godt omdømme. Det var dog som sagt ikke tilfældet med Tesco, hvilket også får Tescos 

fremhævelse af deres positive aktiviteter til at fremstå om utroværdige og ligegyldige, da 

modtagerne ikke kan sætte det i relation til deres relations historie med Tesco. I forlængelse af 

det lyder det også fra SCCTs guidelines, at: “Victims and nonvictims may view it as an at-

tempt to distract from the crisis” (Coombs T. W., 2015). Selvom dette nødvendigvis ikke er 

tilfældet i Tescos undskyldningsannonce, eftersom det overordnede kommunikative formål 

med annoncen er at sige undskyld, så er det klart, at nogle af modtagerne vil kunne se det som 

et forsøg på at distancere sig fra krisen og at tale uden om.  

 

27. februar, 2013 – Helsidesannonce i aviser – ”What burgers have taught us.”  

(Bilag 9) 

Lidt over en måned efter Tesco havde indrykket deres helsidesannonce, lancerer Tesco endnu 

en helsidesannonce i de britiske aviser med navnet What burgers have taught us. I denne an-

nonce starter Tesco med at sige, at: “The problem we’ve had with some of our meat lately is 

about more than burgers and Bolognese. It’s about some of the ways we get meat to your din-

ner table. It’s about the whole food industry.”(Bilag 9). Selvom denne ytring virker harmløs, 

og Tesco rent faktisk anerkender, at de har haft problemer, så skabte den sidste linje i denne 

sætning mere postyr, end Tesco kunne have forudset. På grund af Tescos ytring ”it’s about 

the whole food industry” klagede en gruppe af selvstændige slagtere til den britiske reklame-

regulatoriske instans Advertising Standards Authority (ASA), eftersom Tescos annonce anty-

dede til, at hele fødevarebranchen har dette problem. Dette fik ASA til at fastslå, at annoncen 

ikke måtte vises igen, hvis denne sætning stadig forekom, hvilket Tesco efterkom. 
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(Advertising Standards Authority, 2013). Netop denne afgørelse og de selvstændige slagteres 

indblanding i Tescos kommunikation åbner op for en hel ny diskussion og analyse, eftersom 

Coombs ser modtagere som en homogengruppe, og SCCTs begrænsning ligger i, at den ikke 

kan inddrage multivokalitet i en kommunikationssituation. På baggrund af dette vil dette spe-

ciale have en senere separat analyse, hvor den retoriske arena vil blive anvendt til at anskue-

liggøre multivokalitet i casen om Tescos krise. Kigges der på Tescos udsagn om, at der er tale 

om et problem, som involverer hele fødevareindustrien, så ses det, at Tesco ændrer respons-

strategi. Indtil nu har Tescos responsstrategier været apology, som er tilhørende rebuilding 

posture, hvor ansvar samt den supplerende strategi bolstering accepteres. Det er dog ikke til-

fældet med dette udsagn, da det kan ses som et forsøg på at minimere Tescos involvering i 

krisen, eftersom en del af ansvaret også bliver lagt hos de andre aktører i fødevareindustrien. 

Med udgangspunkt i SCCTs responsstrategier kan dette udsagn placeres under diminishment 

posture og i underkategorien Justification. Justification fungerer ikke som en total afskrivning 

af ansvar, men mere som et forsøg på at mindske den grad af ansvar, som Tesco bør accepte-

re. Ifølge SCCTs guidelines for valg af responsstrategier bør denne strategi anvendes i kriser 

med lav grad af kriseansvar (Coombs T. W., 2015, s. 147). Som tidligere set var det ikke til-

fældet hos Tesco. Jf. deres tidligere dårlige omdømme, krisehistorik samt, at krisen var en 

krise, der kunne have været undgået. Ses dette igen med SCCTs præmis for valg af respons-

strategi, og det er dermed klart, at der ikke er kongruens mellem den grad af ansvar, der bliver 

tillagt og den grad, som Tesco accepterer. Men det er ikke kun det, som denne ytring bibrin-

ger af problemer, der skabes også en inkonsistens i Tescos kommunikation, eftersom Tesco 

tidligere i krisens forløb påtog sig ansvar med deres officielle undskyldning. Det betyder, at 

ikke nok med at responsstrategien er upassende og ineffektiv, men den påvirker også Tescos 

tidligere undskyldning og gør undskyldning utroværdig og minimerer dermed undskyldnin-

gens effekt. Denne fare ved inkonsistent brug af responsstrategier ses også i Coombs forskrif-

ter ved SCCT (Coombs T. W., 2015, s. 133).  

Udover den første ytring berører annoncen også Tescos forsyningskæde, og det lyder: ”We 

know our sypply chains is too complicated. So we’re making it simpler. (Bilag 9). Her ind-

rømmer Tesco, at de har problemer. De anerkender, at deres forsyningskæde er for kompleks. 

Tesco bruger altså igen apology strategien og beder om tilgivelse for deres komplekse forsy-

ningskæde. Efterfølgende forklarer Tesco, hvordan de ”allerede” har sørget for, at alt deres 

oksekød kommer fra landmænd fra Storbritannien, og at de har i sinde at gøre det samme med 

deres kyllingekød. ”We know that the more we work with British farmers the better. We’ve 
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already made sure that all our beef is from the UK and Ireland” (Bilag 9). Dette er igen brug 

af bolstering strategien, hvor Tesco gør opmærksom på, hvor gode de er til at ændre deres 

måde at drive forretning på. Men samtidig lovpriser de de britiske landmænd og bruger der-

med igen underkategorien af bolstering, ingration. Til sidst forklarer Tesco, at de ved, det er 

det der skal til, fordi de allerede tidligere har gjort det samme med deres leverandører af meje-

rivare: ”We know this because of the work we’ve been doing with our dairy farmers to make 

sure they always get paid above the market price.” (Bilag9) Her ses det igen, at Tesco bruger 

bolstering strategien, da de minder læserne om deres etiske måde at behandle deres mejeriva-

releverandører på.  

Som det tidligere blev nævnt, kan bolstering godt bruges som supplement til de andre re-

sponsstrategier. Det kræver dog, at organisationen har et tidligere godt omdømme, som ud-

sagnene kan kædes sammen med. Det blev dog vist i den første del af analysen, at dette gene-

relt set ikke var gældende for Tesco. Det kan imidlertid diskuteres, at Tescos lovprisninger af 

dem selv og Tescos stakeholdere er forholdsvis nedtonet og forbundet med undskyldninger. 

Det gør, at det nødvendigvis ikke fremstår, som om Tesco distancerer sig fra krisen. 

 

Sammenfatning af responsstrategier 
 I forrige afsnit har dette speciale analyseret Tescos brug af responsstrategier med udgangs-

punkt i Coombs situational crisis communication theory. Dette skete på baggrund af den fore-

liggende analyse af graden af ansvar, som Tescos skateholdere tillagde Tesco. Til at begynde 

med hverken påtog eller afskrev Tesco sig ansvar, Tesco informerede kun stakeholderne om, 

hvad der var sket, og hvordan de burde forholde sig. Dette blev suppleret med brugen af bol-

steringstrategien, hvor Tesco lovpriste deres egen hurtige handlekraft. Det at Tesco ikke påtog 

sig ansvaret i begyndelsen af krisen, blev analyseret til at været en passende strategi, eftersom 

det stadig var for tidligt at vide, hvorvidt Tesco ville være ansvarlig, hvorved Tesco kunne 

risikere at påtage sig et unødvendigt ansvar. Tescos brug af bolsteringstrategien var forholds-

vis underspillet og ikke direkte eksplicit i Tescos kommunikation. Det resulterede i, at Tescos 

brug af bolsteringstrategien ikke have destruktiv effekt, som det ellers kan forekomme, når en 

organisation med et tidligere dårligt omdømme anvender strategien. Det blev derfor set, at 

bolsteringstrategien ikke tilføjede nogle positive eller negative konnationer til Tesco, da der 

ikke var noget i stakeholdernes relationshistorie med Tesco, de indirekte lovprisninger kunne 

kædes sammen med. Efter Tesco havde fastslået krisens omfang og natur, lancerer Tesco to 
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undskyldninger. Den ene i en pressemeddelelse og den anden som helsidesannoncer i forskel-

lige af landets aviser. På baggrund af de forrige analyser, hvor det blev fastlagt, at Tescos 

stakeholdere ville tilskrive Tesco en stor grad af ansvar, var denne undskyldning passende, da 

Tescos accept af ansvar stemte overens med stakeholdernes pålæggelse af ansvar. I Tescos 

efterfølgende helsidesannonce what burgers have taught us anvendte Tesco responsstrategien 

Justification, idet de antydede, at hele fødevareindustrien havde et problem med fødevarekva-

liteten. Dette blev analyseret til at være upassende på flere parametre. For det første er der 

ikke sammenhæng mellem stakeholdernes tillæggelse af ansvar og Tescos accept af ansvar, 

eftersom justification strategien fungerer som et forsøg på at distancere sig og dermed mind-

ske graden af ansvarsaccept. Ydermere forringer det også Tescos tidligere undskyldning, da 

Tesco fremstår inkonsistent i deres kommunikation. 

  

Kompleksitet og multivokalitet  
I foregående afsnit analyserer dette speciale Tescos responsstrategier med udgangspunkt i 

Coombs SCCT. Som tidligere nævnt er SCCT bredt anerkendt, men modellen har dog sine 

begrænsninger, eftersom SCCT ser modtagere af kommunikation som en homogen gruppe 

(Johansen & Frandsen, 2010, s. 244). I den foregående analyse fremgik det, at indblanding af 

de selvstændige slagtere og Advertising Standards Authority gjorde situationen mere kom-

pleks, da kommunikationen blev afbrudt af udefrakommende. Dette viser netop, at Tesco ikke 

kun kommunikerer til en homogen gruppe af modtagere, men snarere en heterogen gruppe, 

som kommunikerer med, mod og forbi hinanden. 

Med udgangspunkt heri vil dette afsnit supplere forrige analyse af Tescos responsstrategier 

ved at kortlægge og analysere den multivocalitet, som finder sted i krisekommunikation. Det 

vil blive gjort ved hjælpe af første del af Johansen og Frandsens model, den retoriske arena. I 

modellen nedenfor ses en illustrering af noget af den kompleksitet og tværgående kommuni-

kation, som findes i Tescos hestekødskrise. 
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Model efter egen tilvirkning 

 

Det er naturligvis en simplificering, da der kan argumenteres for, at hele verden principielt set 

kunne sættes ind i overstående model. Med udgangspunkt i overstående model vil dette speci-

ale nu præsentere de forskellige aktørers forbindelse, og hvordan det har påvirket kommuni-

kationen i hestekødskrisen.  

Den 17. januar 2013 poster Tesco på Twitter følgende tweet:”it’s sleep time so we´re off to 

hit they hay! See you at 8am for more #TescoTweets” (telegraph.co.uk B, 2013)(Bilag 10). 

Der blev altså, med Tescos tweet lavet en ufrivillig reference med ”hit they hay” og den 

igangværende sag om hestekødet. Det var naturligvis ikke Tescos hensigt at tweete dette på 

præcis samme dag, som deres officielle undskyldning ramte landets aviser. (telegraph.co.uk 

B, 2013). Tweeten var tidsberammet lang tid før, krisen fandt sted, hvilket Tesco efterfølgen-

de tweetede (telegraph.co.uk B, 2013).   

Netop denne tweet afspejler, hvordan en kommunikationssituation starter med, at Tesco 

kommunikerer ud til deres følgere på Twitter men ender med en situation med flere tusind re-

tweets og spydige hashtags, som #burgergate og #horsepuns. Der gik nærmest sport i, hvem 

der kunne gøre Tesco kunsten efter: ”don't know what the public say about Tesco's horsemeat 

scandal. What do the gallop polls say? #horsepuns #tesco” og “Tesco's burgers, a mane part 

of a stable diet #horsepuns” (telegraph.co.uk B, 2013). Selvom det ikke direkte er Tesco, der 

kommunikerer det, så bliver det alligevel en del af Tescos krisekommunikation. Det ses altså 

tydeligt, at det påvirker Tescos krisekommunikation, eftersom Tesco forlader afsenderrollen. 

Det er nu de mange re-tweets fra twitterbrugerne, som er afsenderne. Set i forhold til den fo-
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regående illustration, rammer re-tweetsne både andre twitterbrugere men også medierne, som 

videreformidler det til størstedelen af den britiske befolkning. Den undskyldning som skulle 

være oprigtig og imødekomme stakeholders ansvarspålæggelse, bliver på grund af udefra-

kommende faktorer forstyrret. 

Som nævnt i forrige afsnit skabte det en del postyr, da Tesco i deres helsidesannonce, what 

burgers have taught us, sagde: The problem we’ve had with some of our meat lately is about 

more than burgers and Bolognese. It’s about some of the ways we get meat to your dinner 

table. It’s about the whole food industry” (Bilag 9). Dette skyldtes nogle selvstændige slagte-

re samt en anonym klage (Advertising Standards Authority, 2013). Med udgangspunkt i kon-

tekstmodellen fra den retoriske arena synes denne ytring også at gøre situationen mere kom-

pleks end som så. Dette skyldes, at når Tesco laver denne kommentar, så kommunikerer de 

det ud til flere heterogene grupper, som alle har forskellige forståelsesforudsætninger og per-

spektiver i forhold til det, der bliver sagt. Til de almene forbrugere eller Tescos medarbejdere 

kan det argumenteres, at ytringen nok ikke var blevet bemærket. Men for konkurrerende virk-

somheder vækker ytringen opmærksomhed. Når slagterne lægger en klage hos ASA, får det 

ASA til at træde ind i kommunikationsarenaen. Nu er det ikke bare Tesco, som kommunikerer 

ud til slagterne men også slagterne, som kommunikerer til ASA, hvilket fører til, at ASA 

kommunikerer ud, at annoncen er ulovlig. Dette fanger mediernes interesse og medfører, at 

der opstår en historie omkring Tescos måde at kommunikere på. Historierne fra medierne 

bliver modtaget af mediernes læsere, som kommunikerer historien videre. (Business insider 

(B), 2013). Det fremhæver igen, hvordan specifikke ytringer kan øge kompleksitet i krisesitu-

ationen, og i virkeligheden først åbner Pandoras æske. Når en organisation befinder sig i en 

krise, er omdømmet presset og truet, hvilket gør organisationen mere sårbar over for andre 

kriser i lyset af den pågældende krisesituation (Johansen & Frandsen, 2010, s. 78). Det pres-

sede omdømme og det tidligere nævnte krav på hurtig respons fra organisationen, kan få or-

ganisationen til nogle gange at udtrykke sig uhensigtsmæssigt, hvilket fører til endnu en krise, 

som omhandler dårlig kommunikation. 

Johansen og Frandsen præsenterer navnet dobbeltkriser, som relaterer sig til disse situationer, 

med definitionen: ”En dobbeltkrise er en krise hvor den oprindelige krise overlejres af en 

”kommunikationskrise”, for så vidt virksomheden ikke magter at lede kommunikationsproces-

ser, som skulle bidrage til håndteringen af den oprindelige krise”. (Johansen & Frandsen, 

2010, s. 79).  På baggrund af dette bliver det i Tescos tilfælde set, at der sideløbende med Te-

scos sag om hestekød i deres produkter florerer historier i medierne, om hvordan Tescos 
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kommunikation er ulovlig. Selvom der ikke er tale om en regulær krise i henhold til Coombs 

definition, som dette speciale tidligere har beskrevet, så er der tale om en sag, der lægger sig 

på toppen af den igangværende krise og er med til at intensivere situationen og dermed presse 

omdømmet yderligere.  

Kontekstmodellen kan også bidrage med et andet perspektiv på kompleksiteten i krisen. Ty-

pisk bliver den set anvendt til at overskueliggøre aktørers sammenhæng og kommunikations-

veje, men dette speciale vil argumentere for, at der også kan anlægges et perspektiv, som an-

skueliggør de forskellige krisers, sagers og issues sammenhæng og påvirkning af hinanden. 

I illustrationen nedenfor ses, hvordan de forskellige sammenhænge påvirker og ”kommunike-

rer” med hindanden. Da hestekødskrisen bryder ud, starter Tesco deres kommunikationsplan 

for at værne om deres omdømme, som er under angreb fra anklagerne omkring det fundne 

hestekød. Dette kolliderer med en tidligere scheduleret tweet, som har nogle hestereferencer, 

som er upassende set i lystet af Tescos seriøse tilgang i deres undskyldning. Hestekødskrisen 

og tweeten har altså en sammenhæng, hvor forløbet er med til at påvirke og genererer en in-

tensiverende sneboldeffekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Model efter egen tilvirkning 

 

Endvidere bebrejder Tesco hele fødevareindustrien i deres annonce what burgers have taught 

us, som ASA efterfølgende ulovliggøre. Dette starter en ny sag om Tescos ulovlige kommu-

nikation. Denne sag går så ind og kobler sig op på de to andre sager og er dermed med til at 

øge intensiteten af sneboldeffekten. Det ses altså, hvordan organisationer bliver nødt til have 



Side 58 af 79 
 

en holistisk tilgang til deres kommunikation i krisesituationer. I Tescos situation kom der 

yderligere to sager, som var med til at påvirke diskursen i hestekødskrisen. Det er altså ikke 

nok kun at forholde sig til den enkelte situation. Hele konteksten, hvor situationen finder sted, 

er en vigtig faktor for, hvad optimal kommunikation er. 

  

Foreløbig konklusion af under-krisenfasen  
I det foregående afsnit har dette speciale analyseret Tescos krisekommunikation i under-

krisenfasen. Det overordnede fokus ligger på Tescos valg og brug af responsstrategier med 

udgangspunkt i Coombs situational crisis communication theory. Tesco var hurtige i deres 

første respons til det fundne hestekød i deres produkter. Tesco påtog eller afskrev sig dog ikke 

ansvar i deres første udmelding. Dette blev analyseret til at være et fornuftigt valg, eftersom 

Tesco kunne have risikeret at påtage sig unødvendigt ansvar. Kort efter præsenterede Tesco 

deres officielle stillingstagen, som både blev set via en pressemeddelelse men også i en natio-

nal kampagne i britiske aviser. I denne announce påtog Tesco sig ansvaret ved at bruge re-

sponsstrategien apology. Det blev analyseret til at være den passende responsstrategi, efter-

som det blev konkluderet tidligere, at de intensiverende faktorer, krisens type samt Tescos 

krisehistorie og tidligere omdømme gjorde, at stakeholderne ville tillægge Tesco ansvar.  

Tesco havde efterfølgende en lignede announce med navnet What burgers have taught us. 

Formålet med denne announce var oprigtigt at informere om, hvor meget Tesco stadig gjorde 

for at sikre deres fødevarers kvalitet. Tesco sagde dog i denne announce, at “It’s about the 

whole food industry”. Her blev det analyseret, at Tesco anvendte responsstrategien justificati-

on, eftersom Tesco prøverede at minimere den grad af ansvar, som de blev tillagt, og dette var 

en modsigende strategi i forhold til deres tidligere brug af apology. Dette var ikke kun en in-

konsistent kommunikation men satte samtidig Tescos undskyldning i en anden kontekst, da 

graden af det ansvar Tesco accepterede pludselig blev ændret. I forlængelse af dette fik det 

også selvstændige slagtere til at lægge en klage hos Avertising Standards Authority, som 

efterfølgende ulovliggjorde announcen. Til at anskueliggøre dette samt betydningen af, at 

Tescos tweet kom på samme dag som deres undskyldning, blev kontekstmodellen fra den 

retoriske arena anvendt. Ved hjælp af denne blev det set, at i og med at flere aktører indtrådte 

i kommunikationsituationen, blev situationen mere kompleks, end hvis man blot tog 

perspektivet fra SCCT.  
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7.3 Efter-krisenfasen 
Som det blev nævnt i afsnittet omhandlende afgrænsninger, så har dette speciale et fokus på 

responsstrategier, hvilket betyder, at de primære faser, som vil blive analyseret, er før- og 

under-krisen. Eftersom efter-krisefasen ligger udenfor analyseperioden, vil analysen af denne 

fase have et mere reflekterende perspektiv, hvor og hvordan Tescos krisekommunikation un-

der hestekødskrisen har påvirket organisationens fremtidige eventuelle krisekommunikation, 

og hvilke ændringer Tesco har lavet set i lyset af hestekødskrisen. Som nævnt i den teoretiske 

ramme præsenterer Coombs tre primære faktorer som organisationer bør have fokus på i ef-

ter-krisefasen: Evaluating, learning og postcrisis actions (Coombs T. W., 2015, s. 163). På 

grund af den manglende adgang til Tescos interne data omkring krisen vil analysen af særlig 

evaluering og learning være minimal, eftersom analysen blot ville blive lavet på spekulatio-

ner.  

Dette speciale har brugt Coombs tre fasemodeller som et framework for analysen af Tescos 

krisekommunikation. Men netop opdelingen af før-, under- og efter-krisenfaser er brede og 

relative begreber. For hvornår begynder en krise, og hvornår slutter den? Coombs forklarer: 

“Eventually, every crisis comes to an end. The immediate effects of the crisis are passed and 

the organization returns to business as usual. However, crisis managers should not feel that 

their work is completed when the crisis ends.” (Coombs T. W., 2015, s. 162). Under forrige 

analyse blev det set flere gange, at Tesco gjorde meget for at sikre, at dette ikke vil finde sted 

igen, herunder implementering af DNA-tests på alt Tescos kød (Metro.cu.uk, 2013). Det har 

naturligvis et kommunikativt aspekt i sig, i og med det adresserer problemet, som forårsager 

krisen, men lige så interessant er det, at det fungerer som Tescos postcrisis actions. Tesco 

stoppede også sammenarbejdet med leverandøren Silvercrest, som har tilført hestekød til ok-

sekødet.  I en pressemeddelelse fra Tesco lyder det: “so we’re taking action. We will now in-

troduce a comprehensive system of DNA testing across our meat products. These checks will 

set a new standard for all supermarkets” (Bilag 11). Med udgangspunkt i denne udtalelse kan 

det ses, at Tesco ikke kun forsøger at rette fejlen, så det ikke gentager sig, men også som et 

forsøg på at introducere opportunity management. Dette skyldes, at i lyset af krisen forsøger 

Tesco at sætte sig som innovatør og frontgænger i kampen for at sikre dagligvarehandlens 

kvalitet på fødevarer. Men det er ikke kun Tescos DNA-program, som har ført til krisens 

postcrisis actions.  
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I oktober 2014 forlod Tescos CEO Philip Clarke rollen som Tescos CEO med den primære 

grund at, han formåede at rette op på Tescos faldende profit som et resultat af hestekødskrisen 

og presset fra discountkæderne Aldi og Lidl (Theguardian.com, 2014). Men der er forskellige 

former for læring. Dette speciale har tidligere introduceret begreberne single-loop og double-

loop learning. Når Tesco stopper sammenarbejdet med leverandøren Silvercrest, er der tale 

om single-loop learning. Tesco finder en fejl eller et ”svagt led” i deres forsyningskæde og 

fjerner ledet. Men selvom det forhindrer, at Silvercrest kan levere illegalt kød til Tesco, så er 

det kun en halvløsning. Fordi Tesco stopper sammenarbejdet med Silvercrest, er de nødsaget 

til at finde en ny leverandør. Og blot fordi Tesco ikke længere handler med Silvercrest, bety-

der det ikke, at de ikke ville kunne komme ud for samme situation med en anden leverandør. 

Hvis situationen skal forhindres permanent, er Tesco nødsaget til at bruge double-loop lear-

ning, hvor de bagvedliggende faktorer bliver rettet.  

Selvom Philip Clarke går af som CEO, er det heller ikke ensbetydende med, at problemet ikke 

vil kunne ske igen. Philip Clarke er kun et fragment af Tescos ledelse, og selvom han har væ-

ret frontfigur sammen med Tim Smith, Group Quality Director i Tescos krisekommunikation, 

er Tesco nødsaget til at ændre deres normer, politikker og deres måde at forhandle på. Tescos 

introduktion af DNA-test er et eksempel på et af de parametre i Tescos kvalitetskontrol, som 

Tesco benytter for at forhindre lignende situationer i fremtiden. Men i virkeligheden går pro-

blemet dybere end det, det er ikke kun fragmenter af Tesco, som skal ændres. Kulturer, nor-

mer og værdier er nogle af de bagvedliggende faktorer, som reelt set ville kunne forhindre 

situationer som denne, og samtidigt ville kunne genskabe Tescos omdømme. Selvom evalue-

ring, læring og tiltag efter krisen er nødvendige parametre i at sikre Tescos fødevarers kvalitet 

og Tescos omdømme fremadrettet, er de måske de vigtigste parametre i efter-krisefasen at 

forstå hestekødskrisens indvirkning på Tescos krisekommunikation i fremtiden, og hvordan 

hestekødskrisen nu er en del af Tescos historie og ikke mindst stakeholdernes relationshistorie 

med Tesco. I starten af analysen blev det nævnt jf. SCCT, at der er tre faktorer, som påvirker, 

hvor meget ansvar stakeholdere vil tillægge Tesco: Krisehistorik, tidligere omdømme og kri-

sens type. Disse tre faktorer blev analyseret i afsnittet omhandlende Tescos før-krisefasen. 

Det er altså egentlig faktorer, der forud for krisen determinerer, hvor meget ansvar Tesco ville 

blive pålagt. Det betyder, at selvom der kan argumenteres for, at Tesco er trådt ud af krisen og 

ind i efter-krisenfasen, så er de samtidig trådt ind i en ny før-krisenfase. Skulle Tesco i frem-

tiden møde en ny krise, som truer Tescos omdømme, vil disse tre determinanter for graden af 

ansvar, som Tesco vil blive tillagt, været ændret. Så når Tesco i denne før-krisenfase vil skul-
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le forberede sig på mulige krisescenarier, vil krisehistorikken og Tescos tidligere omdømme 

se anderledes ud, hvor krisetypen naturligvis vil afhænge af, hvilken kontekst krisen foregår i. 

Dette betyder også, at den velkroeffekt, som Tesco havde, inden de blev mødt af hestekøds-

krisen, vil blive endnu kraftigere og kan resultere i, at Tesco vil blive tildelt mere ansvar i 

krisesituationer. Ydermere, så vil Tesco også være mere sårbar for at blive udsat for kriser. 

Det skyldes, at der blandt stakeholderne vil være en tilbøjelighed til at have mistillid til Tesco 

på baggrund af velkroeffekten. 
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8. Diskussion 
Dette speciale har analyseret Tescos krisekommunikation under deres hestekødskrise i 2013 

med udgangspunkt i Coombs situational crisis communication theory og kontekst modellen 

fra Johansen og Frandsens model, den retoriske arena. Formålet med dette afsnit er at diskute-

re Coombs samt Johansen og Frandsens modellers anvendelighed med udgangspunkt i forrige 

analyse, eftersom det blev vist i analysen, at SCCT ikke tager højde for flere stakeholdergrup-

per. Diskussionen vil starte med at introducere samfundsdiagnostik og diskutere Qvortrups 

hyperkomplekse samfund. Med afsæt i dette vil der efterfølgende blive diskuteret fordelene 

og ulemperne ved SCCT og den retoriske arena. På baggrund af denne diskussion vil specialet 

introducere et bidrag til diskussion omkring samtidens krisekommunikation. 

 

Krisekommunikation i et hyperkomplekst samfund 

Der er ikke nogen tvivl om, at der i den moderne krisekommunikationslitteratur er et fokus på 

kompleksitet og dynamik.  Johansen og Frandsen skriver eksempelvis i deres præsentation af 

deres model, den retoriske arena, at: ”Det er for at indfange den omtalte dynamik og komplek-

sitet – de mange ”stemmer” – at vi har valgt at kalde vores model for den retoriske arena, og 

at vi har valgt at anlægge det, vi kalder for en multivokal tilgang” (Johansen & Frandsen, 

2010, s. 274). Coombs og Holladay har også et helt afsnit i deres bog, The handbook of crisis 

communication, som hedder Complexity and Crises: A new paradigm (Coombs & Holladay, 

2012). Men hvad betyder kompleksitet, og hvad betyder det for menneskers forståelse af 

kommunikation? Lars Qvortrup beskriver i sin bog det hyperkomplekse samfund – 14 fortæl-

linger om informationssamfundet, hvordan det medialiserede samfund gør, at menneskers 

iagttagelser bliver lavet på andres iagttagelser: ”En stor del af disse iagttagelser er iagttagel-

ser af iagttagelser: Af andres og/eller af egne iagttagelsesoperationer.” (Qvortrup, 1998). 

Lægges dette i en krisekommunikationskontekst, ses det, at det typisk er medierne, som brin-

ger historien om krisen. Dette betyder, at anskurenes iagttagelser af en krise bliver dannet på 

baggrund af mediernes iagttagelser og formidling.    
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Situational crisis communication theory og flere stakeholdere 

Som nævnt er præmissen for valg af responsstrategi, at organisationen skal påtage lige så me-

get ansvar, som dets stakeholdere tillægger den. Selvom dette speciale godt kan tilskrive sig 

idéen om at møde sine stakeholdere i øjenhøjde, så har denne præmis en udfordring. For hvad 

gør en organisation, når forskellige stakeholdergrupper tilskriver forskellig grad af ansvar? I 

analysen af Tescos krisekommunikation blev der identificeret flere forskellige stakeholdere fx 

medarbejdere, kunder, konkurrenter mv. Men sandsynligheden for at alle Tescos stakeholdere 

tillægger den sammen grad af ansvar er ikke stor, navnlig ikke, hvis der tages hensyn til Qvor-

trups perspektiv omkring iagttagelser. Den almene forbrugers iagttagelser vil se anderledes ud 

end den lokale Tesco-slagter på grund af, at forbrugerens iagttagelser for det meste er skabt af 

mediernes iagttagelser. Hvor Tesco-slagterens iagttagelser vil blive dannet gennem både me-

dierne men også gennem Tescos iagttagelser. Både forbrugeren og slagteren er stakeholdere, 

men tillægger hver især forskellige grader af ansvar. 

Som det tidligere blev gennemgået, har ansvar tre komponenter ifølge Coombs: krisehistorik, 

tidligere omdømme og krisetype. Disse komponenter har dog også sine begrænsninger, hvis 

man accepterer, at stakeholdere er forskellige. Ses der på krisehistorik, så er det nødvendigt at 

forstå, at kriser er socialt konstrueret, hvilket kan betyde, at de heterogene stakeholdere nød-

vendigvis ikke har en fælles forståelse for, om der er en krisehistorik. Det samme kan ses med 

hensyn til tidligere omdømme. Forskellige stakeholdergrupper kan have forskellige opfattel-

ser af et omdømme før en krises udbrud. Sidst men ikke mindst er krisens type også afhængig 

af, hvilken stakeholdergruppe man anskuer situationen fra. Coombs tanke om, at responsstra-

tegien skal matche stakeholdernes grad af ansvar, er reelt set fin nok. Problemet med denne 

tanke er dog, at stakeholdere ofte ikke er homogene, hvilket betyder, at præmissen ikke er 

valid, hvis organisationen har mere end en stakeholdergruppe. 

 

Konsistens 

Gennem nyere tid er begrebet konsistens meget anvendt i den generelle kommunikationsteori. 

Man kan nærmest argumentere for, at der er tale om et konsistens paradigme. Dette ses sær-

ligt med begrebet integreret markedskommunikation eller integreret kommunikation, som er 

blevet noget, alle organisationer bør praktisere og bestræbe sig efter. Christensen et al. de-

finerer integreret kommunikation som: ”Integrated communication refers to the practice of 

aligning symbols, messages procedures and behaviors in order for an organization to com-
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municate with clarity, consistency and continuity within and across formal organizational 

boundaries” (Christensen, Morsing, & Cheney, 2008, s. 36). Med andre ord forsøger integre-

ret kommunikation at få organisationen til at fremstå som en helhed. Denne bestræbelse på 

konsistens ses også i krisekommunikationslitteraturen. Selvom der kan argumenteres for, at 

Benoits image restoration theory for længst er forældet, så blev konsistensbestræbelsen alle-

rede set der, hvor Benoit fremhæver, at det kan være uhensigtsmæssigt at kombinere hans 

strategier (Benoit, 1997). Men også i Coombs SCCT, som dette speciale har anvendt til analy-

sen af Tescos krisekommunikation, ses der en tilgang, hvor konsistens af responsstrategier er 

vigtig. På samme måde som i Benoits image restoration theory fremhæver Coombs også vig-

tigheden af at være konsistent i kommunikation, og at blandingen af responsstrategier kan 

være farlig. ”The organization must deliver consistent messages to stakeholder, and a unified 

response promotes consistency” (Coombs T. W., 2015, s. 133). Og konsistens er også vigtig, 

hvilket også var tilfældet i analysen af Tescos krisekommunikation. Her blev det set, at Te-

scos inkonsistente brug af responsstrategier både gjorde Tesco utroværdig men samtidig også 

forværrede undskyldnings-autenciteten. 

Men bør organisationer være konsistente i deres kommunikation? Og hvordan kan organisati-

oner være konsistente, når stakeholdere ikke er homogene med fælles interesser. Med ud-

gangspunkt i Tescos krisekommunikation, så var det klart, at deres inkonsistente kommunika-

tion ikke bidrog med noget positivt til deres krisekommunikation. Men det er nødvendigvis 

ikke tilfældet i andre sager.  

Ved en opsummering ser dette speciale flere begrænsninger ved SCCT, som primært hænger 

sammen med modellens negligering af eksistensen af forskellige stakeholdergrupper. For det 

første er præmissen for ansvarsaccept afhængig af, om der kommunikeres til stakeholder-

grupper med fælles grad af ansvarstilskrivelse til organisationen. For det andet er konsistens-

bestræbelsen svær at applikere i en virkelighed med stakeholdergrupper som har forskellige 

opfattelser af, hvor meget ansvar organisationen bør påtage sig. Dette betyder i sidste ende, at 

organisationen aldrig vil kunne matche responsstrategier til flere stakeholdergrupper, da dette 

ville resultere i inkonsistent kommunikation. Samtidig er en krise ikke en statisk begivenhed, 

hvor der ikke er dynamik. Kommunikationen fra en organisation vil blive modtaget af mange 

forskellige instanser, som har forskellige interesser. Dette blev også set i Tescos announce 

What Burgers Have Taught Us, som fik slagtere til indberette en klage over Tescos kommu-

nikation. Men på trods af disse begrænsninger ved SCCT, så er det vigtigt at huske på, at 

SCCT samtidig bidrager med en sofistikeret måde at håndtere krisekommunikation på. Selve 
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det at SCCT tager det situationelle aspekt, er overordnet set en god måde at vælge respons-

strategier på og langt mere dybdegående end tidligere modeller, hvor de forskellige respons-

strategier blot er listet, uden at de bliver lagt i en kontekst. 

 

Den retoriske arena 

I dette speciale er den retoriske arena også blevet præsenteret, og modellens makromodel, 

kontekst modellen, er endvidere blevet brugt i analysen af Tescos krisekommunikation. I 

modsætning til SCCTs meget præskriptive natur fremlægger den retoriske arena et langt mere 

omfattende og dynamisk analyseværktøj. Først og fremmest vil dette speciale argumentere 

for, at modellens makromodel, kontekstmodellen, bidrager med et værktøj til krisekommuni-

kationslitteraturen. Dette skyldes primært, at i mange modeller såsom SCCT og image resto-

ration theory bliver der ikke taget hånd om dynamikken blandt modtagere i en kommunikati-

onssituation. Dette blev også vist i foregående analyse, hvor det var nødvendigt at supplere 

SCCT med kontekstmodellen for at vise og forstå den dynamik, som fandtes blandt modta-

gerne af Tescos krisekommunikation. Johansen og Frandsen argumenterer endvidere for, at 

hvor image restoration theory tilhørte transmissionsparadigmet, SCCT, tilhører interaktions-

paradigmet den retoriske arena kompleksitetsparadigmet (Johansen & Frandsen, 2010, s. 

274). Og det lader til, at krisekommunikationslitteraturen har brug for netop dette kompleksi-

tetsparadigme. Selvom Tescos hestekødskrise ikke er den mest komplekse krisesituation, der 

er foregået, så stod det tydeligt klart, at SCCTs forskrift på, hvordan situationen skulle hånd-

teres, ikke var tilstrækkelig, eftersom SCCT ikke bidrog den kommunikation, som foregik 

mellem stakeholderene. I modellens anden del, tekstmodellen (som illustreret på side 29), 

tager den retoriske arena et yderst komplekst perspektiv på, hvordan krisekommunikation skal 

formes. Hvor de tre instanser afsender, krisekommunikation og modtager bliver påvirket af 

fire faktorer: Kontekst, medie, genre og tekst. Selvom alle fire faktorer spiller en vigtig rolle i 

udformningen af en organisations krisekommunikation, så er det et yderst komplekst regne-

stykke for en organisation at få alle faktorerne til at passe ind i en given krisesituation. Dette 

er navnligt problematisk, når der netop i den moderne krisekommunikation er et voksende 

krav på hurtig kommunikation. Samtidig og selvom den retoriske arena tager højde for dyna-

mikken i kommunikationen mellem stakeholderene, så tages der nødvendigvis ikke højde for 

variationen mellem stakeholdergrupper. Den retoriske arena tager et langt mere holistisk per-

spektiv end SCCT, da der lægges stor vægt på, hvordan forskellige kanaler kan bruges opti-
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malt, og hvilke retoriske overvejelser en organisation bør gøre sig. Men der tages stadig ikke 

højde for den diversitet af interesser, der kan være blandt forskellige stakeholdergrupper. 

På trods af den retoriske arenas dybdegående natur er den retoriske arena mere et værktøj, 

som organisationer kan trække på, når krisekommunikation skal udformes, da modellen ikke 

bidrager med noget, som en organisation direkte kan applikere i virkeligheden. Ved SCCT ses 

der adskillige præskriptive retningslinjer, som organisationer forholdsvis let kan følge, når 

organisationen skal igangsætte deres krisekommunikation. SCCT formår både at præsentere 

flere forskellige responsstrategier og samtidig retningslinjer, som danner grundlaget for valg 

af responsstrategi. Og ja, SCCT har sine begrænsninger og er på ingen måde en fuldendt me-

tode for håndtering af krisekommunikation, hvilket denne diskussion også tidligere har frem-

vist. Men på trods af den retoriske arenas komplekse og meget omfattende natur, formår den 

retoriske arena ikke at præsentere noget præskriptivt, som organisationer kan applikere i prak-

sis. Den retoriske arena er derfor meget deskriptiv, da den blot belyser, hvilke parametre som 

skaber krisekommunikation. Det er naturligvis også vigtigt, og modellen har skam også et 

eksistensgrundlag, den formår bare ikke at give praktikere et entydigt værktøj, når de møder 

en krise.     

 

Udfordringerne i samtidens krisekommunikation 

Selvom dette speciale ikke har belyst samtlige modeller og teorier, som findes inden for feltet 

krisekommunikation, så står det klart, at overordnet set er modeller og teorier typisk enten 

præskriptive eller deskriptive i deres tilgang. I dette tilfælde, hvor SCCT og den retoriske are-

na primært har været de to fokusområder, blev det også set, at SCCT tager en meget præskrip-

tiv tilgang, hvor den retoriske arena tager en deskriptiv tilgang. Der er naturligvis fordele og 

ulemper ved begge, når det kommer til anvendeligheden af de to modeller. SCCT formår at 

præsentere en meget anvendelig model. Ulempen ved dette er dog, at der er drastiske be-

grænsninger ved modellen. Den retoriske arena præsenterer en meget bred og omfattende 

model med minimale anvisninger for anvendelse, som gør, at modellen bliver mindre anven-

delige i krisesituationer.  Der er derfor en splid mellem, om modeller skal være præskriptive, 

hvilket ofte vil betyde, at modellen må simplificere situationen, eller om modellen skal være 

mere deskriptiv, som gør, at modellen kan inddrage krisens dynamik, kompleksitet, retoriske 

overvejelser mv. Når SCCT tager den meget præskriptive tilgang, så kan det fremstå som om, 

SCCT præsenterer den totale virkelighed, og dermed er et entydigt svar på, hvordan en krise 
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skal håndteres. Dette er jo som fremvist tydeligvis ikke tilfældet, hvilket igen kan afspejle 

vigtigheden i de overvejelser og udfordringer, som er forbundet med præskriptive modellers 

simplificerende natur. Der er en konflikt mellem det simplificerende, som er anvendeligt og 

det komplekse, som er mindre anvendeligt men til gengæld belyser et bredere spektre af over-

vejelser.    

 

Konsistens i en dynamisk og kompleks verden  

Som det blev nævnt tidligere, argumenterer dette speciale for, at der i krisekommunikations-

litteraturen hersker et konsistensparadigme, som sætter konsistens i krisekommunikation op 

på en piedestal. Denne konsistensbestræbelse rækker lige fra konsistens i valg af responsstra-

tegier og udtryksformer til et konsistent forbrug af talspersoner mm. (Coombs T. W., 2015, s. 

133). Tanken om konsistens i brugen af SCCTs responsstrategier giver også mening, hvis 

man vælger at acceptere SCCTs generelle antagelse om, at organisationen skal påtage den 

grad af ansvar, som dets stakeholdere tillægger. Problematikken er dog som tidligere nævnt, 

at stakeholdere ikke er homogene statiske enheder med entydige ansvarsopfattelser. Der er 

snarere tale om heterogene grupper, som ikke kun kommunikerer med organisationen, har 

forskellige opfattelser af ansvar og ikke mindst forskellige agendaer. Det betyder, at selvom 

konsistensbestræbelsen er gældende i simple og ikke dynamiske kontekster, så er dette sjæl-

dent tilfældet i kriser, som ofte vil have en langt mere multivokal og dynamisk natur. Selve 

tanken om, at stakeholdere har forskellige interesser og udgangspunkter, er ikke noget nyt, 

hvilket blandet ses i Freemans et al artikel: Stakeholder Theory and ”The Corporate Objecti-

ve Revisited (2004), som beskriver et perspektiv som lyder: ”Business is about putting toget-

her a deal so that suppliers, customers, employees, communities, managers, and shareholders 

all win continuously over time”. (Freeman, Wicks, & Bidhan, 2004, s. 365). Selvom, denne 

ytring referer til et mere generelt forretningsperspektiv, så belyser det jo netop, at der er man-

ge stakeholdere i spil, og der næppe vil være en løsning, som vil kunne tilfredsstille samtlige 

stakeholdere. Dette afspejler præcist den konflikt, der kan opstå i konsistent krisekommunika-

tion, eftersom det fx ikke vil være muligt at have konsistent ansvarsaccept, når der blandt 

stakeholdere er forskellige ansvarsopfattelser.    

For at opsummere identificerer dette speciale fire primære begrænsninger ved samtidens teo-

retiske grundlag for krisekommunikation. For det første hersker der præskriptive modeller 

såsom SCCT, som simplificerer krisesituationen for at gøre den håndterbar. På den anden side 
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er der omfattende deskriptive modeller, som ikke bidrager med noget handlingsorienteret men 

sætter parametre, som bidrager til forståelsen af krisekommunikation. Selvom der nødvendig-

vis ikke er noget galt i, at modellen tager enten en præskriptiv eller deskriptiv tilgang, er det 

vigtigt at forstå, at hver tilgang har sine begrænsninger. Dette leder videre til udfordringerne 

ved kompleksitet og simplicitet. Hvor modeller forsøger at foreskrive retningslinjer for hånd-

tering af krisekommunikation, sker det ofte på bekostning af simplificering, som det blandt 

andet er tilfældet med SCCT. Andre modeller, såsom den retoriske arena, præsenterer et me-

get kompliceret framework, hvilket fremhæver adskillige kompleksiteter i krisesituationen. 

De to sidste primære udfordringer er den omtalte konsistensbestræbelse og negligeringen af 

heterogene stakeholdere. 

 

Strategiske overvejelser 

Med udgangspunkt i forudgående diskussion af begrænsningerne ved samtidens krisekommu-

nikation vil dette speciale i følgende afsnit præsentere og diskutere løsningsforslag, som kan 

bidrage til den aktuelle teoretiske diskussion og litteratur af krisekommunikation. 

Først og fremmest vil dette speciale benytte SCCT som udgangspunkt til at vise, hvordan mo-

derne krisekommunikation kan forbedres. Dette skyldes, at på trods af at SCCT har begræns-

ninger, så formår SCCT at præsentere et præskriptivt værktøj, som praktikere af krisekommu-

nikation kan anvende. Det ville også være en mulighed blot at præsentere alle de faktorer, 

som former krisekommunikation, men dette ville resultere i et meget komplekst og svært an-

vendeligt værktøj. Den første svaghed ved SCCT, som vil blive belyst, er den manglende ind-

dragelse af krisedynamik. Som det blev vist ved analysen af Tescos krisekommunikation og 

efterfølgende i diskussionen omkring krisekommunikation, er der en begrænsning i SCCTs 

anvisninger af responsstrategier, da SCCT ikke inddrager den kommunikation, som sker mel-

lem modtagere af krisekommunikationen. Inddragelsen af krisekommunikation er en nødven-

dighed for at kunne genere passende krisekommunikation. For at imødekomme og implemen-

tere krisedynamik foreslår dette speciale, at kontekstmodellen fra den retoriske arena bliver 

anvendt, inden responsstrategier bliver valgt. Kontekstmodellen skaber et overblik over 

stakeholdernes kommunikation og kan give en indikator for, om responsstrategiens effekt vil 

blive forringet på baggrund af den kommunikation, som foregår blandt stakeholdere.  

For at forstå dynamikken i en krisesituation er første skridt i at forbedre og sikre en bedre an-

vendelighed af SCCTs responsstrategier. Det at SCCT ikke inddrager dynamik, er primært et 
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resultat af, at SCCT ikke accepterer, at der kan være mange mangfoldige stakeholdergrupper i 

organisationens eksterne og interne miljø. Og netop denne negligering af mangfoldige skate-

holdergrupper leder videre til, hvordan organisationer kan håndtere mangfoldige stakeholder-

grupper. Den første erkendelse, der må gøres, er, at konsistensbestræbelsen, som den moderne 

krisekommunikation og særligt SCCT tilskriver sig, må blive revurderet. Som det blev set i 

analysen af Tescos krisekommunikation samt den relaterede diskussion, påvirker konsistens-

bestræbelsen også selve dynamikken, efter som et entydigt budskab vil blive modtaget for-

skelligt af de forskellige stakeholdere, som vil resultere i, at deres kommunikation mellem 

hinanden vil svække organisationens budskab.   

Selvom konsistent kommunikation og konsistent brug af SCCTs responsstrategier giver me-

ning, hvis man tager et perspektiv, som ikke inddrager flere stakeholdere, så er det en nød-

vendighed at udvikle SCCTs perspektiv og konsistentbegreb, så der kan inddrages flere 

stakeholdere. Men hvad er alternativet til total konsistent, og hvordan ville det kunne imple-

menteres i de allerede eksisterende rammer inden for SCCT?  Til at belyse dette, vil dette spe-

ciale introducere forskeren Eric Eisenberg og hans teori ambiguity as strategy (også kendt 

som strategisk flertydighed) (Eisenberg, 1984).  Eisenbergs begreb strategisk flertydighed er 

et opgør med netop den bestræbelse på konsistens og klarhed, som eksisterer i den generelle 

kommunikationsteori. Eisenberg argumenterer for, at hvis man inddrager et mere flertydigt 

kommunikationsperspektiv, vil det være med til at imødekomme mange af de modstridende 

interesser, som organisationernes stakeholdere kan have (Eisenberg, 1984, s. 3). Eisenberg 

arbejder med symboler, og hvordan man forstår dem. Og i den forbindelse kan en organisati-

ons kommunikation (og krisekommunikation) ses som et af de mange symboler, som afspejler 

organisationen. ”Strategic ambiguity is essential to organizing because it allows for multiple 

interpretations to exist among people who contend that they are attending to the same messa-

ge—i.e., perceive the message to be clear. It is a political necessity to engage in strategic am-

biguity so that different constituent groups may apply different interpretations to the symbol.” 

(Eisenberg, 1984, s. 7).  

I forbindelse med problematikken forbundet med konsistensbestræbelsen og negligeringen af 

flere stakeholdere er denne ytring fra Eisenberg interessant at implementere i krisekommuni-

kationen. Det skyldes, at den ville kunne være med at til skabe rammerne for flertydig krise-

kommunikation, som vil kunne medføre, at forskellige stakeholdere vil tilskrive organisatio-

nen forskellig grad af ansvar, og organisationen vil derfor være nødsaget til have en mere fler-
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tydig kommunikation på tværs af stakeholdergrupper, så organisationen kan tilskrive sig en 

passende mængde ansvar til hver stakeholdergruppe, som SCCT foreskriver. 

 

Sammenfatning 

For at opsummere foreskriver dette speciale to overordnede grundtanker, som skal forbedre 

SCCTs anvendelighed i forbindelse med inddragelse af krisedynamik og håndtering af for-

skellige stakeholdergrupper: Den retoriske arenas kontekstmodel og Eisenbergs begreb strate-

gi flertydighed.    

Det første som dette speciale foreslår, inden en organisation bruger SCCT som værktøj til 

udformningen af deres krisekommunikation, er, at organisationen bliver nødt til at anerkende, 

at stakeholdere vil kommunikere med, mod og forbi organisationen. Til at bearbejde denne 

erkendelse bør organisationen bruge organiseringskort såsom kontekstmodellen fra den retori-

ske arena. Kontekstmodellen kan bidrage med to vigtige parametre til organisationens krise-

kommunikation: Som det første kan kontekstmodellen kortlægge, hvordan organisationens 

krisekommunikation vil blive kommunikeret mellem stakeholderne. Som eksempel blev det 

som sagt set i Tesco casen, at konkurrenterne på baggrund af Tescos kommunikation klagede 

til ASA. Dette skabte historien om, at Tescos kommunikation ikke var i overensstemmelse 

med gældende lovgivning.  

I forlængelse heraf kan kontekstmodellen endvidere belyse, hvilke muligheder og faldgruber, 

der ville være ved anvende flertydige responsstrategier. I tilfældet med Tescos annonce What 

Burgers Have Taught Us var der netop tale om flertydig brug af responsstrategier, hvilket dog 

i dette tilfælde ikke var hensigtsmæssigt, eftersom flertydigheden gik på tværs af forskellige 

stakeholderes interessefelter. Selvom flertydighed kan biddrage til den eksisterende krise-

kommunikation, er det vigtig at slå fast, at det netop skal gøres med omhu. Det vil ikke være 

optimalt blot at være flertydig for at imødekomme alle stakeholderes grad af ansvar tillagt 

organisationen. Det skal gøres med strategiske overvejelser, så det passer til de forskellige 

stakeholdergrupper uden at forringe kommunikationen til andre stakeholdergrupper. Når det 

er sagt, kræver det naturligvis også, at organisationen klarlægger, hvilke stakeholdere der er 

mest saliente, så stakeholderen kan prioritere, da det ville være svært at tilpasse forskellige 

responsstrategier til samtlige stakeholdere. 
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Det næste, som dette speciale foreslår, er, at når organisationen anvender SCCT til udform-

ning af deres responsstrategi, bliver organisationen nødt til at revurdere konsistensforståelsen 

og anerkende, at der typisk vil være mange forskellige stakeholdergrupper, som vil tillægge 

forskellig grad af kriseansvar til organisationen. Dette betyder, at en enkelt vurdering af de to 

intensiverende faktorer, tidligere omdømme, krisehistorik og krisens type ikke vil være gæl-

dende for alle organisationens stakeholdere. Det resulterer i, at organisationen ofte ikke kan 

anvende en universel responsstrategi til samtlige organisationens stakeholdere.  

Som det tidligere er blevet nævnt, er SCCTs præmis for valg af responsstrategi, at organisati-

onen skal påtage sig lige så meget ansvar, som organisationens stakeholdere tilskriver den. 

Graden af ansvar, som stakeholderne tilskriver organisationen, er baseret på tre parametre: 

tidligere omdømme, krisehistorik og krisens type. Denne tilgangsvinkel kan ses illustreret 

nedenfor.  

 

 

 

 

 

Model efter egen tilvirkning 

 

Men dette speciale foreslår, at hvis organisationen står i en situation, hvor der er mulighed for 

at anvende flertydighed i form af responsstrategier, så kan organisationen stadig anvende 

samme formel som anvist af SCCT. Organisationen bør dog applikere SCCTs præmisser hen 

over de stakeholdergrupper, som organisationen har identificeret som værende saliente. Grun-

den til at det er nødvendigt at genere flere SCCT modeller er, at for hver stakeholdergruppe 

vil der være en unik forståelse af tidligere omdømme, krisehistorik og opfattelse af krisens 

type. Dette danner rammen for, at organisationen kan tilpasse flere responsstrategier til for-

skellige stakeholdergrupper. 
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Model efter egen tilvirkning 

 

Selvom denne diskussion har præsenteret en udviklet måde at anvende SCCT på og generelt 

belyst, hvilke problemstillinger som findes i moderne krisekommunikation, samt hvilke mid-

ler organisationen kan anvende til at imødekomme disse problemstillinger. Så er det klart, at 

der vil være faldgruber, hvor flertydighed og mindre konsistent krisekommunikation ikke vil 

kunne implementeres. Ligesom SCCT tager et perspektiv, hvor der ikke bliver taget højde for 

flere stakeholdergrupper, så skal det også fremhæves, at flertydig kommunikation ikke er løs-

ningen på alt, og at det ikke er den nye normative retningslinje. Det er et værktøj, som kan 

bruges, hvis rammerne inden for krisesituationen tillader det. Det er derfor vigtigt at forstå, at 

det præsenterede framework ikke er en entydig løsning på udfordringerne, der eksisterer i 

krisekommunikation. Men snarere et perspektiv, som bidrager til den generelle krisekommu-

nikationslitteratur, og et værktøj som organisationen kan bruge til håndtering af mangfoldige 

stakeholdergrupper i en krisesituation. 

 

  



Side 73 af 79 
 

9. Konklusion  
Dette speciale har analyseret Tescos krisekommunikation under deres hestekødskrise i 2013. 

For at belyse krisen, blev Coombs krisefaser brugt som en overordnet makromodel for analy-

sen. I den første fase før-krisenfasen startede dette speciale med at analysere, hvorvidt Tesco 

havde et kriseberedskab før krisens begyndelse. På grund af den begrænsede mængde data, 

om hvorvidt dette var tilfældet, blev Shrivastava og Mitroffs matrix for artstypologier anvendt 

til at lave kvalificerede antagelser. Her sås det, at Tescos krise kunne placeres i Shrivastava og 

Mitroffs matrix, under internt med økonomisk / organisationel årsag. Endvidere blev det også 

fastslået, at på grund af Tescos første hurtige udmelding, som samtidig adresserede problemet 

meget præcist, så havde Tesco et kriseberedskab.  Afslutningsvis blev de to intensiverende 

faktorer: tidligere omdømme og krisehistorik også analyseret i før krisefasen. Dette skete, da 

de to intensiverende faktorer rent tidsmæssigt eksisterer før krisens begyndelse og danner 

grundladet for analysen af Tescos responsstrategier. I analysen af Tescos tidligere omdømme 

blev det konstateret, at Tesco havde et dårligt omdømme allerede før krisens begyndelse, 

hvilket blandt andet kom til udtryk i Kaizo brandindex fra 2011, hvor Tesco scorede markant 

lavere end Tescos konkurrenter. Samtidig blev det fastslået, at Tesco havde en krisehistorik 

med specielt to nævneværdige kriser. Analysen af de intensiverende faktorer fandt derfor 

frem til, at Tescos stakeholdere ville tillægge Tesco en høj grad af ansvar for krisen, og at de 

var med til at skabe en velkroeffekt, som gjorde, at Tesco ville være mere udsat for at blive 

ramt af krisen. Med analysens næste del, under-krisenfasen, var det primære formål at analy-

sere Tescos brug af responsstrategier og vurdere, om responsstrategierne var passende til den 

pågældende situation.  Til at analysere dette blev Coombs model for responsstrategier, situati-

onal crisis communication, anvendt. SCCTs præmis for valg af responsstrategi lyder: at orga-

nisationen skal påtage sig ligeså meget ansvar, som dets stakeholdere tillægger den. På grund 

af dette startede analysen af under-krisenfasen med at identificere, hvilken krisetype Tescos 

krise tilhørte. Her blev det set, at Tescos krise tilhørte kategorien preventable cluster, som er 

den type krise med højeste grad af ansvar, som bliver pålagt organisationen. På baggrund af 

dette samt de to intensiverende faktorer, som blev fundet i den foregående analyse, blev det 

konkluderet, at Tescos stakeholdere tillagde en høj grad af ansvar på Tesco. Erkendelsen af 

den høje grad af ansvar, som blev pålagt Tesco, var derfor pejlemærket gennem analysen for, 

om Tescos responsstrategier var passende. 
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Som sagt var Tesco hurtige til at formidle deres første udmelding som adresserede det funde-

ne hestekød i Tescos produkter. I begyndelsen af krisen startede Tesco ikke med at påtage 

eller fraskrive sig ansvar i deres kommunikation. Valget af dette blev analyseret til at være det 

rigtige valg i begyndelsen af krisen, eftersom det stadigvæk var for tidligt at vurdere sagens 

omfang. Dette betød, at hvis Tesco have påtaget sig ansvar, før de kendte sagens omfang, så 

kunne Tesco risikere at påtage sig unødvendigt ansvar. I Tescos tidlige kommunikation op 

gennem krisen, brugte Tesco flere gange bolstering strategien. Dette blev dog analyseret til at 

have minimal effekt, eftersom bolstering strategien jf. Coombs er forbeholdt organisationer 

med et tidligere godt omdømme, hvilket ikke var tilfældet med Tesco. Kort tid efter krisens 

udbrud valgte Tesco at anvende responsstrategien apology, som blev manifesteret i deres hel-

sidesannoncer med navnet We Apologise som blev vist i flere af landets aviser. På baggrund 

af analysen af de intensiverende faktorer samt krisens type blev denne responsstrategi analy-

seret til at være en passende strategi, da apology er den strategi, som accepterer mest ansvar, 

hvilket matchede den høje grad af ansvar, som Tesco blev tillagt. Tesco valgte efterfølgende 

at lancere en ny annonce med navnet What Burgers Have Taught Us. I denne annonce brugte 

Tesco responsstrategien justification, hvilket blev analyseret til at være upassende, idet den 

gjorde Tescos krisekommunikation inkonsistent og forringede Tesco tidligere undskyldning. 

What Burgers Have Taught Us fik samtidig en række selvstændige slagtere til at lægge en 

klage hos ASA, hvilket resulterede i, at der opstod en dobbeltkrise. Det betød, at det ikke kun 

var en sag om hestekød men også Tescos måde at kommunikere på. Til at belyse den dyna-

mik, som foregik i krisen, var dette speciale nødsaget til at inddrage kontekstmodellen fra den 

retoriske arena. Her sås det, hvordan Tescos krisekommunikation ikke var en envejskommu-

nikation, og det var derfor nødvendigt at tage højde for stakeholdernes kommunikation mel-

lem hinanden. Endvidere fremviste annoncen What Burgers Have Taught Us, at SCCT har 

begrænsninger, hvilket skabte rammerne for specialets diskussion. I analysen af krisens sidste 

fase, efter-krisenfasen var den primære konklusion, at selvom krisen er overstået, så er det 

nødvendigt at have et holistisk perspektiv, når Tesco fremadrettet skal håndtere krisen. Når 

Tesco ”træder” ud af efter-krisenfasen, så træder de samtidig ind i en ny før-krisenfase med 

ændrede betingelser. Det betyder, at de to intensiverende faktorer vil skabe en ny og kraftige-

re velkroeffekt for Tesco, som kan resultere i en højere grad af sandsynlighed for at blive ek-

sponeret for fremtidige kriser. 

Gennem bearbejdelsen af analysen og af den udvalgte krisekommunikationslitteratur stødte 

dette speciale på flere udfordringer og mangler, som eksisterer i krisekommunikations-
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litteraturen. Disse udfordringer og mangler blev derfor diskuteret i diskussionsafsnittet. Her 

blev det identificeret, at de to primære begrænsninger, som ligger i SCCT, er, at der eksisterer 

en konsistensbestræbelse, og at SCCT ikke tager højde for, at der kan være flere stakeholdere 

tilstede, som opfatter krisen forskelligt. På baggrund af dette præsenterede specialet Eisen-

bergs teori om strategisk flertydighed. Med udgangspunkt i SCCTs kontekstmodel og strate-

gisk flertydighed præsenterede specialet et nyt perspektiv på, hvordan organisationer kan in-

kludere dynamik og strategisk flertydighed i deres krisekommunikation. Den primære funkti-

on af dette perspektiv var at påpege, at organisationen vil have stakeholdere, som vil tillægge 

organisationen forskellige grader af ansvar, og det vil derfor være umuligt at have en univer-

sel responsstrategi til alle stakeholdergrupper. Derfor foreslog specialet, at SCCTs grundtan-

ker for valg af responsstrategi skal tilpasses til hver enkelt salient stakeholdergruppe, så orga-

nisationen ikke kun har en responsstrategi, som matcher nogle af stakeholderne, men flere 

responsstrategier som matcher flere stakeholdergrupper. 
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