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Subject: 

This dissertation deals with the subject of online firestorms and focuses its attention primarily on Facebook. 

Since the year 2014 an increasing number of Danish companies have fallen victim to wide critic in both 

regular media and on social media. In all cases the criticism was caused by an action from the company, 

which then led to a large quantity of negative comments on Facebook. The criticism quickly moved from 

social media to the general media and the situations turned into actual firestorms. Most companies did not 

commit any crimes or any other wrong doings. Instead they simply acted against what was expected of them 

from their stakeholders, which in most cases was a question of moral and ethics.  

This peaked my interest and lead me to ask how these firestorms are best handled. Before I could answer the 

question, I needed to look back and see how some of the before mentioned companies handled their crisis 

response back in 2014. I picked out two companies: Jensen’s Bøfhus and Imerco. My empirical data came 

from articles in the traditional media as well as quantitative and qualitative data from their respective 

Facebook pages. Because the subject of firestorms has yet to be investigated thoroughly, I have used theory 

from the field of traditional crisis communication, Coombs & Benoit, combined with social media literature 

for my analysis of the empirical data. On top of this, I have performed two expert interviews to gain as much 

knowledge as possible about handling crises on social media. 

 

Conclusion: 

My analysis of the two cases proved the need for both traditional crisis communication and social media 

theories. The first part tended to type of response and focused on crisis history and stakeholder relations 

whereas the second referred more to concrete actions. It proved vitally important to address the criticism 

quickly and where it arose – in this case Facebook. Imerco understood this, whereas Jensen’s Bøfhus tried to 

divert the conversation to the traditional media. However, what both neglected and seemed to misunderstand, 

was how social media has changed the way we communicate with large companies. Facebook is a dialogue 

based platform and should be used for just that. When trying to defend a company on Facebook it is essential 

that you speak directly to your customers, which in turn should make them more sympathetic to your 

message. Show empathy and understanding to those affected by your actions, be it directly or indirectly.  

A downright apology is rarely needed. 
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1. Indledning 
Sprogforskere tilføjer d. 21. april 2016 officielt ordet shitstorm til den danske ordbog1. Ordet har dog 

gennemsyret medierne i efterhånden flere år og kom særligt til overfladen i 2014, hvor det ene eksempel 

efter det andet stod i kø.  Det var i 2014, at T. Hansen blev hængt ud for salg af fyrværkeri, der ikke ku fyres 

af. Sangerinden Lina Rafn blev kritiseret for at bære en bestemt kasket i X-factor. Matas brugte anorektisk 

tynde modeller. Just Eat opfordrede til oralsex med bøf og blowjob-dag. Jensen Bøfhus solgte store bøffer, 

men gik i for små sko. Keramikfirmaet Kähler fejrede jubilæum med en stærkt begrænset vase, som skabte 

paniktilstande på Imercos hjemmeside og Zoologisk have i København valgte at slagte giraffen Marius, som 

efterfølgende blev parteret foran børnehavebørn og rullende kameraer. 

Fælles for alle disse sager, store som små, er, at de spreder sig fra de sociale medier til den traditionelle 

presse. Herfra kan de spinne helt ud af kontrol med katastrofale følger for virksomhedens ry og rygte. 

 

Årsagen til at vi ser flere og flere af disse storme i Danmark, skal ses i lyset af danskernes megen aktivitet på 

nettet og i særdeleshed på de sociale medier. Ifølge socialemedier.dk var der i starten af 2015 hele 3.500.000 

månedlige danske brugere af Facebook, som globalt set er det mest benyttede sociale medie. Denne tendens 

har virksomhederne naturligvis spottet, hvorfor de fleste større virksomheder i dag bruger netop Facebook 

som en af deres primære kommunikationsplatforme. Det er dog ikke alle, der har forstået hvordan de 

udnytter mediet optimalt og især hvilken type medie der er tale om. Dette giver sig især til udtryk i pressede 

situationer, hvor kommunikationen let kikser og ender med at gøre mere skade end gavn. Problemet er størst, 

i de sager, hvor virksomheden ikke kan se, at de har gjort noget galt, og derfor føler sig urimelig ramt af 

kritik. Hvordan håndterer man bedst disse situationer og findes der konkrete værktøjer, som kan tages i brug, 

når en virksomhed rammes af en shitstorm?  

Dette område synes jeg er interessant og er heri findes årsagen til, at mit speciale skal omhandle netop 

shitstorme og håndteringen af dem. Da det endnu er begrænset, hvad der findes af teori om shitstorme, har 

jeg valgt at hente min primære teori fra krisekommunikation, og hertil suppleret med interviews af danske 

kommunikationsfolk med speciale i sociale medier. Tilsammen danner de det framework, som jeg vil benytte 

til at analysere på to udvalgte cases. Min primære empiri kommer fra Facebook samt de traditionelle medier. 

De udvalgte cases benyttes til at eksemplificere shitstorms og det er ud fra disse, at jeg til sidst forsøge at 

opstille nogle generelle retningslinjer for, hvordan man som virksomhed skal håndtere en shitstorm. Kan 

man ud fra de belyste cases sige noget generelt og kan der overhovedet gives nogen generelle anbefalinger 

til, hvordan man bedst forsvarer sit omdømme, når man rammes af en shitstorm? 

Sidst vil jeg kigge på en spritny shitstorm-forsikring fra TopDanmark. Kan man holde stormen fra døren 

eller er det blot er et produkt af sin tid, der ikke kan erstatte traditionel krisekommunikation? 

																																																								
1
	http://politiken.dk/kultur/ECE3169021/fissekarl-douchebag-cykelergometer--vi-faar-10000-nye-ord-de-naeste-to-aar/ 



	 4	

1.1 Problemformulering 
Som netop beskrevet, kommunikerer de fleste virksomheder i dag med deres kunder på Facebook, hvor 

spillereglerne er anderledes end hvad der kendes fra traditionelle kommunikationskanaler. En forkert 

håndtering af en sag kan munde ud i stormflod af negativ kommunikation, som på ingen tid kan løbe ud af 

kontrol for virksomhedens ellers garvede kommunikationsfolk. Shitstorme er blevet en vedvarende trussel, 

hvorfor det som virksomhed er nødvendigt at forholde sig til begrebet og håndteringen af dem, inden 

stormen rammer. 

 

I dette speciale har jeg valgt at se nærmere på kommunikationen fra to udvalgte virksomheder, Jensen’s 

Bøfhus og Imerco, for at se på hvordan de hver især håndterede deres respektive storme i forhold til 

anbefalingerne fra krisekommunikationsteorien. Bruger de overhovedet teorien og virker den? Ud fra dette 

vil jeg undersøge med hvilke værktøjer og strategier de valgte cases kunne være håndteret. Herfra vil jeg 

forsøge at opsætte nogle retningslinjer for hvordan en shitstorm bedst håndteres. På baggrund af ovenstående 

er jeg kommet frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan håndterede henholdsvis Jensen’s Bøfhus og Imerco de shitstorms, de befandt sig i i 2014, og 

hvilke retningslinjer, om nogen, kan på baggrund af disse cases opstilles for bedst muligt at beskytte en 

virksomheds omdømme i tilfælde af en potentiel shitstorm? 

 

1.2 Facebook som medie 
Sociale medier er de platforme hvorfra virksomheder kan kommunikere og interagere med deres 

stakeholders. Fordi kommunikationen er så direkte, er de også blevet platformen, hvor virksomheder bliver 

udfordret, kritiseret samt stillet til ansvar (Pang et al., 2014, s. 96).  

Af de sociale medier vi har til rådighed i dag, er Facebook verdens mest benyttede (Champoux et al., 2012, s. 

22). Siden fylder meget i vores hverdag, og de fleste større virksomheder har for længst indset, at de er nødt 

til at være til stede hvor deres kunder er. 

 

På Facebook kan virksomhederne komme i direkte kontakt med deres stakeholders og promovere deres 

produkter, ydelser og brand langt mere effektivt og billigere end ved brug af traditionelle medier. Det er 

samtidig lettere for virksomheder at indsamle data om potentielle og nuværende stakeholders igennem 

dialogisk kontakt, ofte uden decideret at promovere deres produkter (Champoux et al., 2012, s. 22-24). Der 

er med andre ord flere åbenlyse fordele ved som virksomhed at være til stede på Facebook.  
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Nogle af disse fordele kan dog vise sig at blive lige så store ulemper samt katalysatorer for en shitstorm. 

Grundet Facebooks dialogbaserede karakter, er netop Facebook også det foretrukne og oplagte sted for 

utilfredse stakeholders at lufte deres utilfredshed med virksomhedens handlinger.   

Da det hele foregår i et offentligt forum, er denne frustration samtidig også synlig for andre stakeholders. 

Herved bliver en simpel klage, der før var blevet afleveret via mail eller telefon direkte til virksomheden nu 

hængt til tørre på nettet med et stort potentielt publikum til følge. Skaber det kritiske opslag tilpas genklang 

og forargelse, vil det hurtigt brede sig via likes, kommentarer og delinger. Især likes og delinger kan være 

farlige, da de har en selvforstærkende effekt og med lynets hast skaber mere opmærksomhed omkring 

opslaget. 

 

Får opslaget herfra tilstrækkelig momentum vil det oftest sprede sig fra de sociale medier til de traditionelle 

medier. Her står virksomheden med en regulær shitstorm. Dette sammenlagt med, at vi som individer har 

lettere ved at huske negative ytringer og dårlig omtale, gør kun situationen værre. (Champoux et al., 2012, s. 

24).   

Som det fremgår af ovenstående er Facebook og de sociale medier et tveægget sværd og der er både fordele 

og store risici forbundet ved at benytte dem. Risikoen består især i Facebooks dialogiske karakter samt brede 

tilgængelighed. Af samme årsag er det ikke nogen overraskelse, at begrebet shitstorm har vundet indpas i 

kølvandet på Facebooks udbredelse, og i særdeleshed virksomhedernes indtog på platformen.  

 

Det er forbundet med en stor grad af uforudsigelighed at være til stede på de sociale medier, da netop negativ 

omtale let kan vokse sig større og udvikle sig til en reel shitstorm på et hvilket som helst tidspunkt. Der er 

ingen røde lamper der blinker og ingen forudbestemt reaktionstid. Af netop denne årsag kan der 

argumenteres for, at det er nødvendigt at have et beredskab klar i tilfælde af en krise skulle opstå, til trods for 

at det både er nemt og billigt for en virksomhed at være tilstede på Facebook. Dette gør sig gældende for 

virksomheder af alle størrelser, som også indikeres ved de i specialet valgte cases. 

 

1.3 Præsentation af cases 
Det følgende afsnit har til formål at præsentere de to eksempler på shitstorms, som danner rammen for 

specialet. Afsnittet vil klarlægge de to forløb med henblik på uddybning i den videre analyse. 
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1.3.1 Jensen’s Bøfhus sagsøger Jensens Fiskehus 
Restaurantkæden Jensen’s Bøfhus, herefter JB, blev i september 2014 udsat for en shitstorm på de sociale 

medier og i særdeleshed Facebook, efter at de fredag d. 19 september 2014 vandt i retten over ejeren af 

Jensens Fiskerestaurant, Jacob Jensen. Her slog Højesteret fast, at Jacob Jensen i henhold til varemærkeloven 

ikke længere måtte kalde sin restaurant for Jensens Fiskerestaurant. 

 

Ud over kravet om en navneændring skulle Jacob Jensen ligeledes betale en erstatning på 200.000 kroner til 

JB. Dette var det første offentligheden hørte til sagen, og her sagen tog sin begyndelse på de sociale medier. I 

virkeligheden var der dog kun tale om den endelige kulmination på en sag, der startede tilbage allerede i maj 

2013 (Daugaard, Nordjyske.dk, 2013). 

 

5. maj 2013 havde JB valgt at lægge sag an mod Jacob Jensen, da de blev bekendt med, at han  var i færd 

med at udvide sin restaurantvirksomhed fra én til tre spisesteder (Prasz, Borre, Politiken, 2014). Denne 

handling var imod tidligere aftale imellem de to virksomheder og JB ønskede derfor at beskytte sit brand. JB 

endte med at tabe sagen i Sø – og Handelsretten den 18. september 2013, hvor der blev afsagt dom til fordel 

for ejeren af Jensens Fiskerestaurant (Ritzau, politiken.dk, 2013). JB ankede dog sagen til Højesteret, hvor de 

nu endte med at vinde sagen. Ritzau var det første medie til at berette om JB’s sejr, hvorefter alle større 

medier fulgte trop med forsidehistorier. Her begyndte befolkningen at reagere. Kritikken haglede ned over 

JB, hvilket bl.a. kom til udtryk med oprettelsen af Facebook-gruppen ”Boykot Jensens Bøfhus”, som blot to 

dage efter højesterets afgørelse havde modtaget over 100.000 likes. Dette var flere end JB på daværende 

tidspunkt havde på sin egen Facebook-side. 

 

Kritikken udmøntede sig samtidig i en heftig aktivitet på JB’s Facebook-side, hvor tusindvis af vrede 

Facebook-brugere fik afløb for deres frustrationer. Det samme billede kunne ses på Trustpilot, hvor det 

væltede ind med negative anmeldelser af restaurantkæden. JB udtalte i dagene efter, at de solgte som normalt 

og mente at offentligheden havde misforstået sagen. 

 

Spoler vi frem til juni 2016, måtte JB dog erkende, at mediestormen alligevel har haft alvorlige 

kensekvenser. I det offentliggjorte årsregnskab, vises et fald i både resultat før skat, omsætning og 

egenkapital. Et årsresultat på -56,5 mio. kr. begrundes alene med mediestormen.  

”De danske restauranter kom svagt fra start i 2015, som følge af mediestormen i slutningen af 2014, hvor en 

klar højesteretsdom til gunst for Jensen’s Bøfhus vedr. uberettiget anvendelse af »Jensen’s-brandet«, afledte 

en uventet kraftig og negativ mediestorm, der medførte en betydelig reduktion i antallet af gæster.” 

(Ulveman, Berlingske Business, 2016). 
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1.3.2 Imerco løber tør for Kähler-vaser 
Keramikfirmaet Kähler havde i 2014 175 års jubilæum og markerede dette ved at producere en særlig 

jubilæumsudgave af deres populære Omaggio-vase. Den guldstribede vase blev produceret i et begrænset 

antal, og det vakte derfor stor interesse, da Imerco annoncerede, at de ville stå for salget af det absolut sidste 

parti. Salget af de sidste vaser skulle foregå igennem Imercos hjemmeside og efter ”først til mølle 

princippet” (Bjerring, Ca.dk, 2014). 

 

Imerco var gode til at reklamere for det kommende brandudsalg, som skulle finde sted d. 25. august 2014. 

Allerede d. 8. august reklamerede Imerco for salget af vasen, ved at ændre deres coverbillede på Facebook, 

til et billede af den nu berømte vase. 10 dage senere, kom der endnu et opslag, som nu var en regulær 

annonce. Imerco mindede folk om, at der nu kun var en uge til vaserne ville blive sat til salg. Betingelserne 

og tidspunktet for salget blev beskrevet. Allerede på dette tidspunkt gav flere brugere udtryk for, at det 

kunne udmunde sig i kaotiske tilstande, når vasen endelig blev sat til salg. 

 

Præcis en uge senere, d. 25. august, lagde Imerco et nyt opslag op på deres hjemmeside. Samme dag kl. 

10.00 ville de sidste vaser nu endelig blive sat til salg via Imerco.dk. Man var på daværende tidspunkt godt 

klar over, at der ville blive stor rift om vaserne, så Imerco havde på forhånd valgt at sætte en max-

begrænsning på 3. stk. pr. kunde. Man havde ligeledes forsøgt at gardere sig mod presset på hjemmesiden og 

ladet den crash-teste for 4.000 samtidige brugere. Al kommunikation omkring salget var gennemgået 

grundigt – Imerco var klar (Bilag 2). Desværre var presset på hjemmesiden langt større end forventet, og 

allerede inden kl. 10.00 kunne man mærke den store interesse. Hjemmesiden begyndte at blive langsom. 

Allerede 10.07 gik Imerco igen ud, og annoncerede på Facebook, at de oplevede ustabilitet på deres 

hjemmeside.  

For mange kunder forsøgte samtidig at lægge jubilæumsvasen i den digitale indkøbskurv, og blev stoppet, da 

de nåede til betalingsmodulet. Kun en time efter salget var startet gik hjemmesiden helt i baglås. Imerco var 

blevet overrendt af mere end 16.000 kunder. Systemet kunne ikke holde til presset og brød sammen. De 

frustrerede og vrede vasekunder forsøgte nu at kontakte Imerco via alle kædens øvrige kontaktmuligheder. 

Imerco blev bombarderet med mails, ligesom Facebook og Twitter flød over med anklager om mangel på 

professionalisme og dårlig service. Mange kommentarer gik på, at Imerco burde have forudset den store 

efterspørgsel og folk var vrede over den manglende information.   

 

Imerco forsøgte at imødekomme de vrede brugere ved løbende at informere via deres Facebook-side og 

kunne sidst på eftermiddagen fortælle, at vasen nu var udsolgt. Som et interessant twist, afstedkom den 

megen vrede og frustration også en udbredt latterliggørelse af de mange skuffede vasekøbere. Dette var med 

til at tage brodden af shitstormen, der allerede var lagt ned dagen efter det hele gik løs. 
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1.4 Afgrænsning 
Følgende afsnit beskriver hvilke områder specialet ikke vil beskæftige sig med. 

Mit speciale benytter to eksempler på shitstorme, der vil blive behandlet som cases og analyseret 

dybdegående. Det havde været interessant at tage flere eksempler med, men hertil er specialets størrelse og 

tidsaspekt er en naturlig begrænsning, hvorfor jeg afgrænser mig fra at beskæftige mig med andre eksempler 

på shitstorme. Som nævnt i indledningen, startes shitstorme på de sociale medier og i særdeleshed Facebook. 

Specialet er afgrænset til kun at inkludere denne variant af sociale medier, selvom også andre kunne være 

relevante at kigge på. Begrundelsen skal findes i, at Facebook p.t. er det mest anvendte sociale medie i 

Danmark og dermed må betragtes som mest indflydelsesrigt. I specialet har jeg valgt at gå i dybden frem for 

at behandle flere sociale medier overfladisk.  

Grundet specialets fokus på især framing i medierne, er den primære empiri hentet netop herfra. Artikler er 

søgt frem via Infomediea, ligesom Google er benyttet som supplement. 

2. Metode  
Det følgende afsnit har til formål at beskrive specialets metode. Først redegøres for den videnskabsteoretiske 

tilgang. Herefter vil jeg beskrive hvordan empirien til de to cases er blevet genereret, samt hvorfor den er 

relevant i forhold til besvarelsen af specialets problemformulering,  

 

2.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt 
Mit speciale tager udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk tilgang, der bygger på en antagelse om, at 

”virkeligheden på afgørende vis præges, eller formes, af vores erkendelse af den” (Fuglsang, Bitsch Olesen, 

2014, s. 349). 

 

I relation til shitstorme betyder dette, at disse kan påvirkes af vores syn på dem, idet vi kan præge eller forme 

dem i en bestemt retning. Virkeligheden konstrueres blandt andet af sprog, kommunikation og 

interpersonelle relationer. Kommunikation og i særdeleshed måden vi kommunikerer på, er herved en 

afgørende del af socialkonstruktivismen.  

 

Denne indeholder samtidig et forandringsperspektiv, idet den ikke ser samfundsmæssige fænomener som 

konstante, men foranderlige og skabt ud fra historiske og sociale processer. Vores handlinger er med til at 

skabe disse samfundsmæssige fænomener og kan derfor også ændre dem igen (Ibid). Det betyder med andre 

ord, at det er muligt både for virksomheden og virksomhedens interessenter at forme udviklingen 

fremadrettet – selvom man er havnet i en shitstorm og en del af omdømmet er beskadiget, behøver det ikke 

være for evigt. 

 



	 9	

 

Der skelnes imellem to varianter af socialkonstruktivisme:  

• Den erkendelsesteoretiske  

Viden eller videnskab er konstrueret af samfundsmæssige processer. Videnskaben ville med andre ord ikke 

have eksisteret uden mennesker, idet videnskabelige teorier er menneskeskabte. De videnskabelige teoriers 

indhold kan ses som en afspejling af samfundet de eksisterer i, og er bestemt af den sociale proces som de er 

opstået i. 

• Den ontologiske konstruktivisme.  

Visse aspekter af virkeligheden, såsom race- eller kønsforskelle er skabt af samfundet. De to varianter er dog 

tæt knyttet sammen, fordi: ”Samfundsmæssigt konstrueret ”viden” eller overbevisning virker tilbage på den 

virkelighed, der i første omgang har formet den selv” (Collin, Køppe, 2003, s. 251). 

 

Specialets emne hører til under den erkendelsesteoretiske variant. En shitstorm er et fænomen vi som 

mennesker selv har konstrueret. Det samme gør sig gældende med krisekommunikation, hvilket bekræftes af 

de valgte teoretikere. Både Johansen & Frandsen (2007) samt Timothy Coombs (2015) betragter 

krisekommunikation som en social konstruktion. (Johansen, Frandsen, 2007, s. 69-70). Hertil kan lægges 

Coombs definition af hvornår en virksomhed står i en krise: 

”If stakeholders believe an organization is in crisis, a crisis does exist” (Coombs, 2015, s. 3).  

Dette betyder, at en virksomheds præges og formes af stakeholders virkelighed og deres syn på 

virksomheder - Kriser er er socialt konstrueret. 

 

2.2 Indsamling af kvalitativ empiri  
Det følgende afsnit vil redegøre for indsamlingen af specialets empiri og kan deles op i to kategorier: den 

kvalitative og den kvantitative. Den kvalitative empiri kan yderligere deles op i to dele, hvor den primære del 

kommer fra artikler og webkilder. Disse ville blive brugt som bevis for mediernes dækning af de to 

shitstorme og udsat for tekstnær analyse i analyseafsnittet. Artiklerne er fundet via søgefunktionen i 

artikeldatabasen, Infomedia. Den anden del vil kort beskrive empiri indsamlet via interviews, som vil indgå 

som en del af teori-afsnittet.  

 

For begge cases gælder det, at tidsintervallet er sat til 14 dage før og efter krisernes opståen.  

Herved vil søgningen vise de for krisen relevante artikler, og samtidig give plads til eventuel relevant 

historik samt den opfølgning, der har relation til sagerne. Med irrelevant forstås, at artiklerne slet ikke 

vedrører de to shitstorme. I begge tilfælde har jeg søgt på virksomhedens navn, ”Jensen’s Bøfhus” og 

”Imerco”, for at få så bredt et udsnit af artikler med i søgningen som muligt. Jeg har bevidst afholdt mig fra 
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at benytte ordene krise eller shitstorm i søgefeltet, da brugen af især det sidste først er blevet mere 

almindeligt efter 2014, hvilket også afspejles i overskrifterne på de udvalgte artikler. 

 

For Jensen’s Bøfhus vedrører dette perioden 5. september, 2014 - 8. oktober, 2014. Med søgeordene 

”Jensen’s Bøfhus” findes i denne periode 486 artikler. 2Da alt for mange af artiklerne her er irrelevante, 

indsnævres yderligere til kun at dække perioden d. 19. september, 2014 – 1. oktober, 2014, ligesom der nu 

kun fokuseres på artikler fra de landsdækkende medier. Tallet er nu nede på 72. 

Det er ud fra en grovsortering af disse, at de udvalgte artikler, som indgår i analysen er fundet. 

Jeg har samtidig valgt at inddrage webkilder fra d. 19. september, da der af naturlige årsager endnu ikke var 

trykt artikler om sagens udfald før dagen efter. Kravet til disse var, at de skulle være fra veletablerede 

medier, som eksempelvis Ritzau. Deres validitet bekræftes i og med, at flere medier efterfølgende har 

refereret til disse. 

 

Samme metode blev benyttet for Imerco, hvor søgningen blev foretaget for perioden 11. august 2014 – 9. 

september 2014. Søgeordet ”Imerco” blev benyttet, igen for at søge så bredt som muligt. Resultatet var 185 

artikler. Disse blev gennemgået, hvorefter det viste sig, at de relevante artikler skulle findes i tidsperioden 25 

august – 29. August. En ny søgning indsnævrede til 115 artikler. Da artikler for de landsdækkende dagblade 

her kun udgjorde 13 artikler, valgte jeg at medtage webkilder i første omgang. Dette efterlod mig med 92 

artikler, som blev gennemgået. Grundet mange gentagelser og irrelevante artikler, blev tallet barberet 

yderligere ned til 18 artikler. På grund af sagens hurtige udvikling, er dette alle webkilder. Årsagen skal 

findes I, at det der blev skrevet i aviserne, først blev publiceret senere og blot var gentagelser fra nettet. 

 
2.2.1 Interviews 
Som supplement til teoriafsnittet, har jeg valgt at udarbejde ekspertinterviews med førende danske forskere 

inden for feltet sociale medier. Disse er psykolog Anders Colding Jørgensen og Jesper Andersen, fra 

Quantum Public Relations. Ingen af dem forholder sig til de konkrete sager, hvorfor deres udtalelser 

udelukkende vil blive anvendt teoretisk. Interviewene er begge blevet optaget med diktafon og foretaget ud 

fra en række prædefinerede spørgsmål. De to eksperter har herfra, i videst muligt omfang fået lov at tale frit, 

ligesom jeg har forsøgt at påvirke deres svar mindst muligt via indblanding og ønske om præciseringer.  

 

 

 

 

																																																								
2
	Det er her værd at bemærke, at der benyttes apostrof i navnet. Denne har JB siden fjernet, måske i et forsøg 

på at relancere sig selv efter krisen.	
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2.3 Indsamling af kvantitativ empiri 
Indsamlingen af empiri på Facebook blev foretaget ved at gennemgå de to virksomheders respektive 

Facebook-sider i de tidsintervaller, hvor shitstormene stod på. Facebook-opslag og kommentarer var her med 

til at fastslå start og slutning på begge shitstorme, og kun opslag der var relevante og herved direkte havde 

relation til de to cases, blev taget med videre til analyse. Fælles for de inkluderede opslag er, at de alle har 

virksomhederne som afsender. De to perioder der belyses ser således ud: 

 

• Jensen’s Bøfhus:  20. september, 2014 – 25.september, 2014 

• Imerco:  18. august, 2014 – 26 august, 2014 

 

I begge tilfælde medtages samtidig Facebook-opslag, der stammer fra før shitstormene brød ud. Dette 

skyldes i JB’s tilfælde, at de indeholder kommentarer direkte relateret til shitstormen. 

I Imercos tilfælde medtages de ekstra opslag, fordi de ses som en medvirkende årsag til udviklingen og at de 

ligeledes indeholder kommentarer direkte relateret til shitstormen. 

 

Kommentarerne til hver enkelt opslag er ligeledes blevet inddraget, da disse gør det muligt at drage 

paralleller til og analysere på virksomhedernes håndtering af sagerne ud fra en kommunikationsfagligt 

synspunkt. 

 

Facebook-brugernes kommentarer til de enkelte opslag benyttes kvantitativt, da det herved bliver muligt at 

måle effekten af virksomhedernes kommunikation. Behandlingen af disse data foregik som følgende: 

Kommentarer til hvert opslag blev optalt og herefter inddelt i tre kategorier, der hver især siger noget om 

brugerens holdning til virksomheden: Positiv, negativ og neutral ladet. På denne måde skabes en 

kvantificering af data, som ellers er uoverskuelige og svære at forholde sig til. Ved at kvantificere de 

indsamlede kommentarer skabes en måleenhed, som kan holdes op imod virksomhedens kommunikation. 

Man kan på denne måde sige noget tilnærmelsesvis objektivt omkring hvorvidt modtagelse af 

virksomhedens kommunikation har været positiv, negativ eller neutral.  

Fordi der er blevet skrevet så mange kommentarer til hvert opslag hos både Imerco og Jensen’s Bøfhus, har 

jeg valgt at begrænse mig til kun at inddrage 200 kommentarer fra hvert af disse. Dette er dog stadig nok til 

at give et repræsentativt billede. 
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3. Teori 
Det følgende afsnit har til formål at give et overblik over specialet teoretiske framework som, senere vil blive 

benyttet i analyseafsnittet.  Først gives dog en introduktion til krisekommunikation som helhed. Dernæst vil 

specialets relevante begreber blive gennemgået og forklaret og diskuteret. Sidst gennemgås den primære 

teori, som består af en kombination af klassisk krisekommunikation ved Timothy W. Coombs (2007) samt 

William Benoit (1997) og SoMe-teori fra Champoux et. al (2012) samt Jesper Andersen (2016). 

 

3.1 Introduktion til krisekommunikation 
I bogen ”Krisekommunikation”, skelner Frandsen og Johansen (2007) imellem to forskningstraditioner. Den 

retoriske / tekstorienterede tradition og den strategiske/kontekstorienterede tradition. Winni Johansen & Finn 

Frandsen som repræsenterer den danske forskning inden for krisekommunikation, står bag den nok mest 

omfattende gennemgang af feltet på dansk. Begrebet krisekommunikation definerer de som den 

kommunikation under en krise, hvor krisen bliver betragtet som et isoleret fænomen. Kommunikationen er 

afsenderorienteret og giver derfor en normativ procedure for hvordan en virksomhed skal handle (Johansen, 

Frandsen, 2007, s. 17). Man kan dog også opfatte krisekommunikation som en større proces, hvor 

virksomheden er nødt til også at forholde sig til hvad der er sket før og efter krisens opståen. Her er der ikke 

kun fokus på afsenderen men også modtager, ligesom virksomhedens omdømme inddrages. 

 

Det er vigtigt at understrege, at krisekommunikation skal ses som noget kontinuerligt. Der er ikke nogen 

rigtig eller forkert måde for virksomhederne at forholde sig til krisen på (ibid.). I specialet vil jeg anvende 

William Benoit fra den retoriske/tekstorienterede tradition og W. Timothy Coombs fra den 

strategiske/kontekstorienterede tradition.  Disse teoretikere er valgt, da begge fremhæves for deres betydning 

inden for feltet og fordi mange eksperter inden for krisekommunikation netop bruger dem som udgangspunkt 

i deres egen forskning. Hertil vil jeg bruge kombinere med teori om kommunikation på de sociale medier, da 

dette felt endnu ikke er tilstrækkelig dækket af den klassiske krisekommunikationsteori. 

 

3.1.1 Definition af en shitstorm 
Fordi shitstorme ikke er en del af klassisk krisekommunikation, er det vigtigt som noget af det første, at få 

defineret, hvad specialet forstår ved begrebet ”Shitstorm”.  Selve ordet stammer fra det amerikanske udtryk 

”When the shit hits the fan” og opstod oprindeligt i 1930’ernes USA, hvor elektriske ventilatorer var 

kommet på markedet. De første egentlige registreringer stammer dog fra 1960’erne. Udtrykket dækker over 

en historie/nyhed, der rammer medierne og herfra spreder sig som ”kastede man afføring mod en ventilator”.  

 

Ordet bruges dog ikke i USA, hvor universiteter og større organisationer finder det stødende og derfor ikke 

tillader brugen af det i eksempelvis artikler. I stedet opererer man her med udtrykket ”firestorm” der dækker 
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over præcis samme fænomen (Pfeffer, 2014). Firestorm benyttes ligeledes i Tyskland, hvor ordet blev 

optaget i den tyske ordbog i 2011.  

 

Psykolog Anders Colding-Jørgensen, som især har beskæftiget sig med København Zoos aflivning af 

girafungen Marius, beskriver en shitstorm som ”en voldsom negativ reaktion fra offentligheden, der oftest 

manifesteres på internettet eller sociale medier” (Bilag 6). Dette stemmer fint overens med definitionen fra 

den tyske teoretiker Sascha Lobo, som definerer begrebet på følgende måde: 

 

"A shit storm can be defined as an online phenomenon, in which, during a short period of time, a - 

subjectively perceived - huge number of critical remarks are being made, and these remarks are at least 

partly detached from the original critique but instead are mostly aggressive, offensive, threatening or 

somehow attacking.", (Lobo, 2010) 

 

På samme måde defineres en shitstorm således:  

”A virtual Shitstorm is an online phenomenon that describes the sudden discharge of large quantities of 

negative word of mouth and complaint behavior against a person, company, or group in social media 

networks, often paired with intense indignation that has shifted its focus from an actual point of criticism.” 

(Pfeffer, Zorbach, Carley, 2014).  

 

Ud fra ovenstående definitioner kan der argumenteres for, at en shitstorm anses som noget uventet og drejer 

sig om en hurtigt tiltagende mængde af henvendelser på især de sociale medier. Begrebet defineres desuden 

hos alle tre som noget negativt. De traditionelle medier inddrages i artiklen fra Pfeffer et al., der påpeger, 

hvordan disse og online medier er med til at forstærke hinanden (Pfeffer et al, 2014). Dette skyldes især, at 

sociale medier i dag benyttes som en vigtig informationskilde for de traditionelle medier. Eksempelvis 

bruger større medier Twitter til at overvåge personer/organisationer (Pfeffer, Zorbach, Carley, 2014, s. 123).  

 

Dette betyder, at danske medier i stigende grad bringer historier om netop shitstorme på de sociale medier, 

som hermed opnår en forstærkende effekt (Højsgaard, 2013). Dette kan dog ifølge Højsgaard potentielt være 

et problem, da der mangler kildekritik og at de traditionelle medier ofte overdriver sagen og herved gør den 

større end den er. 

 

Det er ligeledes værd at bemærke, at to af definitionerne hæfter sig ved, at shitstormen ofte bevæger sig væk 

fra det oprindelige udgangspunkt. Det er særlig interessant, da man herved kan argumentere for, at en der 

ikke er tale om en shitstorm, hvis de traditionelle medier ikke er involveret. Denne betragtning vil jeg vende 

tilbage til senere. 
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Ud fra ovenstående vil jeg i dette speciale benytte Pfeffer et als definition af en shitstorm;  

”an Online phenomenon that describes the sudden discharge of large quantities of negative word of mouth 

and complaint behavior against a person, company, or group in social media networks, often paired with 

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

 

Sammen med ordet ”shitstorm”, vil jeg ligeledes benytte ordet ”krise”. Årsagen til dette skal findes i 

Coombs SCCT-framework, der gennemgås senere i dette afsnit. De to begreber vil i specialet blive sidestillet 

og betragtes derfor som værende det samme.  

 

3.1.2 Shitstormens anatomi 
Med definitionen af ordet shitstorm på plads, vil jeg nu definere hvordan en sådan forløber. Dette gøres ved 

at definere shitstormens anatomi. Til dette har den danske ekspert i sociale medier, Astrid Haug, defineret en 

model, bestående af fem faser, som netop skaber et overblik over shitstormens forløb. Modellen bruges og er 

især nyttig til, at danne sig et overblik over et ofte uoverskueligt forløb, og kan hjælpe virksomheder til at 

evaluere på og forbedre en fremtidig indsats i en lignende situation (Haugh, 2014).  

 

Astrid Haug beskriver de fem faser således: 

1. Anslag –  Kritikken opstår og de første anslag til en eventuel krise viser sig. Dette sker på en blog 

eller sociale medier som Facebook eller Twitter (Ibid.). 

2. Uddybning – Kritikken spreder sig på de sociale medier ved at brugerne deler, liker, re-tweeter og 

kommenterer på den kritiske opdatering. Haug mener, at man kan afværge at shitstormen spreder sig 

til de traditionelle medier, hvis man formår at håndtere kritikken på dette stadie (Ibid.). 

3. Optrapning –  Den negative kritik har nu nået en vis størrelse og mobilitet. Her inddrages de online 

medier samt lokalmedierne, som begynder at finde sagen interessant nok til at skrive om den (Ibid.). 

4. Klimaks –  Krikken har nu nået sit klimaks, og Haug siger, at hvis virksomheden er af en vis 

størrelse, eller hvis sagen har almen interesse, vil også tv, radio og trykte medier begynde at dække 

sagen (Ibid.). 

5. Udfasning – Mediernes interesse begynder nu at fordampe og kritikken aftager på de sociale medier. 

Haug nævner, at dette typisk skyldes, at virksomheden har svaret på kritikken (Ibid.). 

 

 

 



	 15	

3.1.3 Definition af reputation 
En krise kendetegnes ved at kunne true en virksomheds resultater og påvirke denne i negativ retning. Hos 

Coombs har det den betydning, at en krise truer virksomhedens reputation (omdømme). Dette er derfor 

endnu et nøglebegreb. Formålet med at anvende Coombs SCCT-framework er at skabe en værktøjskasse, så 

man hermed kan beskytte sin virksomheds omdømme mod en krise (Coombs, 2007b, s. 163-164). Coombs 

definerer reputation således:  

 

”A reputation is an aggregate evaluation stakeholders make about how well an organization is meeting 

stakeholder expectations based on its past behaviors.” (Coombs, 2007b, s. 164).  

 

Ønsker man et godt omdømme, må man derfor med andre ord handle og opføre sig i overensstemmelse med 

stakeholders forventninger til én. Dette vil både tiltrække nye kunder samt fastholde og tiltrække nye 

investorer. Et dårligt omdømme vil resultere i det modsatte.  

 

Ifølge Van Riel dannes en virksomheds omdømme ud fra virksomhedens identitet og image. Det kan derfor 

være nødvendigt at gå et trin længere ned, for at forstå hvad dette omdømme som skal forsvares, er for en 

størrelse.  

 

3.1.4 Corporate identity og image ifølge Van Riel 
Når man taler om krisekommunikation, taler man også om corporate communication, der af professor 

Cornelis (Cees) Bernardus Maria van Riel defineres således:  

 

”Corporate Communication is an instrument by means of which all consciously used forms of internal and 

external communication are harmonised as effectively and efficiently as possible, so as to create a 

favourable basis for relationships with groups upon which the company is dependent” (Van Riel, 1995, s. 

26). 

 

Han understreger her vigtigheden i synergieffekten mellem virksomhedens interne og eksterne 

kommunikation i forhold til at opbygge de mest favorable relationer til sine stakeholders. I denne forbindelse 

er det interessant at se på forskellen imellem en virksomheds identitet og image. 

Identitet er et begreb, der igennem tiden har været genstand for meget diskussion, ligesom mange teoretikere 

er kommet med deres definition på samme. Et eksempel på dette er:  

 

”A company’s identity is the visual manifestation of the company’s reality as conveyed through the 

organization’s name, logo, motto, products services buildings, stationary, uniforms, and all other tangible 
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pieces of evidence created by the organization and communicated to a variety of constituencies” (Argenti, 

2007, s. 68).  

 

Som det ses, definerer Argenti primært identitet som noget visuelt og håndgribeligt. Anderledes 

uhåndgribeligt kan nævnes Hatch & Schultz (Brønn, Berg, 2005, s. 104), der anser identitet for at være: 

 ”...the idea of the organization and how it is represented to different audiences”.  

Brønn og Bergs definition meget luftig og siger reelt ikke ret meget. Den er dog alligevel et udtryk for, at en 

virksomheds identitet er og kan være en svær størrelse at definere. Et sted imellem de to finder vi den 

hollandske professor Cees B.M. van Riel, der definerer identiet således:  

 

“’the self-presentation of a company; it consists of the cues offered by an organization via its ‘behaviour, 

‘communication and ‘symbols” (Van Riel, 1995, s. 36).  

 

Identitet er altså alt det virksomheden signalerer udadtil både håndgribeligt og uhåndgribeligt, bevidst og 

ubevidst og dækker eksempelvis også over medarbejdernes opførsel. Han afviser desuden pure definitioner, 

der kun fokuserer på det visuelle, da det det praktisk talt er umuligt kun at kommunikere igennem symboler, 

ligesom stakeholders benytter sig af andet end synssansen, når de skal danne sig et indtryk af virksomheden. 

Denne definition har Van Riel overført til sit ”Corporate Identity (CI) mix”, hvor de tre elementer: 

symbolisme, kommunikation og opførsel indgår (Van Riel, 1995, s. 28). 

 

Personligheden er kernen i en virksomheds identitet og kommer til udtryk igennem de tre kanaler: 

symbolisme, kommunikation og opførsel. Tilsammen udgør de et CI mix.  
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Van Riel har adopteret modellen fra teoretikerne Birkigt & Stadler (1986). Han opponerer dog imod deres 

udlægning af, at image blot er en refleksion af identiteten, som man ellers kunne konkludere ud fra modellen. 

 

I modsætning til Image, kan en virksomhed påvirke sin identitet eksempelvis ved at ændre og tilpasse 

grafiske og fysiske symboler eller ved at påvirke virksomhedens medarbejdere til at opføre sig anderledes. 

Kommunikation og opførsel kan dog være sværere at ændre på.  

 

Van Riel giver nogle metoder til at analysere på de enkelte elementer i CI mix’et. Disse kan så bruges som 

en hjælp til at identificere de steder, hvor der skal foretages ændringer, så man optimalt set kan skabe den 

identitet, man ønsker. Image kan ligesom identitet defineres på mange måder. Van Riel nævner nogle af dem 

i sin bog, men fælles for de fleste er betoningen af subjektiviteten. I Van Riels optik er det individet selv, der 

skaber virksomhedens image. Van Riel benytter her Dowlings definition, der lyder:  

 

”An image is the set of meanings by which an object is known and through which people describe, remember 

and relate to. That is the result of the interaction of a person’s beliefs, ideas, feelings and impressions about 

an object” (Van Riel, 1995, s. 73-74). 

 

Virksomheden signalerer sin identitet igennem opførsel, kommunikation og symboler, og på baggrund af 

egne holdninger og værdier danner en person sig så et indtryk (et image) af virksomheden baseret på de 

signaler han eller hun opfanger. På denne måde vil en virksomheds image opfattes forskelligt fra person til 

person. 

Der findes ifølge Riel to former for image: det ønskede image og det faktiske image. Førstnævnte er det 

image, man som virksomhed stræber imod. Det faktiske image, er virksomhedens reelle image, som det ser 

ud her og nu. Den ideelle situation er naturligvis at opnå overensstemmelse imellem de to. Fordi et image 

skabes i hovedet på individet er det også meget svært at ændre. Der findes dog to muligheder. Som nævnt i 

definitionen, er et image den betydning man tilllæger et objekt. Objektet kan være et brand eller som her 

selve virksomheden. Den anden måde er igennem ændret kommunikation, hvor man forsøger at ændre på de 

værdier, holdninger, følelser og indtryk, som individet har om objektet, her virksomheden (Van Riel, 1995, s. 

79).  Og netop heri består koblingen til krisekommunikation og shitstorms. Når en virksomheds kunder 

sidder tilbage med et negativt indtryk af samme, skader det virksomhedens omdømme. En af måderne 

virksomheden kan angribe dette negative image på, er ved brug af kommunikation. Når der er tale om en 

shitstorm og hermed megen pludselig negativ kritik, er det krisekommunikationen der skal aktiveres. 
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3.1.5 Definition af stakeholders 
I forsøget på at beskytte sit omdømme, kommunikerer virksomheden med sine interessenter. Disse vil i 

specialet blive benævnt: stakeholders. Johansen og Frandsen referer selv til Robert L Heath, der kommer 

med følgende definition:  

”grupper og individer, der kan påvirke, eller som påvirkes af, udførelsen af en organisations mission” 

(Freeman, 1984, s. 52). 

Disse kan så inddeles i forskellige typer, f.eks interne stakeholdere (medarbejdere) over for eksterne 

stakeholdere (kunder, konkurrenter, interesseorganisationer, NGO’er eller politiske aktører) og primære 

stakeholdere (investorer) over for sekundære stakeholdere (medier) (Johansen, Frandsen, 2007, s. 151). 

 

3.1.6 Definition af framing 
Som en del af analysen benyttes framing-analyse som metode. Begrebet anvendes i forbindelse i analysen af 

mediernes dækning, samt virksomhedens kommunikation i disse samt på Facebook.  Det er derfor 

nødvendigt, at definere hvad specialet forstår ved begrebet framing. Hertil benyttes definitionen af Robert M. 

Entman: 

”Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a perceived 

reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described” (Entman, 1993, s. 52).  

Citatet af Entman taler om udvælgelse og ”salience”. Sidstnævnte betyder at fremhæve på dansk. Framing 

går således ud på at skabe ”salience” omkring den information, der kommunikeres. Informationen bliver 

fremhævet og gjort mere eller mindre meningsfuld for modtageren af et budskab (Entman, 1993, s. 53). Når 

man forstærker en frames ”salience” mindsker man samtidig andre aspekter, som måske helt udelukkes. 

Ifølge Entman har det har stor betydning for modtagerens opfattelse af framen, at en frame opnår en høj 

”salience”:  

”An increase in salience enhances the probability that receivers will perceive the information, discern 

meaning and thus process it, and store it in memory” (Ibid.).  

Hvordan vi som individer reflekterer over en given information, påvirkes af de frames der er tilgængelige.  

Er en frame vidt tilgængelig, er der større sandsynlighed for at modtageren accepterer afsenderens budskab 

(Iyengar, 1990). Hertil skal naturligvis medregnes den usikkerhed der består i, at afsenderen naturligvis ikke 

har garanti for, at modtageren opfatter budskabet som oprindeligt tiltænkt.  Dette skyldes, at modtageren i 

forvejen er påvirket af de frames, der styrer vores individuelle systematisering af verden – også kaldet 

”schemata” og træffer bevidste eller ubevidste beslutninger ud fra disse (Entman, 1993, s. 52). 
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Frames bruges altså til at rette vores opmærksomhed imod noget bestemt, hvilket igen aktiverer bestemte 

”schemata”, der påvirker den information vi modtager. 

Deler afsender og modtager ikke samme ”schemata”, opfattes informationer og budskaber forskelligt, og gør 

det herved meget svært for en afsender at skabe ”salience” omkring en given frame. (Entman, 1993, s. 53).  

Set i dette lys handler framing altså ikke om at påvirke individers holdninger i en bestemt retning, men 

derimod om at synliggøre allerede eksisterende opfattelser af en hændelse eller begivenhed hos modtageren. 

Man kan ikke ændre konteksten igennem framing, men man kan ændre selve essensen i det, der tales om. 

3.2 Centrale teorier for krisekommunikation 
Det følgende afsnit vil redegøre for de i specialet anvendte krisekommunikationsstrategier. Jeg vil starte med 

at redegøre for Benoits teori, eftersom det er den ældste. Herefter går jeg videre til Coombs, og slutter til 

sidst af med SoMe-teorien. 

 

3.2.1 Image Repair Discourse and Crisis Communication ifølge Willams L. Benoit 
Benoit fokuserer på, hvordan en virksomhed rent praktisk skal kommunikere, når den er havnet i en 

shitstorm. Modsat Coombs forholder han sig ikke til krisesituationen eller stadierne. Han mener, at en 

virksomheds omdømme trues i det øjeblik en uønsket handling opstår og virksomheden gøres ansvarlig for 

denne (Benoit, 1997, s. 178). Som en løsning har han udviklet sine ”Image Restoration Strategies”, der 

består af fem overordnede strategier. 

De to første (benægtelse og unddragelse) søger at unddrage for ansvar og har begge til formål at afvise eller 

reducere interessenternes opfattelsen af virksomhedens ansvar. De to næste (reduktion af hændelsens omfang 

og korrigerende handling) har til formål at reducere interessenternes forargelse over den handling, som de 

anklager virksomheden for at være ansvarlig for. Den sidste (bøn om tilgivelse), sigter mod at genopbygge 

sig image ved at bede de involverede interessenter om tilgivelse (Benoit, 1997, s. 179).  

 

De fem strategier vil her blive uddybet. 

 

1.  Benægtelse 

Den første strategi handler om simpel benægtelse of forflytning af skyld. Virksomheden benægter såre at 

hændelsen har fundet steg, at virksomheden står bag handlingen eller at hændelsen var til skade for nogen. 

Flytning af skyld henviser til at virksomheden flytter ansvaret over på en anden virksomhed eller person, 

som dermed har ansvaret for hændelsen (Ibid.). 

 

2.  Unddragelse af ansvar 
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Anden strategi indeholder fire understrategier: Provokation, omstødelse, hændeligt uheld og gode 

intentioner. Anvender en virksomhed strategien provokation, betyder det, at den forsvarer sig med, at den 

følte sig nødsaget til at handle på grund af en anden hændelse. På denne måde fremstår handlingen mere 

rimelig. Benytter en virksomhed strategien omstødelse, forsvarer de sig med, at de ikke var ordentligt 

informeret eller havde haft tilpas kontrol med hændelsen og derfor ikke kan stilles til ansvar. Hændeligt 

uheld dækker over, som navnet antyder, at ulykken ikke var til at forudse og at virksomheden derfor ikke kan 

drages til ansvar. Sidst kan virksomheden forsvare sine handlinger med gode intentioner (Benoit, 1997, s. 

180). 

 

3.  Reduktion af hændelsens omfang 

Ønsker en virksomhed at minimere skaden og reducere hændelsens omfang, kan den anvende 

understrategierne: afstivning, minimering, differentiering, trancendens, angreb på anklager eller 

kompensation. Benyttes strategien afstivning, forsøger en virksomhed at aflede interessentens 

opmærksomhed, ved at minde denne om de gode gerninger virksomheden ellers gør.  

 

Benyttes minimering forsøger virksomheden at minimere interessentens negative opfattelse om hændelsen. 

Ved differentiering drager virksomheden paralleller til andre lignende hændelser, med værre udfald end den 

givne hændelse. Med trancendens ønsker virksomheden at sætte handlingen i et bedre lys, således at den 

fremstår mere fordelagtig for denne. Med angreb forstås af virksomheden går til modangreb, på den der i 

første omgang angreb den. Sidst men ikke mindst, kan virksomheden forsøge at genoprette sit image ved at 

give ofrene for hændelsen en kompensation (Ibid.). 

 

4.  Korrigerende handling 

Vælger en virksomhed strategien korrigerende handling, tager de kritikken til efterretning og lover 

eksempelvis at ændre procedurer for at forebygge at en lignende hændelse finder sted igen (Benoit, 

1997, s. 181). 

 

5.  Bøn om tilgivelse 

Den sidste strategi handler slet og ret om at bede om at tage ansvar for handlingen, unskylde og bede om 

tilgivelse. Benoit påpeger her, at virksomheden potentielt kan blive mødt med sagsanlæg fra de forurettede 

(Ibid.). 

 

 

 

Dette fører os til Coombs og hans SCCT-framework, som i høj grad er inspireret af Benoits Image 
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Restoration Strategies. Begge fokuserer de på hvordan en virksomhed skal reagerer på kritik fra stakeholders 

(Coombs, 2007a, s. 171). Strategierne har mange ligheder, hvilketkan ses i følgende afsnit, hvor Coombs 

krisekommunikationsstrategier vil blive gennemgået. 

 

3.2.2 Situational Crisis Communication Theory ifølge W. Timothy Coombs 
W. Timothy Coombs har med sin Situational Crisis Communication Theory (SCCT) skabt et teoretisk 

framework, der opgiver en række strategier, som virksomheder kan anvende under en krise til at beskytte 

deres omdømme. Virksomhederne skal dog ikke kun forholde sig til hvad der sker her og nu, men også det 

arbejde der ligger før og efter krisens opståen, med henblik på at genopbygge et skadet omdømme. (Coombs, 

2007a, s. 164). 

 

Ifølge Coombs er en virksomheds omdømme et vigtigt aktiv, som har stor betydning for dennes 

eksistensberettigelse (Coombs, 2007a, s. 164). Omdømmet bliver formet af de holdninger stakeholderne har 

til virksomhedens gøren og lade, hvilket igen betyder, at omdømmet kan styrkes eller skades alt efter 

hvordan virksomhedens handlinger opfattes af stakeholderne. (Coombs, 2012, s. 36). 

 

I denne forbindelse spiller både online og traditionelle medier en stor rolle, da det er fra disse kanaler 

stakeholderne primært får deres informationer og altså også herfra virksomhedens omdømme dannes 

(Coombs 2007a, 164).  Virksomheden skal leve op til stakeholdernes forventninger. Kan den ikke det, mener 

Cooms også, at det kan skade virksomhedens omdømme og understreger: ”A threat to the relationship is a 

threat to the the reputation” (Coombs, 2014, s. 36). 

 

Befinder en virksomhed sig i en krisesituation, sker der med andre ord en relationel skade. Hvor stor denne 

skade er, afhænger af stakeholders attribution af kriseansvar (Coombs, 2007a, s. 165). 

 

Situational Crisis Communication Theory - SCCT 

Dette leder os tilbage til Coombs Situational Crisis Communication Theory (SCCT), der har rødder i 

attributionsteorien, som igen har sine rødder i socialpsykologien. Dette bruges som et teoretisk værktøj til at 

forklare, hvordan vi som mennesker forsøger at finde frem til årsagen bag hændelser. I særdeleshed de 

negative af slagsen. Vi som mennesker placerer med andre ord et ansvar for en begivenhed hos en bestemt 

aktør – virksomhed eller person. Dette fører ofte til en følelsesmæssig reaktion – typisk vrede eller sympati -  

rettet mod den aktør, der opfattes som ansvarlig (Coombs, 2007a, s. 165-166).  

 

 

Jo større kriseansvar virksomheden pålægges af sine interessenter, desto mere vrede vil den møde. 
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Attributionsteorien kan benyttes til at forudsige truslen, som opstår under en krise, og til at vælge den 

strategi, der bedst kan beskytte virksomhedens omdømme (Coombs, 2007a, s. 166). Koblingen til 

krisekommunikation og SCCT består ved, at man arbejder ud fra samme antagelse som i attributionsteori – 

Når en krise opstår, vil de implicerede parter per automatik søge en aktør at holde ansvarlig for hændelsen. 

Attributionsteori er på denne måde en essentiel del af SCCT. Som Coombs definerer det:  

 

”Attribution Theory provides the rationale for the relationship between many of the variables used in 

SCCT” (Coombs, 2007b, s. 166). 

 

Måden, krisen skal italesættes på, sætter rammen for opfattelsen af virksomhedens rolle i 

krisen og har stor betydning for, hvordan stakeholderne i sidste ende placerer ansvaret. Det vil sige, at, den 

strategi man vælger, har indflydelse på graden af ansvar man stakeholders optik påtager sig. 

 

Hertil har Coombs identificeret 12 forskellige crisis types, som igen er inddelt i tre overordnede crisis 

clusters. Disse crisis types har hver betydning for stakeholdernes opfattelse af ansvar og dermed også 

truslens omfang. Det er vigtigt at analysere på stakeholdernes tilskrivning af ansvar, da det i samspil med en 

analyse af crisis situation skal sikre, at krisekommunikatøren vælger den i situationen mest fordelagtige 

strategi. 

 

Måden Coombs mener vi skal forholde os til en shitstorm består af tre trin: 

1. Analyser krisetypen.  

2. Analyser krisehistorik, tidligere relationer til stakeholdere og mediernes dækning.  

3. Vælg en respons-strategi. 

 

I det nedestående vil jeg gennemgå de tre trin. Jeg vil starte med at beskrive de mulige krisetyper ud fra 

deres crisis clusters: 
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Som det ses, medfører hver crisis type nogle specifikke og forudsigelige niveauer af tilskrevet ansvar. 

Virksomheden kan hermed forudse hvor meget ansvar stakeholderne vil tillægge den i den givne situation 

(Coombs, 2007a, s. 168). Hertil skal naturligvis også medregnes virksomhedens krisehistorik og tidligere 

relationelle omdømme, da det ligeledes kan være med til at øge truslen mod omdømmet.  

Ved at analysere på disse er det muligt at vurdere krisesituationen og hvor stor en trussel krisen er mod 

omdømmet. Med SCCT argumenterer Coombs for, at det ved hjælp af ovennævnte faktorer er muligt, at 

forudsige hvor stor en trussel en krise er mod en virksomheds omdømme.  Krisekommunikatøren starter ud 

med at vurdere hvilken crisis type der er tale om ud fra krisens kendetegn. Samtidig skal det afklares hvilken 

crisis cluster der er tale om, da dette er vigtigt for den valgte kommunikationsstrategi. Dette er dog ikke altid 

fyldestgørende, da også mediernes dækning og herunder framing, krisehistorie og tidligere relationelle 

omdømme kan have en betydning. 
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Næste trin går derfor ud på at inddrage krisehistorik, tidligere relationer til stakeholderne samt mediernes 

dækning. Befinder en krise sig i en victim cluster, der kendetegnes ved ingen eller svag tilskrivning af 

ansvar, kan denne blive intensiveret, såfremt virksomheden har en tidligere krisehistorik eller dårlige 

relationer til sine stakeholdere. På denne måde kan en virksomhed, der i den pågældende situation opfattes 

som et offer, få tilskrevet samme grad af ansvar og samme trussel mod sit omdømme, som hvis der var tale 

om en krisen i accidental cluster. Det samme gør sig for øvrigt gældende for en krise i i accidental cluster, 

der igen kan løfte en krise til niveau med preventable cluster (Coombs, 2007b, s. 168-169). 

 

Det er her værd at bemærke, at Coombs ikke mener, at mangel på krisehistorik og gode relationer til 

stakeholdere nødvendigvis kan mindske krisens implikationer. Årsagen til dette skal findes i, at stakeholders 

typisk reagerer på de negative historier og særligt på de sociale medier (Champoux et al., 2012, s. 24). 

Til at illustrere dette findes Coombs Crisis Situation Model of SCCT (Coombs, 2007, s.166).  

 
Figuren illustrer, ligesom det fremgik af table 1, at crisis type påvirker tilskrivningen af ansvar, hvilket igen 

påvirker truslen over for omdømmet. Krisehistorikken og tidligere relationer påvirker tilskrivningen af 

ansvar og truslen mod omdømmet. Påvirkningen er i figuren illustreret med pilene B1, B2, B3 og B4. 

Figuren viser derudover, at tilskrivningen af ansvar, er afgørende for de følelser, der vækkes hos 

stakeholders, hvilket illustreres med pilen C. Da tilskrivning af ansvar påvirkes af krisehistorik og tidligere 

relationer, spiller disse to også en indirekte rolle i forbindelse med de følelser stakeholders oplever. Især hvis 

følelserne er negative øges risikoen for, at de påvirker adfærden hos stakeholders og i sidste ende skader 

virksomheden endnu mere. Dette vises med pil E, der forbinder ”emotions” og ”behavioral intentions”. 
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Da tilskrivningen af ansvar påvirkes af crisis history og tidligere relationer, spiller disse to begreber således 

også en indirekte rolle i forbindelse med de følelser, som stakeholders oplever. Jo flere negative følelser en 

krise vækker hos stakeholders, jo større er risikoen for, at de følelser påvirker adfærden hos stakeholders og 

dermed skader virksomheden i et større omfang. Dette fremgår i figuren af pilen E, som forbinder emotions 

og behavioral intentions. Også virksomhedens omdømme kan påvirke adfærden hos stakeholders i 

forbindelse med en krise, hvilket er illustreret med pil D.  

Summen af modellen er hermed behavioral intentions, der illustrerer vigtigheden af begrebet 

krisekommunikation, idet netop stakeholders potentielt negative adfærd kan skade en virksomhed (Coombs, 

2007b, s. 169). 

 

Den valgte strategi vælges ud fra en vurdering af krisen i henhold til de illustrerede parametre.  

 

Den kommunikation en virksomhed vælger at benytte som sin krisestrategi kaldes virksomhedens crisis 

response. Dette bruges som et forsøg på at minimere truslen mod omdømmet, mindske krisens negative 

effekt på stakeholders følelser og adfærd, samt i sidste ende også påvirke virksomhedens omdømme i positiv 

retning. (Coombs, 2007b, s. 170). 

 

Som figuren viser, har krisestrategier også en effekt på tilskrivningen af ansvar, truslen mod omdømmet, 

samt stakeholders følelser. Pilene F1, F2 og F3 illustrerer dette. Alt efter hvilken krisestrategi man vælger, 

påvirker det dog også tilskrivningen af ansvar fordi den samtidig bliver et udtryk for i hvilken grad man 

accepterer samme ansvar. Jo mere imødekommende og bekymret virksomheden optræder over for sine 

stakeholdere, jo mere vil de holde dem ansvarlige for krisen.Hermed kommer vi frem til valget af crisis 

response strategy, hvor Coombs og Benoit begynder at ligne hinanden i sine anbefalinger. 

 

SCCT-frameworket præsenterer en række krisestrategier, som kan deles ind i tre overordnede strategier: 

1. Deny. 

2. Diminish. 

3. Rebuild. 

Hertil hører desuden tre understøttende strategier.  
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Som det ses fra ovenstående, beskriver Tabel 2 de forskellige krisestrategier og kommer med konkrete 

eksempler på kommunikation og handlinger, der er karakteristiske for disse. Det ses her tydeligt, hvordan 

den valgte krisestrategi er en indikator for hvor meget ansvar en virksomhed påtager sig.  

 

Som tidligere beskrevet, og som det også kunne ses i Figur 1, kan den valgte krisestrategi påvirke 

tilskrivningen af ansvar, omdømme og stakeholders følelser. I forlængelse heraf uddyber Coombs, at 

kommunikatøren har tre mål, når denne ønsker at beskytte et omdømme. 

 

”(1) shape attributions of the crisis, (2) change perceptions of the organization in crisis and (3) reduce the 

negative effect generated by the crisis” (Coombs, 2007b, s. 171). 

 

Vejen til at indfri et eller flere af disse mål, er ved at bruge strategisk krisekommunikation. Her handler det 

om at fremstille virksomheden og især krisen på en måde, så den imødekommer forventningerne hos flest 

mulige stakeholders og herved får færrest mulige negative konsekvenser for virksomheden. 

 

Medierne spiller en stor rolle i forhold til hvor disse stakeholders får deres informationer fra, og det betyder 

derfor også noget, hvordan en krise fremstilles i medierne. Krisekommunikatøren skal bruge medierne til at 

komme ud med sit budskab og er derved også med til at påvirke den framing virksomheden og krisen er en 

del af.  

 

Situationen er den samme på de digitale medier, som eksempelvis Facebook, hvor virksomheden er nødt til 

at være til stede for at forsøge at håndtere krisen. Er den ikke det, vil det i stedet være udsagn fra brugerne 

der kommer til at stå tilbage, hvilket sjældent er en fordel for virksomheden (Coombs, 2007b, s. 171). 

 

Krisekommunikationen sætter rammen, som så igen skal påvirke modtagerens opfattelse af en krise og 

herved også virksomheden. Ifølge Coombs har det derfor stor betydning, når en krise skal frames, ud fra 

hvilken strategigruppe man finder sin endelige strategi. Benytter man eksempelvis en deny-strategi, forsøger 

man at skabe en frame, der fjerner enhver forbindelse og dermed også ansvar imellem virksomheden og 

krisen. Hvis medierne og stakeholders begynder at benytte og accepterer denne frame, lider virksomhedens 

omdømme ingen skade (Coombs, 2007b, s. 171). Accepterer medier og stakeholders derimod ikke 

virksomhedens udlægning, vil det fremstå som et forsøg på at løbe fra sit ansvar. Krisekommunikationen får 

hermed den helt modsatte effekt og forværrer kun situationen med yderligere skade på omdømmet til følge. 
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Benyttes en diminish-strategi erkender virksomheden, at der er en forbindelse imellem virksomheden og 

krisen. Man vedkender sig hermed en grad af ansvar. Strategierne har her til formål at mindske dette ansvar, 

og stille virksomheden i et mere positivt lys.  

 

Dette kan gøres på to måder: 

1. Virksomheden plæderer for at krisen og dennes konsekvenser ikke er så alvorlige som stakeolders 

tror og/eller 

2. Krisen skyldes faktorer som virksomheden ikke har kontrol over, hvorfor de ikke kan bebrejdes i 

nogen betydelig grad (Coombs, 2006, s. 247). 

 

Det faktum at krisen er forårsaget af faktorer uden for virksomhedens kontrol, kan ses som et forsøg på at 

flytte krisen tilbage i accidental cluster, der igen vil mindske ansvarstilskrivningen for virksomheden 

(Coombs, 2007b, s. 172). 

 

Coombs betragter diminsh-strategierne som de mest effektive. De skaber et alternativ til den allerede 

eksisterende frame, som dermed får konkurrence. Med flere tilgængelige frames, vil stakeholders acceptere 

den udlægning de finder mest troværdig. De slår dog fejl, hvis ikke medier og stakeholders accepterer den 

frame virksomheden forsøger at få frem via sin kommunikation og blot fortsætter med at opfatte krisen 

igennem den allerede eksisterede og negative frame (Coombs, 2007b, s. 171). 

 

Sidst har vi Rebuild-strategierne, der kommer med nogle konkrete handlemuligheder, når omdømmet skal 

forsvares. Disse anvendes, når truslen mod omdømmet er tilpas stor og indeholder en direkte eller indirekte 

erkendelse af ansvar fra virksomhedens side. Formålet er at forsvare og genopbygge omdømmet. 

Erkendelsen af ansvar skal have så lidt effekt som muligt. Fordi denne type respons forudsætter en 

erkendelse af ansvaret, vil de også typisk blive brugt i forbindelse med kriser i preventable cluster eller 

accidental cluster, hvor virksomheden allerede har en negativ krisehistorik eller dårlige relationer til sine 

stakeholders.  
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Et eksempel på hvordan virksomheden kan agere, kan være ved at forsøge at kompensere stakeholder via 

gaver eller penge, ved at komme med en uforbeholden undskyldning, samt ved at minde stakeholders om 

deres tidligere gode relation (Coombs, 2007b, s. 172). Sidst opstiller Coombs otte guidelines, som han mener 

man bør inkorporere i sin krisekommunikation. Disse kan ses i tabel 3 (Coombs	2007b,	s.	173). 

 

 
 

Her illustreres det tydeligt, hvordan SCCT ikke kun bruges til at analysere sig frem i en given krisesituation, 

men også er brugbart til at vælge en konkret fremgangsmåde (Coombs, 2007b, s.173). 

 

Efter at have gennemgået Coombs teoretiske framework SCCT vil jeg nu se nærmere på det sociale medie 

Facebook. De to valgte cases udspringer netop fra denne platform, hvorfor det er nødvendigt at definere og 

klarlægge hvad det er for en størrelse.  
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3.3 Facebook-strategier 
Til håndtering af kriser på Facebook, har Champoux et al opstillet syv guidelines.  Disse vil blive brugt i 

analysen af JB’s og Imercos krisekommunikation. De syv trin ser således ud: 

 

1. ”Have a team in place” 

Til trods for at mange firmaer i dag bruger de sociale medier som kanaler for deres markedsføring, er der 

sjældent nogen ansat til kun at styre og holde øje med disse platforme. I stedet er det opgaver som pålægges 

lidt tilfældigt, ud fra hvem der nu måtte vide noget om sociale medier. Dette er dog noget, som er ved at 

ændre sig, hvilket kan ses på de mange SoMe-stillinger, der slås op på diverse jobportaler. Det anbefales 

sågar, at der nedsættes såkaldte ”social media teams” bestående af folk fra alle grene af virksomheden, som 

hermed får sociale medier med i deres jobbeskrivelser. Herved bliver virksomheden bedre rustet til at 

forudse og håndtere eventuelle kriser, og kan løse dem på tværs af afdelinger. 

 

2. ”Track company mentions on the internet” 

Internettet giver os adgang til nyheder i realtid. Bruger man hertil værktøjer som ”Google alerts”, kan en 

virksomhed hele tiden følge med i hvad der skrives om den og bliver informeret, hvis der eksempelvis opstår 

problemer. Det er ligeledes vigtigt, at virksomheder følger med i den daglige aktivitet på deres Facebook-

side, så de er opmærksomm,e hvis kriser skulle opstå og udvikle sig her. Al negativitet som havner på 

virksomheden Facebook-væg, bør adresseres så tidligt som muligt. 

 

3. ”Act quickly”  

Jo længere tid en virksomhed bruger på at udtænke deres response strategy, jo længere bliver listen af 

negative kommentarer. Det er uhyre vigtigt, at virksomheden reagerer med det samme, og ikke bruger timer 

på at debattere ordvalg og strategi. En god social media plan indeholder konkrete handlemåder for 

forskellige situationer, som alle hurtigt kan implementeres. 

 

4. ”Manage ongoing dialogue”  

Årsagen til Facebooks hurtigt voksende popularitet, skyldtes blandt andet tovejskommunikation.   

Under en krise må virksomheder derfor benytte Facebook til at deltage i samtalen og samtidig huske, at de 

taler på virksomhedens vegne. Virksomheden har muligheden for at slette posteringer og kommentarer, men 

det tilrådes i stedet at den bruger disse som afsæt for sin kommunikation. Slettes de helt, er det blot med til 

yderligere at eskalere situationen, samt gøre den i forvejen følelsesladede kommentator endnu mere rasende. 
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5. ”Take responsibility” 

Undskyld, undskyld og undskyld. Dette gælder også selvom virksomheden ikke er direkte ansvarlig. Ender 

en klage først på virksomhedens Facebook-væg, opfattes virksomheden som værende årsag til problemet og 

dermed ansvarlig. Kunder kan godt lige at se virksomheder tage ansvar og indrømme at de har begået en fejl. 

 

6. ”Fix the situation” 

Brug Facebook som medie til at kommunikere hvad der bliver gjort for at rette op på problemet. Fortæl 

hvordan virksomheden har løst problemet og lov at det ikke kommer til at ske igen. 

 

7. ”Move on” 

Virksomheder kan flytte klager eller diskussioner til andre hjemmesider, for hermed at rense deres 

Facebook-væg for rod. Fokus flyttes tilbage på den normale form for kommunikation med nye posteringer, 

hvilket igen giver de kunder der ikke var påvirket af krisen eller de som fandt virksomhedens undskyldning 

ærlig eller tilstrækkelig plads til at tale igen (Champoux,et al., 2012, s. 28-29). 

 

Anbefalingerne fra Champoux et al. deles af lokale kommunikationsfolk. Under interviewet med Jesper 

Andersen, fra Quantum Public Relations, kom han med følgende anbefaling og fem råd i forhold til 

håndtering af shitstorms: 

1. Stands ulykken. 

2. Tag Ansvar – own it. 

3. Udvis Empati. 

4. Informer løbende – styr selv flowet. 

5. Vis vejen frem. 

 

Jesper Andersens model er noget mere begrænset i sin tilgang, men indeholder alligevel nogle interessante 

forskelle ift. Champoux et al. Især punkt tre, skiller sig ud fra forrige fremgangsmåde. Andersen 

argumenterer for, at det uhyre vigtigt at vise, at man forstår sine stakeholders og deres udgangspunkt (Bilag 

7). Ved at vise empati, kommer man dem i møde i stedet for at trække sig op i hvert sit hjørne.  Samme 

betragtninger deles af psykolog Anders Colding-Jørgensen, der påpeger netop den manglende evne til at 

sætte sig i modtageres sted, som en af de største årsager til, at så mange kommunikationsfolk kommer i 

problemer. Colding-Jørgensen nævner København Zoo, som det gode eksempel. Zoo kunne ikke forstå, at 

deres kunder ikke forstod deres udgangspunkt, og fortsatte derfor ufortrødent med at forsøge at tale til deres 

fornuft.  En rationel fremgangsmåde er ikke altid fordelagtig, især ikke hvis ens stakeholders er 

følelsesmæssigt involverede. Her skal virksomheden i stedet udvise empati og forståelse og lægge de 

rationelle argumenter lidt på hylden.  
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Overordnet set er det tydeligt, at Champoux, Durgee, McGlynn, Andersen og Colding-Sørensen forholder 

sig meget anderledes til det at tage ansvar, end det gør sig gældende hos Coombs og Benoit.  Årsagen til 

dette skal primært findes i sociale mediers karakter, som der ikke er taget tilstrækkelig højde for i den 

traditionelle krisekommunikation. Hos Coombs og Benoit er der i høj grad tale om envejskommunikation, 

hvor man gør noget overfor/mod nogen. I SoMe-litteraturen er der i stedet tale om tovejskommunikation og 

et samspil i skabelsen af indhold.  Af denne årsag giver det god mening, at kombinere SoMe-litteraturen med 

klassisk krisekommunikation og anvende dette som teoretisk framework for specialet. 

4. Analyse 
Det følgende afsnit har til formål at holde den netop gennemgåede teori op imod de to cases. 

Hver case har fået sit eget afsnit, som igen er delt op i tre dele. Først analyseres shitstormens forløb ud fra 

Astrid Haugs model for shitstormens anatomi. Anden del behandler den pågældende shitstorm ud fra dennes 

karakteristika og benytter sig af SCCT-frameworket. Dette betyder, at crisis type og crisis situation først 

bestemmes, hvorefter mediernes framing analysere før jeg vælger en response strategi. I sidste del 

gennemgås virksomhedens reelle krisekommunikation, først på Facebook og derefter i de traditionelle 

medier. Her inddrages også Benoit samt SoMe-litteraturen. Denne del rundes af med at belyse 

effekten af virksomhedens krisekommunikation, ved at gennemgå de kvantificerede data fra de to 

virksomheders Facebook-vægge. Hver case afrundes til sidst med en opsummering af casen: Hvordan 

håndteres en shitstorm bedst muligt og hvilke retningslinjer kan vi udlede ud fra casen. 

 

4.1 JB-shitstormens anatomi 
Som nævnt, vil Astrid Haugs model om shitstormens anatomi blive anvendt i analysens første del. 

 

1. Anslag 

Samme dag som sagen blev afgjort i retten, begyndte de første negative kommentarer og anmeldelser at 

vælte ind over JB. JB’s Facebook-side var mediet, hvor brugere både skrev negative anmeldelser, skrev 

kommentarer direkte på væggen samt kommenterede på billeder der ikke havde noget med sagen at gøre. 

Alle muligheder for at kommentere blev sidenhen de-aktiveret, og det er i dag ikke længere muligt at skrive 

egne opslag eller anmeldelser på siden. 

 

2. Uddybning 

Shitstormen spredte sig nu også til andre hjemmesider hvor brugerne kunne udtrykke deres utilfredshed med 

negative anmeldelser. Dette medførte, at JB tre dage senere (22. september) så sig nødsaget til at lukke ned 

for deres side på Trustpilot (Prasz, 2014). Her væltede det ind med negative anmeldelser, 2-5 i minuttet, 

hvilket medførte. at JB fik en score på kun 0,5 ud af 10. Som Praz påpeger, var størstedelen af 
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kommentarerne negative og refererede direkte til retssagen. ”Kan ikke anbefale Jensen's Bøfhus pga. den 

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

 

3. Optrapning 

Samtidig med at negative anmeldelser og kommentarer væltede ind på Facebook, begyndte også dagblade og 

aviser at interessere sig for sagen. Ekstra Bladet var det første medie til at publicere en artikel om sagen og 

kunne den 19. september 2014 kl. 16:51 fortælle sine læsere hvordan JB blev overdænget med kritik 

(Harder, 2014). ” - Jensen's Bøfhus er boykottet fra og med i dag!” Herfra opsnappede de øvrige medier 

historien, og begyndte at følge sagens udvikling. 

 

4. Klimaks 

Da alle større medier havde bragt artikler om sagen, nåede den sit klimaks med et indslag i TV2-nyhederne 

den 20. september 2014. Med tv-dækningen kom historien ud til en bredere del af den danske befolkning, og 

fik nu endnu flere til at engagere sig i sagen. Som modsvar til den megen kritik, valgte JB derfor at deltage i 

TV-interviews og debatter. Et af de mest sete af disse indslag er fra den 21. september 2014 i Go’ Aften 

Danmark (Albrectsen, 2014). Her mødte ejeren af JB og Jensen’s Fiskerestaurant op til debat på direkte tv. 

Dette affødte endnu mere kritik og kommentarer på Facebook. 

 

5. Udfasning 

Godt fire til fem dage efter sin begyndelse begyndte shitstormen mod JB at aftage. Medierne havde mistet 

interessen for sagen og der blev længere og længere imellem de negative anmeldelser. Søger man på artikler 

om sagen på infomedia, kan man konstatere, at der efter fire dage blot fandtes én artikel omhandlende JB. 

 

Som det ses ud fra ovenstående anatomi, opstod shitstormen mod JB hurtigt og der gik ganske kort tid fra 

nyheden om sagens udfald slap ud til de negative kommentarer og anmeldelser begyndte at vælte ind. 

Hvorfor det gik således ønsker specialet at afdække. 

 

4.2 Jensen’s Bøfhus - Crisis Type og Crisis Situation  
Efter at have defineret JB shitstormens anatomi, er næste skridt nu at bestemme crisis type for derefter at 

vurdere den aktuelle crisis situation.  

 

4.2.1 JB-shitstormens Crisis Type 
Fordi shitstormen mod JB bunder i et søgsmål fra JB’s side, kan man argumentere for, at der samtidig er tale 

om en bevidst (intentionel) handling. Dette placerer i første omgang shitstormen i preventable cluster. Denne 

defineres ved at virksomheden med forsæt (knowingly) har handlet upassende (Coombs, 2007b, s. 186). 
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Man kan dog ikke samtidig argumentere for, at de har handlet decideret upassende, da søgsmålet er indgivet 

i overensstemmelse med gældende lov og retspraksis, ligesom de fik medhold i sagen fra højeste retsinstans.  

Derfor skal shitstormen i stedet defineres som en Challenge, der hører under accidental cluster. Dette 

betyder, at der tilskrives en minimal grad af ansvar samt en moderat reputation threat. En shitstorm af denne 

type defineres således: 

 

”Stakeholders claim an organization is operating in an inappropriate manner.” (Coombs, 2007b, s. 168).  

 

Dette passer i høj grad på JB, som hverken har brudt nogle officielle regler eller lovgivning, men blot har 

anlagt et søgsmål og her har fået medhold fra Højesteret. Offentlighedens reaktion på udfaldet tyder dog 

alligevel på, at JB har handlet upassende. 

 

I henhold til SCCT skal denne type shitstorm håndteres ved hjælp af Dimminish-strategierne. Det er dog ikke 

anbefalelsesværdigt at vælge strategi ud fra crisis type alene, da også crisis situation kan spille en afgørende 

rolle, idet denne kan være med til at øge ansvarstilskrivningen samt truslen mod omdømmet, hvilken igen vil 

medføre en anden SCCT-anbefaling samt responsstrategi. Det er derfor nødvendigt først at undersøge crisis 

situation. 

 

4.2.2 JB-shitstormens crisis situation 
Når vi kigger på JB’s crisis history og prior relational reputation, er det ikke muligt at dokumentere, at JB 

tidligere skulle have stået i en lignende situation, som de kom ud for i 2014. Der var dog optræk til en 

shitstorm allerede den 6. maj 2013, hvor Nordjyske på Facebook spurgte sine læsere, hvad de mente om JB’s 

søgsmål mod Jensens Fiskehus. Her kommenterede lidt over 100 læsere på opfordringen:  

 

”Jensen’s Bøfhus har anlagt sag mod Jensens Fiskerestaurant i Sæby, fordi navnet på fiskerestauranten 

ligger for tæt på bøfkædens navn. Hvad mener du om sagen? /Linse”3  

 

Størstedelen udtrykte utilfredshed og der blev ligefrem opfordret til boykot. Alligevel kan man ikke 

konkludere, at der er konkrete eksempler på tidligere shitstorme, hvorfor crisis history ikke spiller en større 

rolle for crisis situation.  

 

																																																								
3
	https://www.facebook.com/nordjyskemedier/posts/10151426496931344	
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Når man kigger på tidligere relationer til stakeholders, tegner der sig et lidt andet billede. På hjemmesiden 

Trustpilot4 findes talrige negativt ladede anmeldelser, som er lagt op længe før shitstormen i 2014. Disse 

stammer fra helt almindelige danskere. Heller ikke professionelle anmeldere var før shitstormen synderligt 

begejstrede for JB (Price, politiken.dk, 2009; Rasmussen, Berlingske, 2014). Til trods for dette, kan man dog 

sige, at JB med mere 49 restauranter fordelt over Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, samt mere end seks 

millioner gæster om året, må betegnes som en succesfuld restaurantkæde. Det er kun naturligt, at så stor en 

virksomhed har både glade og utilfredse kunder. Set i dette lys, er det derfor ikke muligt at sige noget 

endegyldigt om tidligere relationer til stakeholders. Af samme årsag, kan man ikke konkludere, om JB 

tidligere har været ude og decidere skade relationen til sine stakeholders i en sådan grad, at det skulle 

forværre shitstormens crisis situation, men blot at ikke alle er positivt stemt overfor JB. Relationen til de i 

forvejen negativt indstillede stakeholders er dog højst sandsynligt kun blevet yderligere forringet af JB’s 

adfærd. 

 

Ud fra analysen af crisis history og prior relational reputation er det ikke muligt at bestemme om disse har 

forværret crisis situation og hermed øget tilskrivningen af ansvaret samt truslen mod omdømmet. Det sidste 

element, der er med til at definere crisis situation er derfor yderst interessant. Dette vedrører mediernes 

dækning og hermed også framing af sagen, som nu vil blive undersøgt. 

 

4.2.3 Mediernes dækning – Davids kamp mod Goliat 
Det følgende afsnit vil se nærmere på mediernes framing af JB-sagen og herved afgøre i hvilken grad denne 

spillede en rolle under shitstormen. Dette gøres ved at benytte de udvalgte artikler som analysegenstand, og 

her identificere aspekter, der særligt fremhæves for modtagerne. Disse identificeres ved at kigge specifikt på 

ordvalg, metaforer samt sproglige vendinger. 

 

Når man studerer artikler vedrørende shitstormen mod JB, er det interessant at betragte, hvordan relationen 

mellem de to restaurantkæder beskrives, samt hvilken vægt der lægges på størrelsen af de to virksomheder. 

Medierne skifter fra at tale om virksomhederne, JB og JF, til at gå ned på det personlige plan, 

virksomhedsejerne, og inddrager Palle Skov Jensen som ejeren af den store franchise-virksomhed imens 

Jacob Jensen kun kaldes restauratør. Et godt eksempel på dette er fra Ekstra Bladet, hvor retsopgøret imellem 

de to parter illustreres ved brug af historien om David mod Goliat: den lilles kamp imod den mægtige 

restaurantkæde. 

 

																																																								
4
	https://dk.trustpilot.com/review/www.jensens.com	
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”Som indehaver af Jensens Fiskerestaurant personificerer han (Jacob Jensen red.) Davids kamp mod Goliat 

i sin nu tabte navnestrid med den mægtige restaurantkæde Jensen’s Bøfhus.” (Rask, Ekstra Bladet, 2014) 

 

Ovenstående citat er blot et af mange eksempler på det tydelige fokus på størrelsesforholdet. Det går igen i 

lignende artikler, hvor JB bliver beskrevet som ”million-foretagendet”, ”bøfgiganten” og ”restaurant-

imperium” (Jeppesen, Clante, Ekstra Bladet, 2014; Nissen, DR.dk, 2014; Rask, Ekstra Bladet, 2014). Som 

modpol til dette beskrives JF som ”lille konkurrent” og ”lille fiskerestaurant” (Jensen, Politiken, 2014; 

Nissen, dr.dk, 2014). Forholdet imellem de to beskrives som værende af antagonistisk karakter, og medierne 

er med deres artikler med til at piske en stemning op. Fordi opgøret netop blev afgjort i en retssal, kan denne 

vinkling langt hen ad vejen godt forsvares. Det er dog ikke alle medier der beskriver situationen fra denne 

vinkel og der findes også artikler med et mere neutralt syn på sagen. Et eksempel på dette er fra Berlingske, 

hvor metaforer, bibelske henvisninger og fokus på størrelsesforholdet er sorteret fra.  

 

”…Jensen’s Bøfhus trak Jensens Fiskerestaurant fra Sæby i retten for at bruge det kendte danske efternavn 

til sin virksomhed.” (Berlingske, 2014).  

 

Andre steder illustreres problematikken ved brug af de to hovedpersoner, Palle Skov Jensen og Jacob Jensen, 

der stilles over for hinanden som i en boksering (Ekstra Bladet, 2014). Forskellen på de to måder at 

fremlægge samme sag på, bunder i mediernes respektive segmenter og målgrupper. Hårdt sat op, kan Ekstra 

Bladet betegnes et populistisk medie imens Berlinske er den pæne konservative avis. En helt tredje måde at 

beskrive forholdet på, ses i Politiken, hvor det er den lille mand imod den store virksomhed:  

 

”Ifølge dommen skal den lille restauratør betale 200.000 kr. til Jensen’s Bøfhus, 150.000 kr. til 

restaurantkædens sagsomkostninger, sin egen advokat og de rent praktiske foranstaltninger efter 

nederlaget.” (Jensen, Politiken, 2014) 

 

Det er her værd at bemærke skiftet imellem virksomhed mod virksomhed, ejer mod ejer og nu virksomhed 

mod ejer. Der er ikke længere blot tale om, at JB har vundet sagen mod JF, eller for den sags skyld at Palle 

Skov Jensen har vundet over Jacob Jensen. I stedet hedder det sig nu, at det er ”restaurantkæden” JB, som 

har vundet over den ”lille restauratør”. Det antagonistiske forhold har ændret karakter, så det nu er en 

restaurantkæde imod en person eller sagt med andre ord, nu er det JB mod Jacob Jensen. Dette er blot en 

yderligere udpensling og understregning af størrelsesforholdet imellem de to parter, som netop framer sagen 

som ”lille uskyldige Davids kamp mod store stygge Goliat.” (Rask, Ekstra Bladet, 2014). JB med Palle Skov 

Jensen i spidsen er skurken, der angriber det skyldige offer, Jacob Jensen og JF, hvilket igen giver et indtryk 

af at Højesterets kendelse er uretfærdig.  
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Analysen over for offentligheden er åbenlys og foretaget af aviserne inden stakeholderne selv begynder at 

tænke sig om. De metaforer der knytter sig til David og Goliat er ikke blot den store (og dumme) mod den 

lille (og kvikke), men også det godes svære kamp imod det onde. David, der slog Goliat ihjel, blev som 

bekendt konge af Israel, så den umiddelbar fortolkning går på, at det er David vi skal holde med, i stedet for 

den store tunge og tumpede kæmpe. At sætte personen op mod forretningen giver associationer i retning af 

”man against the machine”. Igen, vi ønsker ikke at maskinen skal vinde. Sagen lader til at være afgjort i 

medierne fra start af. 

 

Denne framing af sagen er dog ikke helt retvisende, da Jacob Jensen allerede ved søgsmålets indgivelse 

ejede tre Jensens Fiskerestauranter (Jørgensen, Ekstra Bladet, 2014; Staghøj, Weekendavisen, 2014). 

Samtidig ejede han også Sæby Fiskehal Aps, der udover at levere fisk til hans egne restauranter ligeledes 

beskæftiger sig med engrossalg af fisk.5  

 

Der er med andre ord et stykke vej fra dækningen i medierne, hvor Jacob Jensen beskrives som den lille 

selvstændige erhvervsdrivende med en enkelt restaurant, der overrumples af den store onde bøfkæde, til 

virkeligheden. Denne framing er ganske enkelt ikke retvisende og selvom JB stadig er en betydelig større 

virksomhed end den Jacob Jensen driver, nuancerer det ikke desto mindre mediernes fremstilling af ham som 

det uskyldige offer. 

Ud over mediernes ordvalg, vinkling og hermed også framing af sagen, er det ligeledes interessant at se om 

denne opfattelse af relationen imellem de to parter kun eksisterer hos journalisterne, eller om den også går 

igen hos den danske befolkning. Det kan man få et indtryk af ved at nærlæse de citater som bruges i 

artiklerne, som nu vil blive gennemgået. 

 

4.2.3.1 Mediernes brug af citater 
Artiklerne vedrørende JB-shitstormen indeholder citater fra både journalister samt samt udtalelser hentet 

direkte fra Facebook. Her er det værd at notere sig, at selvom de giver udtryk for hvordan afsenderen 

forholder sig til sagen, er citaterne også bevidst valgt af journalisten i artiklen, så de passer ind i den frame 

journalisten har valgt at formidle. I denne henseende er det ikke spor bemærkelsesværdigt, at artiklerne 

udelukkende indeholder citater, både skriftlige og mundlige, der forholder sig negativt til JB og deres 

håndtering af sagen.Et typisk eksempel på dette skal findes i Ekstra Bladet, hvor en tilfældig dansker bliver 

adspurgt: 

 

																																																								
5
	http://www.danske-selskaber.com/s-by-fiskehal-aps-6rut/	
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”Jeg forholder mig hverken juridisk eller økonomisk til sagen, men rent personligt bryder jeg mig ikke om, 

at de store så at sige jagter de små, som det er tilfældet her.” (Rask, Ekstra Bladet, 2014). 

 

Dette passer som fod i hose med det billede medierne i forvejen tegner af Jacob Jensen og hans Fiskehus - 

den stores kamp mod den lille. Citaterne er med til at understøtte og forstærker det portrætterede frame og 

giver indtryk af, at der er opbakning til samme i befolkningen. 

 

Journalisterne kommer hermed til at spille en stor og ganske afgørende rolle. Ikke alene kører de på 

størrelsesforholdet imellem de to virksomheder og skaber dermed en frame, der passer ind i deres dækning. 

De sætter samtidig en fed streg under denne frame ved kun at medtage citater, der underbygger denne 

fortolkning. 

 

Journalisterne har dog ikke kun forhørt sig hos menigmand, men har også inddraget og adspurgt fagfolk 

inden for kommunikationsfaget. Også disse har et negativt syn på JB og virksomhedens ageren. Eksempelvis 

Henrik Byager, der i en artikel i Ekstra Bladet udtaler:  

 

”Det er på grænsen til idiotisk, fordi folk hader historier, om den store der tryner den lille.”(Jeppesen, 

Clante, Ekstra Bladet, 2014).  

 

Denne holdning deles af ekspert i adfærd på de sociale medier, Anja Tønning:  

”Det er en rigtig David og Goliat-fortælling om den store, der tryner den lille” (Prasz, Borre, Politiken, 

2014).  

 

Citaterne fra eksperterne tilføjer en interessant vinkel, idet det hermed ikke kun er helt almindelige danskere, 

der ser negativt på JB. Også professionelle kommunikationsfolk benytter sig af sammenligningen af 

størrelsesforholdet mellem de to virksomheder. 

 

Hvor det giver mening for journalistens vinkling, inddrages sidst men ikke mindst også citater fra de 

implicerede parter. I eksemplet her, får ejer af JF, Jacob Jensen, taletid. Den bruger han så til at støtte op om 

den allerede eksisterende frame og fokuserer på størrelsesforholdet imellem sin egen og JB’s omsætning: 

 

”Jeg synes, at det er lidt småligt, og det er nok også det, de folk, der har skrevet kommentarer forskellige 

steder, er sure over... Min omsætning er en dråbe i vandet i forhold til hans.” (Jeppesen, ekstrabladet.dk, 

2014).  
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Med denne udtalelse bygger Jacob Jensen direkte videre på den allerede opstillede frame, uden nogen som 

helst stillingtagen til om den er korrekt eller ej. I stedet lægger han sig op af både, menigmands, 

kommunikationsfolks og journalisternes moralske stillingtagen. 

 

Han sender samtidig svadaer imod højesteret og kalder dommen for ”træls og uretfærdig” (Jensen, 

Politiken, 2014).  ”Jeg er rystet over dommen. Jeg indrømmer gerne, at det er helt surrealistisk for mig” 

(Berlingske, 2014). 

 

Når Jacob Jensen italesætter sig selv som den forurettede og påtager sig den offerrolle medierne har tildelt 

ham, fortsætter og forstærker han den diskurs medierne har rammesat. Diskursen er dog noget fejlbehæftet. 

Når Jacob Jensen siger at det er træls og surrealistisk, benytter han udtryk, der forholder sig til hvordan 

situationen føles for ham. At det er uretfærdigt må siges at være forkert i ordets bogstavelige forstand, da 

retten netop er den instans, der afgør hvem der har ret og hvem der tager fejl. 

 

Til trods for nogle få eksempler, kan man ud fra ovenstående argumentere for, at mediernes dækning af JB-

shitstormen er meget ensidig. Der bruges flittigt citater fra implicerede parter, eksperter og almindelige 

danskere, men alle giver de udtryk for den samme opfattelse af sagen. Det er JB der er skurken og JF det 

uskyldige lille offer. Det er den episke kamp imod den lille imod den store, hvilket også flittigt illustreres i 

form af sprogbruget, der gennemgående har fremhævet størrelsesforholde imellem de to virksomheder. 

Kampen om hvilken fortolkning der skal være gældende er med andre ord afgjort af medierne. Oven i dette 

benytter journalisterne endnu et trick til at frame shitstormen på. Ved hjælp af volds- og vejrmetaforer 

beskriver de hvordan offentligheden raser imod JB og hermed er med til at dramatisere og sætte en 

stemning/frame op. 

 

”På firmaets Facebook-profil er der nemlig en sand protest-storm, hvor mere end 1300 i skrivende stund har 

været inde og givet deres mening til kende.” (Jeppesen, ekstrabladet.dk, 2014). 

 

Ved at benytte en vending som ”en sand protest-storm”, dramatiserer journalisten begivenhederne og 

situationen som JB befinder sig i. Dette sprogbrug med voldsomt vejr går igen på de øvrige medier. ”Ruller 

bølger af vrede og forargelse ind over kæden” (Rask, Ekstra Bladet, 2014) og ”På Facebook hagler kritik 

ned over Jensen’s Bøfhus”(Nissen, dr.dk, 2014). 

 

Også voldsmetaforer benyttes flittigt til at dramatisere situationen. Eksempelvis hos Ekstra Bladet, hvor JB 

får ”tæsk” (Rask, Ekstra Bladet, 2014) ligesom virksomheden har ”sendt bagdelen op i klaskehøjde” 

(Jeppesen, ekstrabladet.dk: 2014). Voldsmetaforerne bruges dog ikke kun til at beskrive JBs medfart på 
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Facebook, men også til at illustrere JB’s sejr i retten, som eksempelvis her fra Ekstra Bladet: ”Højesteret har 

talt: Bøf-Jensen banker Fiske-Jensen” (Jeppesen, ekstrabladet.dk, 2014) og ”Jensen slog Jensen” (Bloch 

Andersen, BT, 2014). Voldsmetaforen er ikke kun med til at skabe en mere dramatisk frame, men 

understreger samtidig det antagonistiske forhold imellem JB og JF. Citaterne underbygger dette:  

 

”Folkene bag Jensen's Bøfhus forstår godt, at det kan se ud som om, at de for ingen nytte tryner en lille 

konkurrent.” (Jeppesen & Clante, Ekstra Bladet, 2014) og ”…folk hader historier, om den store der tryner 

den lille, siger han og forsætter: Det rammer lige ind i vores danske folkesjæls forståelse. Den store gigant-

kæde skal ikke tryne den lille fiskemand.” (Nissen, dr.dk, 2014) 

 

Grunden til at journalisterne overhovedet bruger disse metaforer, er naturligvis, at det øger chancen for at 

modtagerne opfatter shitstormen præcis så alvorlig og dramatisk, som de ønsker.  Samtidig kommer de fem 

nyhedskriterier6, med særligt fokus på konflikt og sensation, i spil, hvilket igen er med til at retfærdiggøre 

dækningen  Med voldsmetaforerne understreger de størrelsesforskellen og hvor uretfærdig og urimelig en 

behandling de mener JF har fået.  

Man kan argumentere for, at voldsmetaforerne ligefrem bidrager til yderligt at dæmonisere JB. Det er en god 

historie og medierne udnytter den til fulde i deres dækning. Det er ikke svært at sætte sig ind i JB’s 

frustration over dette. Især ikke fordi dæmoniseringen af JB ikke er rimelig, når den holdes op imod de 

faktuelle begivenheder, der lå forud for dommen i Højesteret. 

 

4.3 Valg af response strategy 
Ud fra ovenstående analyse vil jeg nu gøre status på hvilken crisis response strategi der havde været den 

mest fordelagtige at vælge i JB’s situation.  

Som tidligere konkluderet, var der ikke nogle forhold i forbindelse med crisis history og prior relational 

reputation, der kunne have påvirket tilskrivningen af ansvar og reputation-truslen i negativ retning. Man kan 

dog ud fra JB’s anmeldelser på Trustpilot spore et lunkent forhold til stakeholders, som måske var 

medvirkende årsag til, at disse ikke var på JB’s side, da stormen ramte. 

 

Som det fremgår af mediernes dækning, portrætteres shitstormen og især JB’s rolle i denne særdeles 

negativt. Det er man nødt til at forholde sig til, når man skal vælge en krisestrategi. Desværre fremstår 

SCCT-frameworket her uklart og mangelfuldt i sine anbefalinger. Der er ikke taget tilstrækkelig højde for, at 

framingen af en sag kan få så stor betydningen for måden den skal håndteres på, at anbefalingerne går stik 

imod hvad der ellers tilrådes.   

																																																								
6
	http://aiu.dk/mediehandbogen/journalistik/nyhedskriterier/	
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SCCT dikterer, at shitstorms i accidental cluster, som er præget af tidligere kriser (crisis history) og/eller u-

favorable tidligere relationer (prior relational reputation) bør håndteres som shitstorms i preventable cluster. 

Dette passer dog skidt på JB-shitstormen, hvor forhistorien ikke spille den store rolle. I stedet er det den 

meget ensidige og negative framing, der gør hele forskellen. Ud fra dette har jeg derfor svært ved at 

argumentere entydigt for hverken diminish- eller Rebuild response-strategierne.  

 

Tager vi diminish- strategierne først, anfører SCCT, at de fungerer bedst, når en allerede eksisterende frame 

skal forstærkes (Coombs 2007, s. 171).  Med artiklernes negative framing af JB og shitstormen in mente, er 

det derfor svært at forestille sig, at JB ville kunne opnå en positiv effekt ved brug af netop en diminish-

strategi. Tvært imod kan man let forestille sig, hvordan JB vil blive tillagt hele ansvaret for shitstormen hvis 

de blot forsøger at bortforklare. Det er derfor svært at forestille sig, at tilskrivningen af ansvar kun er 

minimal og dermed også at truslen mod omdømmet kun er moderat. I stedet er det nærliggende at opfatte 

shitstormen som en del af preventable crisis clusters, om end dens karakteristika placerer den som 

challenges i accidental cluster. Set i dette lys, er det svært at anbefale en diminish-strategi, til trods for at det 

er hvad man bør benytte i forhold til SCCT-frameworket. 

 

Omvendt kan man heller ikke entydigt argumentere for at bruge en Rebuild-strategi. Dette både fordi SCCT 

ikke anbefaler det, men også fordi JB herved påtager sig hele ansvaret. Sagens udvikling og den negative 

framing taget i betragtning, kunne en sådan fremgangsmåde dog alligevel være et forsøg værd. Til trods for 

at JB har rettens ord for at de har handlet korrekt, har deres stakeholders en anden opfattelse. Denne kan JB 

ikke ændre tilstrækkeligt på kun ved brug af dininish-strategierne, hvorfor jeg ville anbefale dem ligeledes at 

gøre brug af Rebuild-strategier, til trods for at de herved påtager sig mere ansvar end de reelt har. 

 

Med den teoretiske gennemgang overstået, er det interessant at se på hvordan JB så rent faktisk greb 

situationen an. 

 

4.4 JB’s Krisekommunikation 
Det følgende afsnit vil behandle JB’s faktiske kommunikation under shitstormen, og vil ved hjælp af SCCT, 

Image repair discourse og SoME-litteraturen foretage en teoretisk analyse af deres håndtering af samme. Det 

vil her blive dokumenteret, hvordan kommunikationsprocessen starter og udvikler sig ud fra en analyse af 

JB’s egen kommunikation på Facebook og i de traditionelle medier.  

 

Når man kigger på JB’s kommunikation overordnet set, kan den fordeles i tre faser og over tre platforme. De 

sociale medier, de trykte medier og TV/Radio. Fordi shitstormen helt efter bogen starter på Facebook, er det 
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også her JB først reagerer, hvor de er hurtige ude og svare på kritikken i kraft af den ”Facebookansvarlige” 

Ane. 

 
(JB på Facebook, 2014) 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at JB reagerer så promte – som var de forberedte på en negativ reaktion. 

Årsagen herfor kunne meget vel findes i det forvarsel JB fik, da Nordjyske.dk spurgte sine følgere ind til 

søgsmålet på sin Facebook-side, som tidligere nævnt i analysen. 

 

Deres hurtige reaktion passer dog samtidig godt på anbefalingerne fra Champoux et al, der foreskriver, at 

man reagerer hurtigt, når krisen opstår, (act quickly). Bruger vi Jesper Andersens terminologi, kan dette 

samtidig ses som et forsøg på at ”standse ulykken”. 

 

Det er tilsyneladende samtidig den samme person, der personligt svarer alle de vrede danskere, nemlig Ane 

(have a team in place).  Det er her værd at bemærke, at de mange negative kommentarer alle bliver givet til 

opslag, som intet har med sagen at gøre, idet JB ikke officielt melder noget ud om sagen på Facebook, før 

flere dage senere. Dette gør sig både gældende for opslaget der lægges op samme dag Højesteret afsiger sin 

afgørelse, den 19 september, og for opslag fra dagene før denne dato.  

 

Det er tydeligt at se, at JB følger aktiviteten på deres Facebook-side (track company mentions), idet de svarer 

på stort set alle opslag, også i de tidligere posts. Her svarer JB stort set alle personligt, og forsøger bedst 

muligt at gå i dialog med dem (manage ongoing dialogue). Dialogen er dog noget ensidig, da JB’s svar for 

det meste ligner et forudbestemt autosvar, der henviser til en senere udmelding i medierne.  
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(JB på Facebook, 2014) 

JB har nemlig allerede på shitstormens første dag, den 19. september besluttet, at alle udtalelser vedrørende 

sagen skal ske i medierne, hvilket altså ikke inkluderer Facebook. JB har fra starten lagt en strategi for 

hvordan de ville svare på kritikken. Hvorvidt denne strategi er fornuftigt eller ej, vender jeg tilbage til senere. 

JB fremstår dog godt forberedt på den indledende håndtering af sagen. Medarbejderne sad klar til at 

overvåge Facebook-siden og gik i dialog med brugerne. JB havde samtidig udtalelser klar til den første 

artikel om sagen, som blev publiceret samme aften. 

 

4.4.1 JB’s krisekommunikation på Facebook 
Fordi shitstormen mod JB er startet på Facebook, vil analysen tage sit udgangspunkt her og se nærmere på 

JB’s egne opslag på deres Facebook-side. Som nævnt i forrige afsnit, ønskede JB primært at kommunikere i 

de traditionelle medier. Dette budskab fastholdes i samtlige svar til vrede danskere på Facebook. JB ønsker 

ikke at tage diskussionen på Facebook, hvilket betyder, at virksomhedens kommunikation på platformen 

også er ganske sparsom og begrænser sig til tre indlæg fra den 20., 22. og 25. september. Et enkelt opslag 

sniger sig ind imellem de to første datoer, men da dette blot er et link til en tv-debat i Go’ Morgen Danmark, 

vil det ikke blive behandlet i dette afsnit, men først senere sammen med de øvrige traditionelle medier. 

 

Kigger man på de tre opslag (Bilag 1), har de ud fra SCCT eller SoMe-litteraturens definitioner ikke meget 

med krisekommunikation at gøre. Dette skyldes, at de er så anonymt udfærdiget, at det umiddelbart er svært 

at spore direkte brug nogle af de tidligere nævnte strategier.  Opslaget fra 20. september minder dog lidt om 

krisekommunikation, selvom det på ingen måde anvender de i analysen tidligere anbefalede strategier 

diminish eller Rebuild.  

 

I et åbent brev på JB’s hjemmeside (som sidenhen er blevet fjernet) den 20. september adresserer Palle Skov 

Jensen restaurantkædens gæster, og forklarer bevæggrundene for JB’s handlinger. Det er her ganske tydeligt, 

at han ikke mener, at JB har gjort noget forkert og forsøger derfor heller ikke at forsvare sig selv (Bilag 4). I 

brevet anerkender han, at ”mange er kritiske”, hvilket ”naturligvis gør et indtryk”. Alligevel mener han 

ikke, at JB er skyld i shitstormen, til trods for mediernes framing af sagen. Man kan argumentere for, om end 

det kun fremgår implicit, at han benytter Denial fra Deny response-strategierne, hvilket ellers ikke anbefales 

i forbindelse med denne type shitstorm. Fra Benoits anbefalinger kan man argumentere for, at hele brevet er 

et udtryk for benægtelse, idet JB forsøger at tale sagen ned, og slet ikke forholder sig til, at der allerede på 

dette tidspunkt er tale om en regulær shitstorm. 

 

Brevet fortsætter med hvad der kan tolkes som brug af Deny response-strategien Scapegoat, idet han lægger 

ansvaret for shitstormen hos JF: ”Rigtig mange danskere forbinder navnet Jensen’s med vores restauranter 
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og derfor kan det skabe forvirring hos gæsterne, når en helt anden restaurant kalder sig det samme som 

os.”.  

 

Til sidst afslutter han brevet med at ønske Jacob Jensen og JF held og lykke fremover og håber, at JF ”også 

fremover vil have mange glade gæster.” Skønt det er meget implicit, kan det tolkes som et brug af Diminish-

strategien Excuse, da det antyder, at JB ikke har haft til hensigt at skade JF. I Benoits terminologi, kan dette 

tolkes som en unddragelse af ansvar og forsvar via gode intentioner, idet de ønsker JF god vind fremover. 

Man kan desuden med lidt god vilje argumentere for, at JB ligeledes benytter afstivning til at reducere 

skaden, idet de i starten af opslaget hentyder til, at JB har eksisteret i 25 år. 

 

Netop de implicitte hentydninger understreger, at der ikke er tale om egentlig krisekommunikation, og at det 

er derfor i sidste ende op til læseren, hvordan denne læser og tolker Palle Skov Jensens brev. 

 

To dage senere, den 22. september, kan dog spores en udvikling i kommunikationen. Her linkes til et 

radiointerview fra P4 Fyn7, hvor Palle Skov Jensen igen er ude og forsvare virksomheden.  I interviewet 

giver Skov Jensen udtryk for, at ”mange har misforstået situationen” og begrunder dette med, at JB ”Måske 

ikke har været helt gode til at forklare tingene”.  

 

Skov Jensen forklarer, at søgsmålet alene blev indgivet, fordi Jacob Jensen valgte at udvide sin forretning til 

tre restauranter og hermed blev til en kæde. Denne oplysning fremgår kun i ringe grad af avisartiklerne og 

Skov Jensen angriber dermed den framing af sagen som er skabt af netop medierne. Hos Benoit kan angrebet 

på mediernes framing tolkes som et forsøg på reduktion af hændelsens omfang. 

 

”Vi har hele tiden sagt, at han godt må blive ved med at kalde restauranten i Sæby for Jensens 

Fiskerestaurant. Og vi har ikke ønsket at lægge Jacob Jensen nogle hindringer i vejen.” 

 

Her benytter han Diminish-strategierne Justification og Excuse. Justification bruges, da Skov Jensen 

fortæller, at JB aldrig har været ønsket at JF i Sæby skulle skifte navn. Hermed ønsker han at minimere den 

opfattede skade af søgsmålet, da meget af vreden gik på, at folk troede, at JF i Sæby ikke måtte beholde sit 

navn. I slutningen af citatet anvender han Excuse, da han oplyser, at det ikke har været deres hensigt at skade 

JF. Hermed fralægger han og dermed JB sig ansvaret for sagens udvikling. 

 

																																																								
7
	https://soundcloud.com/p4fyn/shitstorm-kom-bag-pa-jensen	
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Det sidste opslag på Facebook vedrørende shitstormen er fra den 25. september og indeholder meget lidt 

information. I stedet tjener opslaget kun til at afmontere og lukke shitstormen ned. Den Facebookansvarlige 

Ane står igen som afsender. Signalet er klart. JB ser nu sagen som afsluttet og de glæder sig nu meget til, at 

”vi sammen kan skabe god stemning igen”. Det er her værd at bemærke, at opslaget kun relaterer til 

Facebookbrugerne og dermed ikke forsøger at føre læseren væk via links til artikler eller indslag på andre 

medier. I stedet ønsker man, at fortsætte dialogen, som den så ud før shitstormen indfandt sig. Ved at 

kommunikere på denne måde, forholder JB sig slet ikke til præmissen om, at dialogen er ændret. 

 

Efter at have gennemgået de relevante opslag vedrørende shitstormen på Facebook, er det nu tid til at se på 

hvordan virksomheden håndterede situationen i de traditionelle medier. 

 

4.4.2 JB’s krisekommunikation i de traditionelle medier 
Det følgende afsnit vil se nærmere på JB’s krisekommunikation i traditionelle medier og heri benytte 

begreberne fra SCCT og SoMe-litteraturen til analysen. De primære analyseelementer består af JB’s 

udtalelser i avisartikler fra perioden samt debatten fra Go’ Morgen Danmark, hvor Palle Skov Jensen stod 

ansigt til ansigt med Jacob Jensen på landsdækkende TV. 

 

Ud fra de artikler, som specialet bruger som sin primære empiri, er det hver gang Palle Skov Jensen, der står 

som afsender og repræsentant for JB. Udtalelserne falder i perioden 19.-28. september. Der er tale om en 

forholdsvis kort periode, men den tjener alligevel fint som eksempel til at understrege det skift i 

kommunikationen, der sker undervejs. Især debatten i Go’ Morgen Danmark kommer til at markere sig som 

et vendepunkt. 

 

Indledningsvis foregår krisekommunikationen dog via udtalelser til primært avisartikler, hvor JB benytter 

Diminish- og Rebuild Response-strategierne, Excuse og Regret. Dette er interessant, da specialet i analysen 

af Crisis situation kom frem til samme resultat, men uden at kunne anbefale det ene frem for det andet. Det 

er ligeledes interessant at bemærke, at de to strategier benyttes på samme måde hver gang. Palle Skov Jensen 

understreger konsekvent, at JB ikke har haft til hensigt at skade Jacob Jensen og JF. 

 

”…men vi har absolut ingen ønsker om at ødelægge noget for ejeren af restauranten og ønsker ham alt 

muligt held og lykke, siger Palle Skov Jensen.” (Nissen, dr.dk, 2014). 

 

Med denne udtalelse og brug af Excuse-strategien forsøger JB at gøre op med mediernes framing af 

shitstormen. JB havde aldrig til hensigt at ødelægge Jacob Jensens forretning eller tryne JF som det blev 
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beskrevet i medierne. Regret-strategien benyttes til at udtrykke ærgrelse over situationen, og forsøger at 

forklare nødvendigheden af JB’s søgsmål mod JF.   

 

”Først og fremmest er jeg ked af, at vi skulle komme i en situation, hvor vi var nødt til at gå i Højesteret. Det 

er ikke noget, som vi synes er morsomt.” (Jeppesen, ekstrabladet.dk, 2014). 

 

Som det tydeligt ses, er JB ærgerlig over situationen, der har resulteret i shitstormen. Palle Skov Jensen 

fralægger sig med citatet samtidig en stor del af ansvaret. JB havde ikke andet valg end at sagsøge JF, idet de 

var nødt til at forsvare deres varemærke. JB forsøger sig hermed på rationel vis at tale til modtagerens sunde 

fornuft.  

 

JB er ikke selv skyld i den situation de er havnet i og har stik mod eget ønske set sig tvunget til at handle 

som de gjorde. Dette skete udelukkende for at beskytte deres varemærke. Man kan ud fra følgende 

argumentere for, at JB forsøger at placere hele skylden for retssagen og dermed også shitstormen hos Jacob 

Jensen. Herved tages Scapegoat-strategien, som hører under Deny Response-strategierne i brug. Denne 

fortolkning underbygges desuden af Palle Skov Jensens forsøg på at forklare sagens rette sammenhæng, og 

det faktum at JF bestod af mere end én restaurant i Sæby, selvom medierne tegnede et andet billede. I 

Benoits terminologi er dette et udtryk for unddragelse af ansvar. JB er blevet provokeret til at handle som de 

har gjort, og derfor ikke haft anden udvej. 

 

Ifølge JB var Jacob Jensen i gang med at åbne restauranter andre steder i landet, og dermed gøre sin 

forretning til en kæde. Denne oplysning kommer dog ikke tilstrækkeligt frem i starten af shitstormen og 

stemmer derfor heller ikke overens med mediernes fremstilling af Jacob Jensen og JF. Dette opgør med 

mediernes framing og forsøg på at forklare sagens rette sammenhæng markerer et interessant vendepunkt i 

JB’s krisekommunikation og kommer især til udtryk efter Palle Skov Jensens tv-optræden i Go’ Morgen 

Danmark d. 21 september. 

Hvor JB under shitstormens første dage benyttede sig af Diminish- og Rebuild-strategierne Excuse og 

Regret, går de nu i stedet i forsvarsposition og benytter både Diminish- og Deny Response-strategier.  Det 

primære fokus er nu på at tilføre ny information til sagen, for herved at gøre op med og angribe mediernes 

ensidige dækning og i JB’s optik forkerte framing af sagen. Dette giver sig i sær til udtryk under indslaget i 

Go’ Morgen Danmark, hvor Palle Skov Jensen nu overvejende benytter sig af Justification til at forsvare sin 

position og forklarer præcis hvorfor de så sig nødsaget til at anlægge sagen. Samtidig benyttes også 

strategierne Excuse og Regret, hvilket ses af nedestående citat. 
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”Det er en sag vi helst havde været foruden og som vi er utrolig kede af og fra starten har vi forsøgt at indgå 

et forlig og sagt Jacob kunne beholde sin fiskerestaurant i Sæby, det har vi ikke noget problem med”   

 

Palle Skov Jensen gentager her sin beklagelse over sagens udfald, men ønsker nu også at understrege, at 

Jacob Jensen hele tiden har kunnet beholde navnet på den ene restaurant i Sæby., hvilket ikke tidligere var 

blevet kommunikeret ud i medierne i tilstrækkelig grad.  

 

”Nej nej nej, men altså vi har jo sagt, at Jacob kan jo blive ved med at hedde Jensens Fiskerestaurant i 

Sæby, så det er der jo slet ikke nogen problemer i…”. 

 

Ved at bruge Justification gentagende gange forsøger Skov Jensen at slå fast, at JF gerne må beholde navnet 

på restauranten i Sæby. Herved forsøger han, at mindske den skade han og JB har påført Jacob Jensen og JF, 

samt nedtone konsekvenserne af Højesterets dom. Ved at tilføre den information, som ikke tidligere har fået 

plads i mediernes dækning, er han samtidig med til at nuancere mediernes framing af sagen, hvor det blandt 

andet kommer frem, at det var Jacob Jensen, der i sidste ende ønskede en retssag. De havde ikke noget valg – 

de blev provokeret af Jacob Jensen. 

 

”Jamen Jacob kan blive ved med at servere fisk, han kan blive ved med at kalde det Jensen’s Bøf, eller 

sludder Jensens Fiskerestaurant. Det har vi sagt fra starten af, før vi tog den første retssag, men Jacob har 

jo villet have retssagen op”. 

 

Med følgende citat benytter Palle Skov Jensen Deny Response-strategien Attack the accuser, og udfordrer 

igen mediernes framing af shitstormen. Jacob Jensen er på ingen måde et uskyldigt offer, men har tvært imod 

selv bedt om retssagen.  

 

Dette nye fokus på at fremlægge sagen korrekt og komme med hidtil ukendte informationer, præger JB’s 

krisekommunikation de kommende dage samt resterende tid af shitstormen, hvor Skov Jensen følger op på 

stilen i Go’ Morgen Danmark og udtaler følgende: 

 

”Så længe det kun lå i Sæby, sagde vi, at det var fint. Men vi sagde, at hvis han begynder at lave 

kædevirksomhed, ville vi ikke være med til det” (Prasz, Borre, Politiken, 2014).  

 

Præcis som i TV-indslaget fokuseres der på at komme med hidtil ukendt informationer. JB forsøger at 

unddrage sig ansvaret og bruger indirekte Scapegoat-strategien til at tildele Jacob Jensen ansvaret for krisen.  
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JB anfægter nu, modsat i shitstormens første to dage, mediernes framing og bruger sågar de samme 

metaforer og samme sprogbrug i sin kommunikation. Dette ses tydeligt som i citatet her: 

 

”Vi har ikke som de fleste andre betragtet Jacob Jensen (Indehaveren af Jensens Fiskerestaurant red.) en 

lille uskyldig restauratør, der blev trynet af en stor kæmpe. Jacob har hele tiden vidst, hvad han gik ind til, 

og han har fægtet med åben pande.” (Rask, Ekstra Bladet, 2014). 

 

Det er tydeligt at se, at JB har en helt anden opfattelse af sagens forløb. Selvom de anerkender 

størrelsesforholdet imellem de to virksomheder, er de bestemt ikke enige i mediernes konklusioner. Ved at 

komme med nye informationer og øge sit fokus på disse, er de med til at skabe et alternativt frame, der skal 

gøre op med de misforståelser der er opstået i kølvandet på medieomtalen. Kommunikationen er her 

henvendt til den danske befolkning, som på grund af mediernes framing har misforstået sagens rette 

sammenhæng. 

 

Palle Skov Jensen føler, at vigtige detaljer om sagen er blevet udeladt. Her tænkes især på JF’s udvidelse af 

forretningen samt tilbuddet om at beholde navnet på restauranten i Sæby. Dette får han nu får lejlighed til at 

udtale i flere medier. Samtidig kan spores en erkendelse af, at JB’s kommunikation ikke har været tydelig 

nok fra starten, og at shitstormen nok nærmere skyldes dårlig kommunikation end sagens egentlige indhold, 

hvilket kan illustreres med nedestående citat: 

 

”…jeg har fortrudt, at vi ikke fra begyndelsen var mere tydelige i vores kommunikation. Vi burde have 

forudset mediestormen og historien om Davids kamp mod Goliat.” (Rask, Ekstra Bladet, 2014). 

 

Med denne gennemgang og teoretiske analyse af JB’s krisekommunikation, vil analysen nu undersøge 

effekten af samme. 

 

4.4.3 Effekten af JB’s krisekommunikation 
Med udgangspunkt i den kvantitative Facebook-empiri vil effekten af JB’s krisekommunikation nu blive 

analyseret. Data indsamlet fra Facebook giver en indikation af hvordan budskaberne bliver modtaget, 

hvordan kommunikationen udvikler sig samt hvordan de enkelte tiltag præger debatten. 
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Som det ses i tabellen over kommentarerne til JB’s Facebook-opslag, har jeg medtaget opslag, der direkte 

vedrører shitstormen, samt opslag der ikke har nogen direkte relation til denne. Grunden til dette er, som 

tidligere nævnt, at JB ikke var ude og melde noget officielt ud, da shitstormen oprindeligt brød løs, hvorfor 

Facebook-brugerne i starten ikke havde anden mulighed for at kommentere på sagen end ved at kommentere 

på gamle opslag. Derfor bliver opslag, der egentlig er publiceret før shitstormens start d. 19. september også 

inkluderet. 

 

Som tabellen viser, modtager de første seks ud af otte opslag flest negativt ladede kommentarer. Dette er 

netop en god indikator for, at JB er ramt af en shitstorm. Set i det lys, er det ligeledes interessant at bemærke, 

hvordan der sker et skift omkring d. 22. september, hvor der nu igen er flere positive end negative 

kommentarer. Denne udvikling kan tolkes som en indikation på, at JB er lykkedes med sin 

krisekommunikation og altså har haft held til at få vendt det negative syn på sig hos befolkningen.  

 

JB fulgte med sin Facebook-ansvarlige Ane, anbefalingerne fra SoMe-litteraturen. De havde et hold klar til 

at tackle situationen og gik i dialog med brugerne. Dette lader dog ikke til at have haft nogen positiv 

indvirkning, når man kigger på den kvantitative empiri. Her har de fire opslag der har med sagen at gøre, alle 

en massiv overvægt af negativt ladede kommentarer. Heller ikke Palle Skov Jensens kommentarer i artiklen 

fra d. 19. september (Nissen, dr.dk, 2014), der som tidligere beskrevet i analysen benytter Excuse og Regret 

og hermed netop følger anbefalingerne i forhold til SCCT frameworket, lader ikke til at have haft den store 

effekt. 
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I stedet tyder meget på, at mediernes framing og i særdeleshed den ensidige og negative dækning af sagen i 

artiklerne fra d. 19. og 20. september kan forklare den hårde medfart på Facebook. Selvom JB tilsyneladende 

har gjort det rigtige, har det ikke haft nogen sporbar effekt. 

 

JB går derfor mere direkte til værks, og publicerer igennem deres Facebook-opslag d. 20. september det åbne 

brev fra Palle Skov Jensen. Som tidligere nævnt, kan der argumenteres for, at JB heri anvender strategierne 

Excuse og Regret. Ligeledes kan ses eksempler på Denial og Scapegoat. Denne overflod af strategier i 

samme udmelding har tydeligvis kun skabt mere forvirring end gavn, hvilket måske kan ses som forklaring 

på, at heller ikke dette modtages positivt af Facebookbrugerne, der igen overdynger JB med negative 

kommentarer. 

 

Først med deltagelsen i Go’ Morgen Danmark, ændrede JB strategi og benyttede i stedet primært Diminish-

strategien Justification i kombination med en øget informationsindsats, der havde til formål at nuancere 

mediernes ensidige og mangelfulde dækning af sagen. Dette har en direkte effekt på Facebook-

kommentarerne, der stadig primært er negative, men dog har fået en næsten lige så stor positiv modvægt. 

Dagen efter er der igen en overvægt af positive, som før shitstormen ramte, hvilket går igen i de sidste to 

opslag. 

 

Den kommunikative informationsindsats har båret frugt, og kommer til at kendetegne resten af forløbet. 

Samtidig skrues der lidt ned for brugen af Justification samt de øvrige SCCT-strategier. I den henseende kan 

man argumentere for, at JB ikke har haft den store glæde af SCCT-frameworket og dets anbefalinger. Heller 

ikke Benoits Image Repair Discourse finder megen anvendelse i JB-shitstormen, hvor man kun har benyttet 

sig af pkt. 2. og 3., der handler om unddragelse af ansvar samt en reduktion af hændelsens omfang.  

 

Hvad angår JB’s brug af anbefalingerne fra SoMe-litteraturen, ser dette heller ikke ud til at have haft nogen 

nævneværdig effekt. Det skal dog her påpeges, at JB heller ikke i tilstrækkelig grad har fulgt selvsamme 

anbefalinger. Gennemgår man de 7 og 5 råd igen fra henholdsvis Champoux, Durgee, McGlynn og 

Andersen, er det reelt kun 3 og 2 af rådene der blevet fulgt. Udviklingen i sagen kunne med andre ord have 

set noget anderledes ud, hvis JB også havde ”Taget ansvar”, ”Udvist empati”,  

”Manage onging dialogue” samt ”Fix the situation”. 
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4.5 Hvad kan vi lære af JB? 

 
Som tidligere nævnt, skal årsagen til udfaldet i JB-shitstormen primært findes i mediernes framing, hvilket 

der ikke er taget tilstrækkelig højde for i hverken SoMe-litteraturen eller SCCT. Her skulle anbefalingen i 

stedet have været, at informere modtagerne bedst muligt, hvilket igen ville kunne bekæmpe mediernes 

framing af shitstormen. Som konklusion på JB-shitstormen kan det derfor siges, at hverken SCCT-

frameworket eller SoMe-litteraturen tilstrækkeligt kunne håndtere den pågældende situation. Et hul i SoME-

litteraturen som især bør påpeges, er det punkt der hedder ’Manage Ongoing Dialogue’ – det er klart, at hvis 

man kan håndtere dialogen, påvirke framingen og dreje diskursen i en retning der er til gavn for 

virksomheden, vil shitstormen hurtigt aftage. Spørgsmålet er så, hvordan gør man det? 
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Specialet vil nu gennemgå Imerco-shitstormen ud fra de samme analyseelementer som blev anvendt i 

forbindelse med shitstormen mod JB. 

 

4.6 Imerco-shitstormens anatomi 
Som beskrevet tidligere, forløber en shitstorm over ganske kort tid, hvilket er endnu tydeligere i sagen med 

Imerco. Imercos shitstorm blæste af ganske hurtigt og skiftede efter et par dage helt karakter 

 

1. Anslag 

Salget af Kählers jubilæumsvase var omdrejningspunktet for Imercos shitstorm. Imerco havde i ugerne op til 

at salget skulle starte, teaset for dato og tidspunktet for hvornår folk ville kunne købe vasen. Dette var d. 25. 

august kl. 10.00. De første anslag til krisen kom dog allerede inden dette tidspunkt, da flere kunder imellem 

kl 8.00 – 10.00 gav udtryk for deres bekymring for hvordan salget ville forløbe, samt konstaterede, at siden 

allerede viste tegn på overbelastning.  

 

2. Uddybning 

Kl. 10.00 gik det så endelig løs, og Imerco måtte efter ganske få minutter meddele, at der var tekniske 

problemer. Utilfredsheden tog til og selvom Imerco løbende forsøgte at informere om problemerne, blev 

kunderne blot mere og mere vrede. Kunderne nøjedes ikke længere med kun at skrive på Facebook, men 

begyndt også at kime butikkerne ned, ligesom Twitter og Trustpilot blev taget i brug. Den første dækning i 

medierne kommer lidt i 16.00, men var mere korte notitser end egentlige artikler (Dahl, 2014). 

 

3. Optrapning 

Omkring kl 17.00 kom Imerco på deres hjemmeside med en officiel udmelding og beklagede forløbet. 

Hjemmesiden havde ikke kunnet holde til presset, og var blevet lagt ned da godt 16.000 brugere samtidig 

havde forsøgt at lægge Jubilæumsvaser i den digitale indkøbskurv (Engelschmidt, Laugesen, 2014). Denne 

udmelding og undskyldning faldt ikke i god jord hos de skuffede kunder: "HOLD KÆFT HVOR ER DET 

FOR DÅRLIGT! Har siddet her siden kl. 09 i morges!!!!!! (Som så mange andre)!!!! Vi kan da ikke gøre for, 

at jeres "Læg i Kurv"-knap ikke har virket!!!!!!!!!!," og "Det er da det værste svineri jeg længe har hørt om, 

jeg er en af de mange der siddet siden i morges og ikke kunne ligge vasen i kurv, så jeg kræver da absolut en 

forklaring på det i skriver her, for som jeg forstår det så får jeg ingen vase..????? .  ydermere må i da 

forklare nærmere hvordan i kan skrive at dem der har lagt den i kurv får vasen når kurven slet ikke har 

virket hele dagen." 
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4. Klimaks 

Næste morgen, d. 26. august, nåede historien de traditionelle medier, som fra morgenstunden kunne fortælle 

om de skuffede og vrede vasefans. Sagen blev dækket fra flere sider, og gav plads til både vrede kunder, 

kundeservicemedarbejdere såvel som Marketing- og kommunikationschef i Imerco, Lotte Wøldiche 

Præstgaard, der sammenlignede situationen med ”at have stået forgæves i kø til en One Direction-koncert”.  

Udover at handle om Imercos håndtering af salget, kom det nu også frem, hvordan mange forsøgte at sælge 

vaserne til voldsomme overpriser på feks. den blå avis. Samtidig kom det frem,  hvordan nogle kunder 

oplevede at blive logget ind på forkerte bruger-konti på Imerco.dk, i deres forsøg på at købe vasen.8 Imerco 

sender en pressemeddelelse ud, hvori det kalder det en ”En fuldstændig uforudsigelig situation”  

 

5. Udfasning 

Fra at have handlet om Imercos dårlige håndtering af salget og det faktum at de burde have forudset, hvordan 

folk ville hamstre vaser og udnytte situationen, skiftede shitstormen sidst på anden dagen karakter. Pludselig 

handlede det mere om at gøre nar af de 16.000 skuffede vasekøbere, og meget lidt om Imerco. Denne vinkel 

fortsatte de næste par dage, hvorefter de sidste par artikler vedrørende sagen blev publiceret d. 29. august.   

 

 
(Imerco på Facebook) 

 

4.7 Imerco - Crisis Type og Crisis Situation 
Som det ses fra ovenstående, opstod shitstormen mod Imerco lige så hurtigt som den var afviklet. De 

negative kommentarer forstummede efter et døgns tid, og det blev i stedet mere interessant for medierne at 

pege fingre af de skuffede kunder, end af Imerco. Analysen vil nu se nærmere på hvorfor det gik som det 

gik, og ligesom med JB starte med at bestemme crisis type og crisis situation. 

 

4.7.1 Imerco-shitstormens Crisis Type 
Shitstormen mod Imerco opstod på grund af servernedbrud i forbindelse med salget af Jubilæumsvasen. 

Hvorvidt et servernedbrud er indenfor eller uden for virksomhedens kontrolsfære, vil ofte være til diskussion 

– og meget påvirket af hvilken optik man som kunde lægger på virksomheden. For eksempel går banker som 

																																																								
8
	http://www.dr.dk/nyheder/indland/ville-koebe-populaer-vase-men-fik-en-andens-personlige-

oplysninger-i-stedet	
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regel ikke fri af ansvar, når der er problemer med deres netbanker – selvom det kunne være de der hoster 

serverene (f.eks. IBM) der er kilden til problemet. For andre virksomheder vil det være lettere at undskylde 

sig med it-problemer, f.eks. hvis tidsbestillingen er gået ned hos lægen, fordi denne type virksomheder ikke 

forventes at have it som en primær kompetence. Et andet eksempel hvor virksomheder ofte opfattes som 

uden ansvar, er når årsagen er udefrakommende f.eks. hvis en hjemmeside er blevet hacket.  

 

I Imercos tilfælde var man dog udmærket klar over, at der ville blive lagt pres på systemet, hvilket de også 

indikerer i deres pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de har stresstestet systemet med 4.000 samtidige 

brugere. Lægger man hertil Imercos aggressive markedsføring af selvsamme brandudsalg, er det svært at 

kalde Imerco et uskyldigt offer i sagen. Stresstesten er selvfølgelig en fin præventiv handling – som så viste 

sig ikke at være nok -  men det er stadig Imerco der skaber eller i al fald forstærker hypen omkring vaserne 

og dermed initierer problemerne. 

Krisen skal derfor placeres i Accidental cluster, som kendetegnes ved, at virksomhedens handlinger er skyld 

i krisen, dog uden at det har været deres intention. Oven i dette falder et servernedbrud ind under tekniske 

problemer, hvorfor der er tale om en krise af typen Technical-error accident (Coombs 2007b, s. 168)).  

 

Man kan så sætte spørgsmålstegn ved hvor gode Imerco har været på at forberede sig på situationen og om 

de har undervurderet efterspørgslen ved kun at stressteste for 4.000 samtidige brugere. Som bekendt prøvede 

fire gange så mange at købe vaser på samme tid. Af kommentarer på Facebook fremgår det desuden, at flere 

kunder i ugerne op til salget udtrykte bekymring for om systemet nu også kunne holde til presset. I dette lys 

kan man argumentere for, at krisen ville høre ind under preventable cluster, som indebærer en større 

tilskrivning af ansvar end de førnævnte crisis clusters, og med et alvorlig trussel mod omdømmet til følge.  

 

Der er dog ikke tilstrækkelig evidens for at sætte Imerco sagen ind under et preventable cluster, da 

bekymringerne kommer fra ganske få kunder, der ikke har hverken teknisk eller markedsføringsmæssig 

indsigt nok til at kunne vurdere situationen. Havde der eksisteret tidligere eksempler på hypede brandudsalg 

hos Imerco, ville det have været lettere at vurdere om det var nok at teste for 4.000 brugere, men da det ikke 

var tilfældet, er det svært at argumentere for at Imerco burde have forudset størrelsen på efterspørgslen og 

dermed forhindret situationen. Derfor mener jeg, at situationen må anskues som en krise under accidental 

cluster, der medfører en minimal tilskrivning af ansvar og en moderat trussel mod omdømmet (Coombs 

2007b, s. 168). Det er med andre ord begrænset hvor alvorlig situationen er for omdømmet, såfremt man 

håndterer den fornuftigt.  

 

Efter at have set på shitstormens crisis type, er det nu tid til at undersøge crisis situation,  
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4.7.2 Imerco-shitstormens Crisis Situation  
I dette afsnit vil Imercos Crisis Situation blive belyst da denne har betydning for valget af crisis response. 

Med andre ord er den måde Imerco burde have reageret på, betinget af den situation man befandt sig i, da 

krisen opstod. Som i den forrige analyse vil jeg benytte de tre elementer, crisis history, prior relational 

reputation og mediernes framing til at belyse Crisis Situation. Disse kan hver især influere og øge truslen 

mod omdømmet, der dog ud fra shitstormens crisis type Technical Error Accident indtil videre er vurderet 

som lille. 

 

Som det var også var tilfældet med JB, ændrer Imercos crisis history ikke på dette. Ved at gennemsøge 

Infomediea for artikler, hvor Imerco bliver nævnt, er det ikke muligt at dokumentere, at de skulle have stået i 

en lignende situation før. Der er ikke nogen tidligere krisehistorik at læne sig op ad, og derved ikke nogen 

øget trussel mod omdømmet. Tvært imod ser det ud til, at Imerco efter et økonomisk knæk under 

finanskrisen er på vej mod bedre tider og sorte tal på bundlinjen. 

 

Det samme positive billede går igen, når man kigger på Imercos prior relational reputation, hvor alt tyder 

på, at Imerco havde et ganske pænt omdømme hos sine stakeholders inden shitstormen ramte. Kigger man på 

Imercos side på Trustpilot9, kan man konstatere, at de har en score på 8.9/10. Naturligvis har Imerco her også 

fået nogle dårlige anmeldelser, både før, under og efter krisens opståen, men disse er alligevel så få, at de 

ikke påvirker det overordnede billede. Generelt roses kædens ”gode service”, ”hurtige levering” og ”rimelige 

priser”. Det skal her bemærkes, at det er Imercos hjemmeside som vurderes og ikke de fysiske butikker. 

 

Ud fra ovenstående kan der hverken argumenteres for eksistensen af tidligere kriser eller dårligt forhold til 

stakeholders. Tilskrivningen af ansvar samt truslen mod Imercos omdømme er derfor stadig minimal, før jeg 

kigger på mediernes framing af shitstormen.  

 

4.7.3 Mediernes dækning – Fra had til humor 
Det følgende afsnit vil se nærmere på mediernes framing af shitstormen mod Imerco. Som i analysen af JB 

vil der være fokus på sproglige vendinger, brug af metaforer samt citater. 

 

I mediernes dækning af Imerco-shitstormen er det interessant at bemærke, hvordan der i langt mindre grad 

end det var tilfældet med JB, bliver brugt ord og vendinger der kan dramatisere og tale situationen op.  

Årsagen er højst sandsynligt, at Imerco ikke på forhånd havde et dårligt omdømme. Der er med andre ord 

ikke nogen i forvejen eksisterende negativ frame at forstærke. I stedet fokuserer de fleste artikler på at lade 

de vrede brugere tale, ligesom eksperter og Imercos ledelse benyttes som kilder.  

																																																								
9
	https://dk.trustpilot.com/review/www.imerco.dk	
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Medierne benytter dog stadig de for genren stereotypiske volds- og vejrmetaforer, til at beskrive shitstormen. 

Dette kommer primært til udtryk på anden dagen, hvorimod dækningen på førstedagen er meget objektiv og 

neutral.  

 

Voldsmetaforerne er med til at skabe et billede af sandt kaos, hvor de mange tusind ”vasehungrende” og 

”rasende kunder” angriber Imerco.  Der snakkes om ”tumultagtige tilstande” hvilket udmønter sig i et 

”bombardement af vrede beskeder”. Angrebet er så voldsomt, at ”hjemmesiden gik fuldstændig i knæ” 

hvorefter Imerco til sidst må ”kapitulere” (Dilling, politiken.dk, 2014a; Engelschmidt, Laugesen, Tv2.dk, 

2014; Kragh, mx.dk, 2014; Pedersen, bt.dk, 2014a; Winther-Rasmussen, ekstrabladet.dk, 2014). 

Beskrivelsen giver associationer til kamp mellem to fronter. Imerco bliver overrendt og angrebet fra alle 

sider, og som var det Dybbøl mølle, bryder forsvaret sammen og kæden må give fortabt.  

 

Også vejrmetaforer tages i brug, hvor journalisterne beskriver situationen som en ”kundestorm” eller sågar 

”vase-storm”. Imerco er kommet i ”strid modvind på Facebook” og står midt i et ”infero” imens de 

overdænges af en ”sand byge af rasende beskeder” (Bruun, finans.dk, 2014b; Nielsen, business.dk, 2014; 

Pedersen, b.dk, 2014; Pedersen, bt.dk, 2014a). 

 

Der er ingen tvivl om, at Imerco har stået i en dum situation, og det er kun naturligt, at medierne bruger især 

vejrmetaforerne til at italesætte denne, da de direkte relaterer til ordet shitstorm. Det er dog interessant at se, 

hvor meget mindre brugen af volds og vejr-metaforer er sammenlignet med JB, hvor hurtigt stormen blæser 

af igen, og hvordan fokus skifter fra at være på Imerco til de vrede kunder og latterliggørelsen af samme. Alt 

dette sker inden for et døgns tid. Som afslutning får fremtrædende kommunikationsfolk taletid, før stormen 

er blæst helt af et par dage efter den brød ud.  

 

4.7.3.1 Mediernes skiftende fokus 
Fordi medierne netop ikke har en i forvejen negativ frame at forstærke, er det interessant at se, hvordan fokus 

skifter flere gange undervejs i mediernes dækning af shitstormen. I starten fokuseres der primært på de 

rasende kunder, hvor citater fra Facebook benyttes til at beskrive situationen. Man kan her tale om en slags 

”he said / she said”-journalistik, hvor citaterne holdes op imod udtalelser fra Imercos 

kommunikationsansvarlige, uden at der fra journalistens side tages stilling til, om vreden er berettiget eller 

om Imercos svar på tiltalen er tilfredsstillende. Direkte sammenlignet med JB-casen, kan der slet ikke spores 

samme stillingtagen fra journalisternes side. 
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Et eksempel på denne ”he said / she said”-journalistik ses hos TV2.dk, hvor Imerco kun opildner til mere 

vrede, efter de har svaret en af brugerne. 

 

”Kære Jeanette jeg kan oplyse, at der er mange, der har siddet i kø i dag og gjort deres bedste for at købe 
vasen. Vi vidste ikke, at vasen ville blive så populær, så havde vi valgt en anden løsning.” 
 
 
Hertil svarer Thomas Brier Larsen: 
”Jamen det er da meget flot - Sådan har situationen jo så været næsten hele dagen..! Hvorfor har i så ikke 

sagt den var udsolgt istedet? Så vi hellere ikke spærrede for dem som forsøgte at betale...!! Det er godt nok 

en ommer - Vi er en masse som har spildt tid på det her imerco” og”Marianne Bonne skriver: - Vor herre 

bevares. Det har på intet tidspunkt været muligt at lægge varerne i kurv. Tror I har holdt os alle for nar hele 

dagen.” (Engelschmidt, Laugesen, Tv2.dk, 2014). 

 

Vi får dog ikke svar på, om Thomas eller Marianne får svar på eller medhold i deres anklager imod Imerco. I 

stedet får de vrede citater lov til at stå ubesvaret tilbage i artiklerne, hvilket måske igen er med til at forklare, 

hvorfor medierne hurtigt bliver trætte af kun at referere til de sure kunder. 

 

De vrede citater bliver derfor hurtigt erstattet af en ny historie i historien. Hvor fokus først var rettet mod 

Imerco, som solgte vaserne, rettes den nu mod de få heldige, der fik købt vaser og nu prøver at sælge dem 

videre med profit. Her inddrages nu også Danmarks største online salgsportal, dba.dk, der konfronteres med 

legaliteten i at sælge til overpris.  

 

” - Når man opretter annoncer på dba.dk, så skal de efterleve dansk lov. Og der er ikke noget ulovligt i at 

sælge en vase til over salgsprisen. Så de annoncer optager vi, siger DBA's kundeservice-chef, Lene 

Kristensen” (Pedersen, bt.dk, 2014b). 

 

Imerco er pludselig ikke længere en part i sagen og ansvaret for kunders vrede forsøges nu i stedet placeret 

hos DBA. Offentlighedens fokus er nu på de vrede kunder, hvilket får internettet til at gløde. Den brede 

befolkning synes at hele forløbet er latterligt og at vasekundernes reaktion er overdrevet. Under hashtagget 

#vasegate bliver der på de sociale medier gjort tykt grin med sagen, hvilket ikke kun resulterer i en masse 

kommentarer, der netop gør grin med de ”vasehungrende” kunder, men også danner såkaldte 

memes10.(Kragh, mx.dk, 2014). 

																																																								
10
	http://netforbeginners.about.com/od/weirdwebculture/f/What-Is-an-Internet-Meme.htm	
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Imens der gøres grin med kunderne, forsøger nogle få medier dog at bringe flere detaljer frem, som ellers 

ikke har været tilstrækkeligt oppe i dækningen, og som potentielt kunne udgøre et reelt problem for Imerco. 

Imens stormen stod på, oplevede nogle kunder, at deres private oplysninger i Imercos kundekartotek var 

byttet ud med en andens.  

 

”Det er ubehageligt. Jeg ved jo, at hvis jeg ryger ind på en anden persons konto, når jeg tror, jeg logger på 

min egen, så er der jo også andre, der kan risikere at logge ind på det, de tror er deres konto, og så lige 

pludselig se mine oplysninger,” siger Lisbeth Sillesen, (Faurholdt-Löfvall, Christiani, dr.dk, 2014; 

Møllerhøj, version2.dk: 2014). 

 

Hvis denne frame var blevet optaget af de øvrige medier, kunne det have bragt fokus tilbage på Imerco, som 

så igen skulle have forklaret og forsvaret sig. Det skete bare ikke, og man må derfor formode, at de øvrige 

medier ikke fandt vinklen interessant nok. Det skal hertil bemærkes, at begge artikler benytter samme kilde, 

hvilket, til Imercos forsvar, sætter spørgsmålstegn ved hvor stort problemet reelt var. 

 

De sidste der får taletid, er kommunikationseksperterne, som i generelle vendinger udtaler sig om hvordan 

shitstorme skal håndteres. Det er interessant at bemærke, hvordan de på den ene side taler shitstormen ned og 

på samme tid prøver at give Imerco en del af ansvaret for stormen. Skønt Imerco ikke mener de kunne have 

forudset den store interesse, har kæden oversolgt et produkt de havde færre end 400 eksemplarer til salg af. 

Man kan her bruge sammenligningen med et flyselskab der overbooker et fly. Selvfølgelig kan de holdes 

ansvarlige for de kunder, der ender uden et sæde og med en lang næse. 

 

Til trods for dette klarer Imerco sig helskindet igennem, og bliver slet ikke bliver stillet til ansvar. En 

overskrift som denne opsummerer det ganske godt. ”Kähler-vase giver Imerco hovedpine, men får ikke 

langvarige konsekvenser.” (Bruun, finans.dk, 2014b). 
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Digital kommunikatør Benjamin Rud Elberth udtaler følgende: 

”Folk mener, at det er legitimt, at brands, der leverer et dårligt produkt, skal have tæsk. Udefra virker denne 

sag jo helt uretfærdig, fordi der er tale om en vase, og folk reagerer fuldstændig vanvittigt. Men selvom folk 

synes, det er okay at gå amok i kommentarfelterne, laver Imerco også enkelte fodfejl,”(Ibid.). 

 

Ekspert i sociale medier, Thomas Bigum, mener at denne fodfejl består i, at Imerco ikke har levet op til bare 

en rimelig del af efterspørgslen, men udtaler samtidig: 

 

”Sagen her er et studie i gruppedynamik. Der er én, der klager, og så går folk med, og inden længe eskalerer 

det ud af proportion,” og ”Vi har ikke noget historik, der siger, at de her storme giver meget dybe ridser i 

lakken….”(Ibid.).  

 

Også konsulent inden for kommunikation, Karin Sloth, har forståelse for de vrede kunder og mener, at 

Imerco har en del af ansvaret:  

”På en måde er det et tillidsbrud. I har sagt, at jeg kunne gå ind og købe den, og så er den udsolgt – jeg er 

blevet snydt. Det er en frustration, for man kan blive i tvivl om, hvorvidt varen overhovedet var til stede,” 

(Nielsen, business.dk, 2014). 

 

Til trods for disse kritiske røster, bærer dækningen i de sidste dage mere præg af latterliggørelse end 

ansvarsfordeling.  Eksperterne bliver overdøvet af de mange memes og humoristiske indslag, hvilket fører til 

endnu et spinoff. I et forsøg på at få del i opmærksomheden, benytter større virksomheder, der ingen relation 

har til Imerco, nu situationen til at promovere egne produkter11. 

 
(Carlsberg, 2014; Kia, 2014) 

 

																																																								
11
	https://www.facebook.com/Kähler-Jubilæumsvase-Memes-1467754770162380/	
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På baggrund af ovenstående analyse kan man argumentere for, at ej heller mediernes dækning eller forsøg på 

framing af sagen spiller nogen stor rolle i forbindelse med truslen mod Imercos omdømme. Det blev godt 

nok påpeget, at Imerco måske havde flere tekniske problemer end først antaget, ligesom deres markedsføring 

ifølge eksperterne kan tolkes som vildledende. Disse frames fik dog ikke tilstrækkelig opmærksomhed og 

druknede i stedet i kritikken og latterliggørelsen af de vrede kunder. Man kan endda argumentere for, at 

kommentarer og memes på nettet oprettet af helt almindelige forbrugere, i stedet var med til at skabe en 

positiv stemning omkring Imerco, og dermed vendte shitstormen til en lovestorm. 

 

4.8 Valg af response strategy 
Ud fra ovenstående analyse vil jeg nu gøre status på hvilken crisis response strategi der havde været den 
mest fordelagtige at vælge i Imercos situation.  
 
Som tidligere beskrevet er der i forbindelse med crisis history og prior relational reputation, ikke noget som 

skulle have påvirket en til yderligere tilskrivningen af ansvar og dermed påvirket truslen mod omdømmet i 

negativ retning. Udgangspunktet med en rating på 8.9/10 på Trustpilot samt fraværet af negativ 

kommunikation er tæt på perfekt. 

 

Det der står tilbage som kunne have en indvirkning og eventuelt gøre krisen mere alvorlig, er mediernes 

framing af sagen. Som det fremgår af forrige afsnit, er framingen dog kun moderat negativ, hvilket 

begrænser sig til det dramatiske sprogbrug og citaterne fra vrede kunder. Derfor må anbefalingen ud fra 

krisetypen Accidental Cluster fastholdes. En sådan krise skal ud fra Coombs SCCT-frameworket håndteres 

med Diminish response-strategierne, hvilket betyder, at virksomheden skal formindske det ansvar de har i 

situationen og stille virksomheden i så positivt lys som muligt (Coombs 2007b, s. 171). 

 

Det er dog værd at bemærke, at gode relationer og en manglende krisehistorik, ikke nødvendigvis mindsker 

krisen, da stakeholders typisk vil reagere på negative historier på de sociale medier (Champoux et al., 2012, 

s. 24). Det kan derfor anbefales, at supplere med Rebuild-strategier, for at genskabe den gode relation til de 

vrede vasekunder, selvom den øvrige befolkning ser deres reaktion som overilet. Årsagen er, at vrede kunder 

trods alt er kunder, og dermed af større værdi for virksomheden, end de mange positivt stemte Facebook-

brugere, som svinede de sure kunder til. Imerco burde derfor forsøge at genoprette den gode relation, ved 

enten at tilbyde en form for kompensation, ved at beklage eller udtrykke medfølelse. 
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4.9 Imercos Krisekommunikation 
Det følgende afsnit vil behandle Imercos faktiske kommunikation under shitstormen, og vil ved hjælp af 

SCCT, Image repair discourse og SoME-litteraturen foretage en teoretisk analyse af deres håndtering af 

samme. Jeg vil dog, ligesom det var tilfældet med JB-casen, starte med at se på, om Imerco har fulgt rådene 

fra SoMe-eksperterne. 

 

Ligesom det var tilfældet med JB, er Imerco utrolig hurtige til at reagere. Salget af jubilæumsvasen starter kl. 

10.00 og kun få minutter efter (10.07), begynder Imerco sin krisekommunikation (Act quickly). Det kommer 

med andre ord ikke bag på Imerco, at dette kunne blive nødvendigt, og har derfor et hold siddende klar 

(Have a team in place). Dette er samtidig en klar indikation på, at Imerco netop følger udviklingen på 

Facebook (Track company mentions). Det er dog her interessant at bemærke, at Imerco ikke svarer folk 

direkte i kommentarsporet (Manage ongoing dialogue), ligesom de heller ikke sætter navn på den/de 

medarbejdere der kommunikerer på Facebook. Når de endelig kommenterer, er det i generelle vendinger: 

 

 
(Imerco på Facebook) 

De negative kommentarer bliver ikke besvaret. Til Imercos held tager mange Facebook-brugere dog 

virksomheden i forsvar og svarer hermed på deres vegne.  

 
(Imerco på Facebook) 

I stedet for at kommunikere direkte med brugerne, har Imerco valgt at informere bredt med løbende 

opdateringer (Bilag 2). Imerco vælger desuden at adressere spørgsmålet om de manglende kommentarer i en 

af deres opdateringer: 
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(Imerco på Facebook) 

Denne strategi virker umiddelbart fornuftig og kunne sagtens tolkes som et forsøg på at gå i dialog med 

kunderne. Ud fra kommentarsporene at dømme, opfatter vasekunderne det dog anderledes. Imerco var tidligt 

blevet advaret om, at der kunne opstå problemer med salget. Dengang svarede de kunder som Pernille Krohn 

Filipsen, og fejede bekymringen af banen. De var klar og systemet vil kunne holde til presset.  

 
(Imerco på Facebook) 

På selve dagen for salget, bliver kommentarer der relaterer til denne tidligere bekymring slet ikke besvaret.  

 
(Imerco på Facebook) 

Herved kan der argumenteres for, at Imerco ikke bruger Facebook på mediets præmisser. I stedet lader 

Imerco til at tro, at de kan styre kommunikationen, ved kun at kommunikere den ene vej, som var det en 

avis. Den manglende dialog med kunderne går stik imod SoMe-litteraturens anbefalinger. Til trods for dette, 

lader det dog ikke til at udgøre et problem for Imerco, hvilket skyldes den førnævnte indblanding fra andre 

Facebook-brugere. Dette er en interessant udvikling, som der ikke er taget tilstrækkelig højde for i SoMe-

litteraturen. Normalt ville ubesvaret kritik avle mere kritik, men fordi andre brugere blander sig, får de vrede 

kunder alligevel svar på tiltale. 
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4.9.1 Imercos krisekommunikation på Facebook 
Imercos kommunikation på Facebook udgøres af 11 opslag inc. tilhørende kommentarer. Disse strækker sig 

fra perioden 18. august til og med 26. august og er alle slået op af Imerco selv. Fordi Imerco havde været så 

gode til at tease for salget inden det gik løs d. 25. August, medtages også et opslag fra ugen før, samt fra 

samme morgen inden salget gik i gang. Årsagen til dette er, som tidligere nævnt, at der allerede her blev 

udtrykt bekymring fra brugerne omkring hjemmesidens modstandsdygtighed over for det forventede pres. 

 

Som det blev konkluderet i afsnit 4.8, burde Imerco primært benytte response-strategierne fra Diminish-

kategorien til at nedtone skadens omfang samt virksomhedens andel af ansvaret for samme. Imerco reagerer 

ganske vist hurtigt, men prøver i starten hverken at mindske skadens omfang eller nedtone deres ansvar for 

den. 

 

Det allerførste opslag, som kommer lige efter salget går i gang, indeholder kun generel information og 

forholder sig slet ikke til hvorfor problemet er opstået, og tager ej heller stilling til hvem der er ansvarlig for 

det. Dette går igen i de næste tre opslag, som blot er af informerende karakter. Dette passer til anbefalingen 

fra Jesper Andersen, der netop mener, at man skal ”informere løbende” og ”selv styre flowet”. Denne 

anbefaling gives dog oftest i forbindelse med naturkatastrofer og større ulykker og virker derfor overdrevent 

i den givne situation. Omvendt er det et tydeligt tegn på, at Imerco tager situationen, og ikke mindst deres 

kunder, alvorligt – de har krav på løbende information.  

 

Ifølge Coombs kan dét at informere løbende være nok, såfremt krisen hører til i Victim cluster, hvor der 

tilskrives en minimal grad af ansvar, hvor der ikke er nogen krisehistorik og er neutrale/positive relationer til 

stakeholders. Man kan derfor argumentere for at Imerco opfører sig, som hørte de til i Victim Cluster. Som 

det blev konkluderet i afsnit 4.7.1. falder Imercos shitstorm dog ind under katergorien Accident cluster, hvor 

det ikke er nok blot at informere. Her skal Response strategierne tages i brug og kunderne skal gives en 

forklaring. 

 

Der går dog flere timer fra hjemmesidens nedbrud til Imerco begynder at anvende Response-strategier. Først 

i opslaget kl. 14.45 ses brug af Diminish-strategien Excuse, idet Imerco skriver:  ”vi havde ikke i vores 

vildeste fantasi troet, at denne vase ville skabe så meget trafik på vores webshop” (Ibid.)  

 

Diminish-strategierne benyttes igen i et opslag dagen efter, hvor Imerco lægger vægt på, at efterspørgslen 

har været ekstraordinær, idet 16.000 samtidige besøgende på imerco.dk har forsøgt at købe vasen. De 

uddyber ved at kalde det:  ”En situation, som vi ikke kunne have forudset.” (Ibid.). Især den sidste sætning er 
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et tydeligt bevis på brug af Diminish-strategien Excuse, idet Imerco forsvarer sig med, at nedbruddet var 

umuligt at forudse og dermed kunne ikke forhindres. 

 

Hos Benoit hører denne strategi ind under kategorien Unddragelse af ansvar. Der er tale om et hændeligt 

uheld, som ikke kunne forudses, hvorfor virksomheden ikke kan drages til ansvar (Benoit 1997, s. 180).  

 

Også Rebuild-strategierne Regret og Compensation tages i brug, idet Imerco skriver: ”vi er kede af, at nogle 

af vores kunder gik forgæves i går” (Ibid.). Dette skal dog ikke forveksles med en regulær undskyldning. 

Imerco udtrykker sympati, som det anbefales af SoMe-litteraturen, men påtager sig ikke ansvaret. Tvært 

imod peger deres tidligere brug af Diminish-strategierne på det modsatte. Man tænker mere i at fralægge sig 

ansvaret end i at undskylde. 

 

I det sidste opslag benyttes Rebuild-strategien Compensation, idet Imerco tilbyder kunderne 20% rabat på 

alle Kählers øvrige produkter over de kommende tre dage, hvilket normalt ville være et udtryk for, at 

virksomheden vedkender sig det fulde ansvar. Ifølge anbefalingerne fra Coombs, skal Rebuild da også 

bruges i forbindelse med eksempelvis ulykker, men kun, hvis der er forgående krisehistorik og/eller negative 

relationer til stakeholders. Det var som bekendt ikke tilfældet her, hvorfor denne handling virker unødvendig 

og slet ikke hænger sammen med deres øvrige kommunikation. 

 

Benoit kalder dette træk for ”korrigerende handling”, men forholder sig ikke til skyldsspørgsmålet (Benoit 

1997, 181). Imerco tager kritikken til efterretning og lover at ændre procedurer, der skal forebygge at noget 

lignende ikke vil ske igen. Imerco tager man andre ord strategierne Excuse, Regret og Compensation i brug. 

Graver man yderligere ned i kommentarerne, oplever dog man noget interessant.  

 

Som det blev påpeget i afsnit 4.7.3., oplevede nogle få kunder også problemer med deres brugerprofiler på 

Imercos hjemmeside. Nærmere bestemt blev de logget ind med på andre profiler end deres egne, i forsøget 

på at købe jubilæumsvasen (Møllerhøj, version2.dk, 2014). En af disse, Lisbeth Sillesen, skrev et opslag 

direkte på Imercos Facebookside, i stedet for at kommentere på nogen Imercos egne opslag (Bilag 5).  

 

Dette sker 25. august 17.39. Som det også tidligere er beskrevet, har Imerco officielt meldt ud, at de ikke 

svarer på kommentarer. Her gør de en interessant undtagelse. Lisbeth får dog ikke svar lige med det samme. 

Hun er nødt til at rykke for det og true med at melde Imerco til Datatilsynet, før de reagerer d. 27. august kl. 

12.31. I deres svar benytter Imerco først of fremmest Diminish-strategien Justification til at tale problemet 

ned - det der hos Benoit omtales som Minimering, som hører under Reduktion af hændelsens omfang. 
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Imerco påpeger, at det kun var ”enkelte kunder”, der i en ”kort periode” oplevede problemer. Samtidig 

pointerer de, at ”hverken CPR-nummer, password eller kreditkortoplysninger var tilgængelige” (Bilag 5). De 

”beklager situationen” og fremhæver samtidig, at problemet er blevet løst. Sidst lover de endnu engang, at 

sørge for at situationen ikke vil kunne opstå igen, idet de vil ”ændre på deres procedurer.” og ”Vi planlægger 

nu at opgradere vores servere… undersøger vi også muligheden for at indføre et kø-system” (Bilag 5). Dette 

er igen et eksempel på en korrigerende handling, der skal berolige Stakeholders (Benoit 1997, s. 181).  

 

Imerco benytter i svaret til Sillesen en strategi, som ikke ses andet sted i deres kommunikation på Facebook. 

De indleder svaret til Lisbeth Sillesen med at takke hende for at gøre dem opmærksomme på problemet. 

Herved benytter de sig af den understøttende strategi Ingratiation. ”Tusind tak for, at du har gjort os 

opmærksom på problemet” (Bilag 5). Dette virker mildt sagt besynderlig, eftersom svaret først kommer 1,5 

døgn senere, ligesom Sillesen skulle true med Datatilsynet før hun fik en reaktion fra Imerco.  

Det er ligeledes besynderligt, at Imerco giver udtryk for, at de ikke i forvejen var bekendte med problemet. 

Som det også gjaldt Imercos egne opslag, forholder de sig dog på ingen måde til skyldsspørgsmålet og 

undskylder derfor heller ikke for problemets opståen.  

 

Overordnet set kan man herved konkludere, at Imerco i første omgang gør et godt stykke arbejde, idet de 

med løbende opdateringer forsøger at informere deres kunder bedst muligt. Ifølge shitstormens Crisis type, 

er det at informere dog ikke nok, hvilket de først råder bod på i deres senere opslag, hvor de tager Diminish-

kategorien i brug og forsøger at nedtone deres ansvar. Senere bruges også Rebuild-strategier, som normalt 

kun bruges, i situationer, hvor man vedkender sig det fulde ansvar.  

 

Netop spørgsmålet om ansvar, tager Imerco dog slet ikke stilling til, ligesom de ikke bruger ordet ”undskyld” 

i nogle af deres opslag. I stedet nøjes de med at skrive, at de er ”kede af det”, hvilket blot er udtryk for, at 

helst havde været sagen foruden.  

 

Ud fra SoMe-litteraturens anbefalinger har Imerco især fejlet på området omkring det at gå i dialog med 

brugerne, hvilket er underligt, når de nu har valgt at være så aktive på Facebook, der er oplagt til samme. 

Heller ikke den direkte opfordring fra Champoux et al. og Andersen om at tage ansvar, og hermed vedkende 

sig at man har et sådan, uanset hvor stor en grad, tages i brug. 
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4.9.2 Imercos krisekommunikation i de traditionelle medier 
Med denne analyse af Imercos krisekommunikation på Facebook overstået, vil jeg nu kigge på deres 

kommunikation i de traditionelle medier. Til dette vil jeg trække på de indsamlede artikler og analysere på 

Imercos egne udtalelser i pressen. Artiklerne dækker perioden 25/8-2014 – 27/8-2014. 

 

Hvor Imerco sad klar og kommenterede på krisen imens den udfoldede sig på Facebook, gik der noget 

længere tid, før der kom en officiel udtalelse i pressen. Den første artikel hvor virksomheden udtaler sig, 

bliver lagt online om aftenen d. 25 august kl. 20.29. Her udtaler Lotte W. Præstgaard, marketings- og 

kommunikationschef i Imerco, følgende: 

 

” - Vi er blevet væltet af efterspørgslen i dag. Det her er isenkrambranchens svar på en One Direction-

koncert. Vi har hele tiden gjort opmærksom på, at der var et begrænset antal vaser, og vi har løbende holdt 

vores kunder orienteret. Men det er kommet bag på os, at der var så stor interesse for vasen. Havde vi 

forudset at der ville komme det hype, havde vi nok ikke lagt den ud i vores webshop. Men det er jo set i 

bagklogskabens lys”.  

 

Til sidst kommer hun med følgende kommentar: 

 

”- Vi vil gerne kompensere de kunder, der i dag er gået forgæves og som føler de har spildt deres tid. Vi kan 

desværre ikke skaffe flere vaser, men vi overvejer lige nu, hvad vi kan gøre i stedet. Derfor opfordrer vi dem 

til at holde øje med Imercos Facebook side i morgen formiddag, hvor vi vil give mere information” 

(Engelschmidt, Laugesen, Tv2.dk, 2014). 

 

Det er her først og fremmest bemærkelsesværdigt, at pressen ikke har fået en udtalelse fra Imerco tidligere på 

dagen, ligesom det er interessant at se, at de øvrige medier næste morgen blot har citeret fra samme artikel, i 

stedet for at gå tilbage til kilden og bedt hende uddybe.  

 

Ligesom det var tilfældet med Imercos Facebook-opslag, er der heller ikke her noget spor af en 

undskyldning eller skyldfølelse. Med vendinger som ”blevet væltet” og ”kommet bag på os” fralægger 

Imerco sig i stedet hele ansvaret og bruger igen Diminish-strategien Excuse.  Det sidste citat er dog lidt mere 

interessant end det første. Uden direkte at sige undskyld, rækker Imerco en udstrakt hånd ud til de berørte 

kunder. ”Vi vil gerne kompensere” er et tydeligt tegn på brug af Rebuild-strategiern Compensation. 

 

Med lidt god vilje kan man samtidig argumentere for, at Imerco med vendingen ”føler de har spildt deres 

tid” benytter strategien Concern. Det skal dog som tidligere understreges, at Imerco med følgende ikke siger, 
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at de har spildt tiden, men blot anerkender, at nogen føler det således. Der er en klar forskel. Kommentaren 

med en ”One Direction Koncert” bliver en form for selvfed fremhævelse og afstandtagen til kunderne. 

Medierne samler den straks op og genbruger den flittigt, når der refereres til Imercos reaktion på sagen. Det 

samme gør Imerco selv, der på Facebook bruger den til at beskrive deres opfattelse af situationen. Det er en 

subtil sammenligning af vrede vase-elskere med hormonforstyrrede skrigende teenagepiger, der traditionelt 

set udgør fanskaren til en One Direction-koncert. På denne måde kan One Direction-kommentaren have 

været med til at starte debatten, hvor vase-elskerne gøres til grin for deres besættelse på nettet. 

 

Først med Metroexpress kommer der flere udtalelser fra Imerco, hvor Præstgård fortsætter med at 

bortforklare.  ”vi havde forventet en storm, ikke en orkan” (Kragh, mx.dk 2014). I denne artikel kommer hun 

dog med en interessant tilføjelse. Det står ganske vist ikke som et direkte citat, men journalisten skriver 

følgende:  ”Lotte Wøldiche Præstgaard mener, at den store efterspørgsel skyldes, at Kähler har været gode 

til at hype vasen” (Kragh, mx.dk, 2014). 

 

Sat på spidsen kan man her argumentere for, at Imerco helt prøver at skubbe det ansvar de tidligere ikke har 

forholdt sig til fra sig, ved at benytte Deny-strategien Scapegoat. Krisen skyldes altså nu Kählers aggressive 

markedsføring samt vaseelskerens teenageragtige besættelse og ikke Imercos håndtering af salget. Dette er 

en interessant udvikling, som trækker spor efter sig i de kommende artikler. Som afslutning kan spores 

Benoits strategi Afstivning, idet Imerco har behov for at fortælle, at de har fået mange nye følgere og likes på 

deres Facebook-side.  

 

”Heldigvis har vi kunnet se, at vi har fået 3.000 flere følgere på facebook og meget færre, der har 'unliket'. 

Det er godt midt i sådan en 'shitstorm'. Og vi er glade for kundernes dialog.” (Ibid).  

 

Sidste del af citatet fremstår dog direkte komisk, idet der som tidligere konstateret ikke var tale om egentlig 

dialog imellem Imerco og kunderne på Facebook. 

 

Imerco udtaler sig herefter i Politiken og fortsætter brugen af Excuse-strategien. De undskylder sig igen 

med, at de ikke havde forventet en orkan og at krisen dermed ikke var til at forudse. Det kommer her frem, at 

der kun var 400 vaser til deling imellem de 16.000 kunder. I og med Imerco havde sat en begrænsning på 3 

vaser pr. kunde, kan man med rette spørge, hvorfor de ikke havde kunnet forudse, at dette ville blive et 

problem. Imerco bliver dog ikke konfronteret med dette spørgsmål og går i næste artikel i stedet igen til 

angreb på Kähler ved igen at benytte Scapegoat-strategien.  
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”Vi må dog også holde fast i, at en af årsagerne til at vasen er blevet så populær er, at den kun findes i et 

begrænset antal.” (Winther-Rasmussen, ekstrabladet.dk, 2014). 

Det er dog ikke kun Kähler som har skylden. Også Imercos system er at bebrejde: ”Det skyldes, at vores 

system var meget belastet” (Ibid). 

 

Den understøttende strategi Reminder og Afstivning bruges til at minde læseren om, at Imerco har været 

mange år på markedet og dermed et en seriøs og troværdig kæde. ”Imerco har været i branchen i 86 år og vi 

har aldrig oplevet en så stor efterspørgsel på en enkeltstående vare.” (Ibid.). 

 

Til sidst skruer Imerco lidt op for empatien og erkender, at mange kunder har haft følelser i klemme. Dette 

skal dog stadig ikke ses som en direkte erkendelse af skyld eller ansvar. ”Vi tager det hele alvorligt, for der 

har tydeligvis været stærke følelser i spil her.” (Ibid.). 

 

Sikkerhedsbristen 

Som tidligere nævnt, opstod en mindre krise i krisen i forbindelse med, at nogle kunder oplevede en 

sikkerhedsbrist ved kundesystemet. Kun to medier vælger denne vinkel, og DR følger på anden dagen op på 

historien med et citat fra Imerco, hvor de kalder det for en menneskelig fejl og beklager.  

 

”Det havde desværre den utilsigtede konsekvens, at enkelte kunder fik et forkert skærmbillede med en anden 

kundes oplysninger - hvilket vi selvfølgelig beklager dybt” (Faurholdt-Löfvall, Christiani, dr.dk, 2014). 

 

Dette kunne ses som et lille vendepunkt i sagen, idet det er første gang, at Imerco officielt undskylder og 

dermed vedkender sig et ansvar. Desværre står det også tilbage som det eneste klare eksempel på netop en 

undskyldning og fordi det ikke relaterer sig direkte til Jubilæumsvasen, bruger hverken Imerco eller 

medierne mere tid på denne vinkel. Det er samtidig interessant at bemærke, at der til denne udtalelse ikke 

hører en officiel kilde udover ”Imerco”.  

 

Direktøren udtaler sig 

Den sidste der udtaler sig i sagen er adm. Direktør, Frederik Oluf Brønnum. Dette sker dog først to dage efter 

shitstormen brød ud. I store træk gentager han blot hvad kommunikationschefen allerede har udtalt og bruger 

herved de samme strategier.  
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"Vi havde forventet en storm, men fik en orkan. Der var så mange mennesker inde på vores site, at det gik i 

stå, og vi kunne ikke arbejde med det, før folk begyndte at logge af," (Bruun, finans.dk, 2014c). Indirekte 

siger han, at det nu er vaseelskernes skyld, at sitet gik i stå. 

 

Han kommer yderligere med en interessant udmelding, som ikke tidligere er kommet frem: 

"Omkring kl. 10 kunne vi se, at kunderne ikke kunne komme ind på siden og ca. samtidig blev vores 

omstillingsbord lagt ned. Derfor vurderede vi, at Facebook var det bedste alternativ til at kommunikere 

situationen ud til folk," (Ibid.). 

 

Modsat JB, har Imerco altså fra starten ønsket at bruge Facebook som det primære medie til at kommunikere 

med deres kunder. Dette forklarer de forholdsvis få udtalelser til de traditionelle medier. At direktøren bruger 

ord som ”kommunikere situationen ud til folk” viser samtidig med al tydelighed, at brugen af Facebook er 

tiltænkt som massekommunikationsmedie og ikke dialog-medie – med andre ord igen en misforståelse af 

mediets optimale brug. 

 

 Direktøren afslører samtidig, at man, da de første tegn på problemer viste sig, overvejede at lukke siden helt 

ned. Dette skete som bekendt ikke, hvorfor shitstormen fik lov at udvikle sig. Herefter udtrykker han empati 

og forståelse for de berørte kunder.  

 

"Vi må erkende, at det her er følelsesbetonet for nogle mennesker. Der er nogle af vores kunder, der 

oprigtigt talt er kede af det og vrede, og det er vi nødt til at tage alvorligt," (Ibid.).  

 

Igen er der ikke tale om en undskyldning men i stedet brug af strategien Concern. Direktøren afslutter med 

følgende citat: 

 

"Vi lever af at sælge varer til glade kunder. Havde vi kunnet, havde vi skaffet vaser til alle. Men en af 

grundene til, at den er så populær, er, at den er begrænset. Det er en del af hypet," (Ibid). 

 

Her er vi tilbage i Denial-strategien Scapegoat - Det er på grund af ”Hypet”, at Imerco er havnet i 

shitstormen - det er Kählers skyld! Groft sagt kan Direktørens udtalelser koges ned til: Vi forstår i er kede af 

det, men det er ikke vores skyld. 
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4.9.3 Effekten af Imercos krisekommunikation 
Med udgangspunkt i den kvantitative Facebook-empiri vil effekten af Imercos krisekommunikation nu blive 

analyseret. Da Imercos primære kommunikation er på Facebook, ligesom krisen centreres omkring det første 

døgn, finder artiklerne i de traditionelle medier ikke anvendelse her.  

 

 
 

 

De indsamlede data kan ses i tabellen herover og indeholder en optælling af kommentarerne til hvert opslag 

med relation til shitstormen. Som nævnt i metodeafsnittet, begrænser jeg mig til kun at sortere i 200 

kommentarer pr. opslag. Disse er blevet sorteret i kategorierne: negativ, positiv og neutral i forhold til 

indholdets indstilling overfor Imerco. Det kræver hermed en generel holdning til Imerco som virksomhed, 

før en kommentar kan tolkes som værende positiv eller negativ. Handler kommentarerne i stedet om vaser 

eller vasekøbere, havner denne i kategorien neutral. Årsagen til dette referer tilbage til Imercos omdømme, 

som er det det hele handler om. 

 

Som tabellen viser, har Imerco modtaget mange kommentarer til deres opslag i perioden, og særligt 

opslagene kl 10.07 og 17.11 indikerer tydeligt, at virksomheden står i en usædvanlig situation. Størstedelen 

af kommentarerne er af neutral karakter. De handler enten om Kählers vase eller om de hysteriske vasefans. 

Af denne årsag kan mange kommentarer hverken tolkes som værende positive eller negative overfor Imerco 

som virksomhed. 
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På intet tidspunkt er der flere vrede end neutrale kommentarer. De vrede kommentarer er dog på sit højeste i 

de to første opslag fra d. 25. august. Herefter daler antallet af vrede kommentarer støt over dagen, for til sidst 

dårligt at kunne dokumenteres ved de sidste to opslag.  

 

Som nævnt i forrige afsnit, benytter Imerco først Diminish-strategien Excuse midt på dagen d. 25. august. 

Dette kan man ikke se ud fra tabellen, der kun afslører en svag stigning i positive kommentarer til opslag kl. 

14. 45. Tallet er dog halveret i opslaget kl 17.11, hvor Imerco ud over strategien Excuse også benytter 

Benoits anbefaling om korrigerende handling. Dette resulterer i det højeste antal kommentarer for perioden, 

samt en stigning i positive tilkendegivelser overfor Imerco. 

 

Den positive udvikling fortsætter herfra og med de sidste to opslag, øges mængden af de positive 

kommentarer yderligere. Dette må ses som et resultat af Imercos brug af Rebuild-strategierne Regret og 

Compensation. Særligt brugen af Compensation høster mange roser i kommentarsporet, selvom nogen da 

også påpeger, at Imerco ikke har nogen grund til at kompensere de vrede kunder.  

 

 
(Imerco på Facebook) 

 

Til trods for denne positive udvikling vil jeg alligevel argumentere for, at Imerco ikke har opnået nogen 

særlig effekt af at benytte SCCT-strategierne i deres Facebook-opslag. Som det tydeligt ses, dalede mængden 

af negative kommentarer hurtigt i løbet af dagen, helt uden brug af Coombs anbefalinger. Noget af denne 

udvikling kan tilskrives Imercos anvendelse af SoMe-litteraturens anbefaling om at informere løbende, men 

jeg vil alligevel mene, at den primære årsag skal findes hos de mange brugere, som gik ind og gjorde nar af 

vasekøberne. Deres indblanding var med til at nedbringe antallet af vrede kommentarer, og kan sågar have 

fået mange til at slette deres vrede kommentarer helt.   

 

Tilbage står et forløb med en kæmpe overvægt af neutrale kommentarer, som er overstået på lidt over et 

døgn. Imercos brug af SCCT-strategierne kan ikke spores, og ej heller anbefalingen om at informere løbende 

har haft en nævneværdig effekt. Havde Imerco fulgt flere af SoMe-litteraturens anbefalinger, særligt om at 

”Tage ansvar”, ”Udvise empati”, samt ”Manage onging dialogue” kunne fordelingen have set meget 

anderledes ud, med en større mængde positive kommentarer. Mængden af negative kommentarer tror jeg dog 

ikke brugen af disse råd havde rykket ved, da de vrede kommentarer tydeligvis forsvandt helt af sig selv, via 

indblanding fra de øvrige Facebook-brugere. 
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4.10 Hvad kan vi lære af Imerco? 
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Til trods for at Imerco havnede i en shitstorm, var det deres held, at størstedelen af den danske befolkning 

opfattede vreden imod dem som værende latterlig, hvilket mange gik ind og gav udtryk for på især 

Facebook. Medierne forsøgte godt nok at tegne et billede af stor opstand og vrede, men når man kigger 

Facebook-kommentarerne igennem, er det svært at dokumentere denne vrede, som måske slet ikke har været 

så stor, som den blev forsøgt fremlagt. En eventuel usikkerhed hertil kan være, at nogle af de værste 

kommentarer efterfølgende er blevet slettet, fordi vedkommende simpelthen har syntes det var for pinligt at 

have stående i sit navn.  Vreden stilnede derfor hurtigt af og blev erstattet af humor og latterliggørelse vendt 

imod de vrede kunder. I forløbet benyttede Imerco i ringe grad SCCT-frameworkets strategier til at forsvares 

sig. Ej heller blev ret mange af SoMe-litteraturens anbefalinger anvendt. Dette kunne have givet bagslag, 

hvis det ikke var fordi vinden vendte og fordi shitstormen hermed kom til at handle om noget helt andet end 

Imerco.  

 

Som konklusion på Imerco-shitstormen kan det derfor siges, at Imerco grundet den særlige situation de stod 

i, ikke behøvede at bruge SCCT-frameworket og SoMe-litteraturen mere end de gjorde. Hele 

omdrejningspunktet for shitstormen var et lavinvolveringsprodukt – en stribet vase. Der var ingen rigtige 

følelser i klemme og de vrede og skuffede vasefans endte med at blive til grin. Havde det været et dyrere 

produkt, som eksempelvis en rejse, hvor folk havde haft rigtige følelser og måske endda penge i klemme, 

kunne sagen have set helt anderledes ud. Sandsynligheden for at befolkningen her havde fattet sympati for de 

vrede kunder er betragteligt større, og Imerco ville i langt højere grad have skullet forklare og forsvare sig 

selv og sit omdømme. En stor del af sagens udfald skyldes med andre ord held fra Imercos side. 

 

5. Diskussion – Skal man bare sige undskyld? 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i analyseafsnittet og sammenligne resultaterne fra de to cases.  Hertil 

inddrages specialets teoretiske rammer og holdes op imod resultaterne. 

 

Mit primære fokus for dette speciale har ligget på virksomheder, som havner i en shitstorm, som de ikke 

umiddelbart selv er skyld i og dermed ikke har et ansvar for. Værktøjerne til at håndtere disse shitstorme 

findes inden for krisekommunikation og her stikker teorierne desværre lidt af i forskellige retninger. I den 

ene lejr har vi de klassiske krisekommunikationsteoretikere Coombs og Benoit. Ifølge Coombs og hans 

SCCT-framework handler håndteringen af kriser især om at se på historik, relationer og krisetypen, før man 

begynder at overveje hvilke strategier der er mest favorable, når man skal svare på kritikken og forsvare sit 

omdømme. Tæt op ad dette ligger Benoit, som ligeledes har defineret en række strategier, dog uden at 

forholde sig så meget til hvad der er gået forud for krisens opståen. 
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Ved siden af har vi SoMe-litteraturen og eksperterne inden for dette felt. De forholder sig specifikt til 

krisekommunikation på de sociale medier som Facebook. Her fokuseres ikke på historik og relationer, men i 

stedet på at få svaret hurtigst muligt og stoppet kritikken. Oven i dette er der et øget fokus på at vise empati 

og på at tage ansvar. Især det sidste er interessant, da man ifølge Coombs og Benoit kan unddrage sig sit 

ansvar, ved netop at bruge deres strategier. 

 

Årsagen til at de to lejre griber fænomenet så forskelligt an, skal først og fremmest findes i de sociale medier 

- i dette tilfælde Facebook. Der er ikke længere tid til at stoppe op og analysere sig frem til det bedste svar, 

ligesom det dialogbaserede medie opstiller nogle helt nye spilleregler for kommunikationen. Samtidig har de 

forskellige tilgange til spørgsmålet om ansvar og erkendelsen af samme, hvilket netop har vist sig som en 

vigtig faktor i forbindelse med analysen af de to cases.  

 

Hverken Jensen’s Bøfhus eller Imerco går på noget tidspunkt ud og erkender, at de har et ansvar i deres 

respektive shitstorme. I stedet forsøger begge virksomheder, efter Coombs og Benoits anbefalinger, at 

nedtone deres ansvar ved bl.a. at benytte Diminish-strategierne. For Imerco er det nok, for JB bider 

modtagerne ikke på krogen og virksomheden tage flere strategier i brug. 

 

Hvor Imerco lader til at have forstået vigtigheden i at kommunikere på Facebook, er JB mere gammeldags i 

sin tilgang til krisekommunikation og insisterer på at kommunikere i de traditionelle medier. Til trods for 

dette, er det interessant at se, hvordan begge fejler i deres kommunikation på netop Facebook. Som SoMe-

litteraturen påpeger, skal man være til stede og have et hold siddende klar, hvilket de begge har. Alligevel 

lader ingen af dem til at forstå hvor vigtigt det er, at gå i dialog med brugerne, som SoMe-litteraturen også 

foreskriver. Samtidig kan man stille spørgsmål ved, om det ”hold” der sidder klar, nu også er mennesker af 

kød og blod, eller blot en ”robot” der automatisk smider prædefinerede auto-svar ud, som vi kender det fra 

mail-klienter.  

 

I stedet for at svare brugerne på mediets præmisser, benytter begge sig af den klassiske krisekommunikation 

som den dikteres af Coombs og Benoit, om end i begrænset omfang. Dette lader dog i ingen af tilfældene til 

at gøre nogen forskel i forhold til udviklingen af kriserne, hvorfor man kan argumentere for, om det i sidste 

ende er nødvendigt at gå i dialog. 

 

Et andet væsentligt punkt, som blev fremhævet i analysen, er mediernes ansvar og i særdeleshed framing af 

sagerne. SCCT-frameworket har ganske vist dette element med, men som det blev bevist i særligt JB’s 

tilfælde, kan framingen komme til at spille en langt større rolle og være direkte årsag til, at anbefalingerne til 

håndtering af shitstormen ikke passer. For JB var framingen det der gjorde hele forskellen og årsagen til at 
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shitstormen udviklede sig som den gjorde. Havde medierne ikke påtaget sig denne rolle, kunne JB måske 

have nøjedes med at nedtone, som Imerco gjorde. I stedet endte JB med at skifte strategi og gik fra at 

nedtone til at informere og angribe mediernes framing. Også Imerco ændrede under shistormen strategi og 

gik fra at nedtone til pludselig at ville kompensere, hvilket ikke just blev godt modtaget af de der tidligere 

havde støttet virksomheden under krisen. Hertil kan det siges, at det at skifte strategi under en shitstorm ikke 

er noget der anbefales af hverken SoMe-litteraturen eller Coombs, da det kan være med til at underminere 

effekten af den tidligere valgte kommunikationsstrategi.   

Alligevel lod ej heller strategiskiftet hos hverken Imerco eller JB til at have nogen negativ effekt, hvorfor 

man endnu engang kan stille spørgsmålstegn ved anbefalingens berettigelse. Fejlen her består igen primært i, 

at man ikke tager højde for især de sociale mediers utilregnelige væsen, hvorfor man kan blive nødsaget til at 

skifte strategi undervejs.  

 

Overordnet set, kan man i sidste ende stille spørgsmålstegn ved, om shitstorme er noget der, som teorien 

foreskriver, skal angribes med kommunikativt forsvar, eller om de naturligt driver over af sig selv? Er det 

nødvendigt at gå ud og undskylde, hvis man ikke mener man har noget at undskylde for? I både Imerco og 

JB’s tilfælde drev stormene over i løbet af et par dage.  

 

I særligt JB’s tilfælde viste de kvantificerede data fra deres Facebook-side, at deres skift i kommunikationen 

havde en effekt, og brugen af krisekommunikationsværktøjerne var derfor velbegrundet. Imercos situation 

var noget anderledes. Her var det ikke så meget Imercos kommunikation der var afgørende, men i stedet 

befolkningens generelle reaktion på de kritiske vasekøbere, som endte med at kvæle stormen. Imerco kunne 

måske endda helt have hoppet i flyverskjul og blot betragtet stormen på afstand.  

Det gjorde de som bekendt ikke, og valgte i stedet, klogelig, at overvåge udviklingen på nettet og brugte den 

effektivt til egen fordel, ved at puste lidt ekstra til ilden hos de, der latterliggjorde vaseelskerne. Begge 

virksomheder svarede på kritikken, men ingen af dem sagde undskyld. Som de to cases understreger, findes 

der dog ikke én fast måde at håndtere en shistorm på, ligesom udefrakommende faktorer kan ende med at 

være dét der får stormen til at drive over. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 76	

6. Konklusion 
Jeg har med mit speciale ønsket at svare på følgende problemformulering: 

 

Hvordan håndterede henholdsvis Jensen’s Bøfhus og Imerco de shitstorms, de befandt sig i i 2014, og 

hvilke retningslinjer, om nogen, kan på baggrund af disse cases opstilles for bedst muligt at beskytte en 

virksomheds omdømme i tilfælde af en potentiel shitstorm? 

 

Ud fra analysen er jeg kommet frem til følgende konklusioner. 

 

SCCT-frameworket anbefaler, at man starter med at fastlægge crisis type og crisis situation, før man vælger 

sin response strategi. Historik samt relationer til stakeholders har stor betydning for hvordan en shitstorm 

skal håndteres. Ud fra analysen af de to cases, ville anbefalingen være, at benytte Diminish-strategierne til at 

nedtone ansvaret for krisernes opståen. Dette var netop også hvad man gjorde hos JB, men her havde det 

ikke umiddelbart den store effekt, imens resultatet var langt bedre hos Imerco, hvor det var muligt at spore 

en positiv modtagelse hos målgruppen.  

 

Frameworket tager dog ikke i tilstrækkelig grad højde for udefrakommende faktorer, som influerer disse 

anbefalinger, hvorfor flere strategier bør overvejes som supplement. For JB var det ikke nok at forklare sig, 

men også en øget informationsindsats, der angreb mediernes framing af shitstormen, var nødvendig. I sidste 

ende opnåede JB derfor først en positiv effekt af deres krisekommunikation, da de anvendte strategier, der 

ikke passede på deres crisis type.  

 

Var alle faktorer taget med, skulle JB have lagt sig ned og sagt undskyld, hvilket både stred mod deres egne 

ønsker samt Højesterets domsafsigelse. Ser man på sagens kerne, havde de ikke noget at undskylde for. Hos 

Imerco var det ligeledes påvirkning uden for virksomhedens kontrol, der i sidste ende havde større betydning 

end valget af response strategi. Af dette kan man derfor udlede, at SCCT-frameworket med dagens 

mediebillede ikke kan stå alene, og altid bør suppleres med nyere teoretiske værktøjer, der i højere grad tager 

højde for hvilket medie der kommunikeres i. 

 

Mediernes dækning og i særdeleshed framing af shitstorme viste sig i begge tilfælde at have stor betydning 

for sagernes udvikling. På grund af den negative dækning og framing, var JB nødsaget til at angribe det 

billede, der blev tegnet af dem i medierne. Først da det lykkedes at trænge igennem med et konkurrerende 

budskab, fik de nedtonet kritikken. Også hos Imerco spillede medierne en stor rolle. Her var fokus dog ikke 

på Imerco selv, men i stedet på deres vrede kunder.  
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Ved at sammenligne kunderne med One Direction-fans, var Imerco dog selv med til at gøre nar af dem, 

bakkede op om det valgte frame og udnyttede herved medierne til egen fordel. Det kan derfor konkluderes, 

at medierne spiller en meget stor og i nogle tilfælde sågar afgørende rolle. En virksomhed er nødt til at være 

til stedet i medierne, når de skal beskytte deres omdømme. 

 

Dette ligger samtidig godt i tråd med anbefalingerne fra SoMe-litteraturen, der opfordrer til dialog og til at 

man som virksomhed påtager sig et ansvar. Selvom hverken Imerco eller JB direkte erkender deres ansvar, 

påtager de sig ved brug af Rebuild-strategierne alligevel en grad af dette. En direkte undskyldning kan dog 

ikke anbefales i nogen af tilfældene, hvorfor det heller ikke kan konkluderes at være nødvendigt i 

håndteringen af shitstorme generelt. Man skal ikke undskylde, hvis man ikke mener, at man har noget at 

undskylde for. I stedet bør man udvise empati og forståelse. En shitstorm håndteres bedst med en 

kombination af redskaberne fra traditionel krisekommunikation samt nyere teori fra SoMe-eksperterne.  

 

Det er særligt vigtigt at forholde sig til virksomhedens omdømme, før krisen opstod, når man skal forsvare 

samme. Hertil finder Coombs’ fokus på crisis history anvendelse, idet en virksomhedens tidligere forhold 

kan være med til at intensivere den pågældende krisesituation i negativ retning.  En virksomhed med et i 

forvejen dårligt omdømme skal med andre ord handle langt mere forsigtig i sin kommunikation, i forhold til 

en virksomhed der har gode relationer til sine stakeholders og ingen kriser bag sig.  

 

Mediebilledet har samtidig ændret sig drastisk med introduktionen af de sociale medier, og det er derfor 

uhyre vigtigt at gå i dialog, når man havner i en shitstorm. Forstår man at udnytte den dialog og stemning der 

opstår på netop de sociale medier, kan man igennem en form for sofistikeret manipulation effektivt vende 

den negative stemning til noget positivt. 

 

Ud fra dette er jeg kommet frem til følgende retningslinjer for beskyttelse af en virksomheds omdømme i 

tilfælde af en shitstorm: 

 

• Hav folk ansat til at overvåge virksomheden på nettet og vær klar til at reagere hurtigt, hvis der 

opstår et problem. Man risikerer kun at problemet bliver større, jo længere det får lov at passe sig 

selv.  

• Det er bedre at informere løbende igennem generelle statusopdateringer, end slet ikke at reagere. 

Vælger man ikke at svare på de sociale medier, kan det let tolkes som arrogance og være med til at 

intensivere kritikken. 
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• Facebook er et medie beregnet til dialog. Brug det som det er tiltænkt! Husk at være åben og ærlig 

og sæt gerne navn på dine medarbejdere. Vi kan bedre lide at kommunikere med andre mennesker 

end med en virksomhed.  

• Udvis empati og forståelse for dine kunders synspunkt. Du behøver ikke være enig med dem, men 

du er nødt til at anerkende, at de har ret til at tænke som de gør.  

• Lad være med at give vrede kunder det samme autosvar. Det virker useriøst og arrogant og kan igen 

tolkes som manglende interesse. 

• Brug medierne til din fordel. Hjælp til at styrke et positivt frame og protester, hvis du føler dig 

urimeligt behandlet. Hjælp til at bidrage med manglende information, hvis ikke hele sagen bliver 

belyst.  

• At tage ansvar og sige undskyld er ikke det samme. Er man indblandet i en shitstorm, har man altid 

en eller anden form for ansvar. Det er man nødt til at vedkende sig. Lad dog være med at sige 

undskyld, hvis du ikke har gjort noget decidere ulovligt eller uetisk.  

 

7. Perspektivering 
Når man beskæftiger med krisekommunikation og i særdeleshed shitstorme, melder spørgsmålet sig, om man 

som virksomhed helt kan undgå at havne i en storm?  

 

Umiddelbart er svaret nej, da man, som det også er illustreret i dette speciale, ikke behøver at træde ret meget 

ved siden af, før det potentielt vælter ind med kritik. Det man i stedet kan gøre, er at forberede sig på 

hvordan man vil håndtere en storm, når og hvis den opstår.  

 

Som det også blev nævnt i indledningen er shitstorme dog stadig et forholdsvist nyt begreb, hvorfor mange 

virksomheder først forholder sig til dem, når de står i orkanens øje. Dette prøvede TopDanmark i starten af 

året at lukrere på, idet de introducerede et nyt produkt til deres produktportefølje -  En Shitstorm-forsikring.12  

Men her melder sig så et helt nyt spørgsmål.  

 

Kan man forsikre sig fra en shitstorm? 

Jesper Andersen har i sin artikel på Kommunikationsforum.dk13 gravet ned i policen, for at se hvad det 

egentlig er TopDanmark tilbyder. Desværre er resultatet forudsigeligt. Forsikringen handler mere om online 

reputation management end krisekommunikation og krisehåndtering. Det TopDanmark først og fremmest 

																																																								
12
	https://www.google.dk/?gws_rd=ssl#q=top+danmark+shitstorme	

13
	http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/En-anmeldelse-af-shitstorm-forsikringen-fra-

Topdanmark-	
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tilbyder, er at rydde op i dit digitale skrald på nettet, som eksempelvis dårlige anmeldelser på Trustpilot. Det 

kan for så vidt være vigtigt nok, men når man står midt i en shitstorm, handler det mere om at svare på 

tiltalen, som jeg også har demonstreret i specialet.  

 

Denne essentielle del af en shitstorm forholder TopDanmark sig dog til i en langt ringere grad. Du kan 

naturligvis også få assistance til hvordan du skal svare dine kritikere, men bliver pålagt ikke at svare nogen, 

før du først har fået skriftlig tilladelse fra netop TopDanmark. Her bryder de med et af de vigtigste råd fra 

SoMe-litteraturen - at reagere hurtigt. Oven i dette, vil TopDanmark, som med en sundhedsforsikring, ikke 

forholde sig til tidligere skader, og dermed ikke håndtere eventuel dårlig omtale, som allerede eksisterede, da 

forsikringen blev tegnet. Som det blev bevist i specialet, er netop crisis history og tidligere relationer nogle 

af hjørnestenene, når man skal forsvare sit omdømme, hvorfor dette heller ikke giver nogen mening. 

 

Man kan herved konkludere, at der ud fra specialets forståelse af en shitstorm, er tale om falsk 

markedsføring, når TopDanmark kalder det en shitstorm-forsikring. I dette lys vil jeg desuden påstå, at 

hverken Jensen’s Bøfhus eller Imerco ville have haft gavn af TopDanmarks forsikring, da de blev ramt af 

deres respektive storme i 2014. Jesper Andersen er ganske enig og giver TopDanmarks shitstorm-forsikring 

2/6 stjerner.  
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9. Bilag 
9.1 Bilag 1: Jensen’s Bøfhus-opslag på Facebook 

 
17. september (Total 156: Negative: 147, Positive: 6, Neutrale: 3) 
https://m.facebook.com/jensensboefhus/photos/a.355630237832769.86310.325482567514203/79308151742
0970/?type=3 
 

 
18. september  (Total 196: Negative: 186, Positive: 6, Neutrale: 4) 
https://m.facebook.com/jensensboefhus/photos/a.355630237832769.86310.325482567514203/79358771737
0350/?type=3 
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19. september (Total 373: Negative: 192, Positive: 6, Neutrale: 2) 
https://m.facebook.com/jensensboefhus/photos/a.333345890061204.81964.325482567514203/79401670399
4118/?type=3 
 

 
19. september (Total 587: Negative: 193, Positive: 5, Neutrale: 2) 
https://m.facebook.com/jensensboefhus/photos/a.355630237832769.86310.325482567514203/78942417445
3371/?type=3 
 
 



	 85	

 
20. september (Total 3.500: Negative: 185, Positive: 8, Neutrale: 7) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=794561000606355&id=325482567514203 
 

 
21. september (Total 379: Negative: 104, Positive 86, Neutrale: 10) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=795218533873935&id=325482567514203 
 

 
22. september (322: Negative: 70, Positive: 126, Neutrale: 4 ) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=795798760482579&id=325482567514203 
 



	 86	

 
25 september (Total 244: Negative: 35, Positive 150, Neutrale: 15) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=797254117003710&id=325482567514203 
 
 
9.2 Bilag 2: Imerco-opslag på Facebook 
 

 
18 august (Total: 100: Negative: 8 Positive: 10, Neutrale: 84) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/730422200328981:0 
https://m.facebook.com/imerco/photos/a.324200284284510.65846.207964075908132/730421623662372/?ty
pe=3 
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25. august - 08.01 (Total 301: Negative:78, Positive: 21, Neutrale: 101) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734002319970969:0 
https://m.facebook.com/imerco/photos/a.324200284284510.65846.207964075908132/734002296637638/?ty
pe=3 
 

 
25. august – 10.07 (Total: 362: Negative: 58, Positive: 21, Neutrale: 121) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734029066634961 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734029066634961&id=207964075908132 
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25. august – 11.25 (Total: 239: Negative: 33, Postive: 20, Neutrale: 147) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734054486632419:0 
https://m.facebook.com/imerco/photos/a.324200284284510.65846.207964075908132/734054326632435/?ty
pe=3 
 
 

 
25. august – 11.30 (total: 228: Negative:36, Positive: 10, Neutrale: 154) 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734056366632231&id=207964075908132 
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25. august – 12.23 (Total: 196: Negative: 25, Positive: 30, Neutrale: 141) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734254043279130 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734254043279130&id=207964075908132 
 

 
25. august – 13.40 (Total: 121: Negative: 15, Positive: 10, Neutrale: 96) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734309883273546 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734309883273546&id=207964075908132 
 

 
25. august – 14.45 (Total: 91: Negative: 30, Positive: 17, Neutrale: 44) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734334689937732 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734334689937732&id=207964075908132 
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25. august – 15.11 (Total: 79: Negative: 24, Positive: 15, Neutrale: 40) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734346979936503 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734346979936503&id=207964075908132 
 

 
25. august – 17.11 (Total: 607: Negative: 15, Positive: 35, Neutrale: 150) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734403776597490 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734403776597490&id=207964075908132 
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26. august – 17.05 (Total: 242: Negative: 3, Positive: 28, Neutrale: 169) 
https://www.facebook.com/imerco/posts/734828796554988 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734828796554988&id=207964075908132 
 

 
26. august – 18.15 (Total: 230: Negative: 2, Positive: 45, Neutrale: 153)  
https://www.facebook.com/imerco/posts/734906899880511 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734906899880511&id=207964075908132 
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9.3 Bilag 3: Jensen’s Bøfhus Pressemeddelelse  
(findes ikke længere på JB’s hjemmeside, er derfor kopieret herfra: 
https://www.reddit.com/r/Denmark/comments/2gyc7k/åbent_brev_fra_palle_jensen/) 
 

 
 
Kære gæster 
Jeg hedder Palle Skov Jensen og jeg startede Jensen’s Bøfhus for snart 25 år siden. 
Der bliver i medierne og på vores Facebook-side skrevet mange ting om afgørelsen i Højesteret i går. Mange 
er kritiske, og det gør naturligvis indtryk på mig og resten af medarbejderne hos Jensen’s Bøfhus. Jeg vil 
gerne have lov til at bruge lidt plads på at forklare mine og Jensen’s Bøfhus’ tanker om afgørelsen. 
Grunden til, at vi i sin tid bad Jacob Jensen og hans virksomhed om at respektere vores varemærke er, at jeg 
for mange år siden kaldte vores restauranter for Jensen’s Bøfhus, og det er under det navn, at vi har drevet 
vores restauranter og er blevet landskendte gennem de sidste mange år. 
Rigtig mange danskere forbinder navnet Jensen’s med vores restauranter og derfor kan det skabe forvirring 
hos gæsterne, når en helt anden restaurant kalder sig det samme som os. Det er hverken vi, gæsterne eller en 
anden restaurant tjent med. Og det er Højesteret altså enig i. 
Jeg ønsker Jacob Jensen og hans restaurant i Nordjylland alt det bedste fremover. Jeg hører, at det er en god 
restaurant – og jeg håber, at han også fremover vil have en masse glade gæster. 
Venlig hilsen og god weekend. 
Palle Skov Jensen 
 
 
9.4 Bilag 4: Imercos Pressemeddelelse  
www.imerco.dk/om-imerco/presse/pressemeddelelser  

(26-08-2014: Imerco-kampagne skabte gigantisk efterspørgsel) 

PRESSEMEDDELELSE  

Imerco-kampagne skabte gigantisk efterspørgsel  

Den populære jubilæumsvase fra Kähler skabte en gigantisk efterspørgsel. Interessen fra kunder, der ville 
købe vasen, var overvældende og det store antal af henvendelser fik hjemmesiden hos Imerco til at gå ned. I 
de 86 år Imerco har eksisteret, har kæden aldrig oplevet en så stor og massiv interesse for et enkelt produkt, 
som man oplevede i går, med mere end 16.000 samtidigt besøgende på imerco.dk.  
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Vores website er sat op til at kunne håndtere 4.000 personer på en og samme tid. Vi har i går haft 16.000 
kunder, som alle trykkede ”køb” samtidig på vores Kähler-vase! – En fuldstændig uforudsigelig situation, 
som vi ikke kunne have forudset.  

”Først og fremmest er vi kede af, at nogle af vores kunder er gået forgæves i går. Vi ønsker jo mest af alt, at 
give dem det, de ønsker. Dette tilfælde er enkeltstående.  

Den digitale handel i Imerco har langt fra nået sit maksimale niveau. Af samme årsag har vi investeret 
massivt i en udbygning af denne, men en hændelse som gårsdagens har været umulig at forudse”, fortæller 
administrerende direktør Frederik Brønnum.  

Yderligere info  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til adm. direktør Frederik Oluf Brønnum på tlf. 4320 1000  

Om Imerco  

Imerco A/S er Danmarks største isenkramkæde med mere end 145 butikker fordelt over hele landet og en 
årlig omsætning på over 1.2 mia. kr. Derudover driver Imerco en af Danmarks største kundeklubber med 
mere end en mio. medlemmer, samt en webshop, imerco.dk, som er i rivende udvikling.  

Imerco blev etableret af visionære isenkræmmere helt tilbage i 1928 og fyldte således 85 år i 2013. Imerco 
blev i 2007 omdannet til kapitalkæde, hvor Mikael Goldschmidt nu er hovedaktionær. I dag udmærker 
Imerco sig ved at være Danmarks førende butikskæde med det største udvalg af varer og brands inden for 
køkken og bord. Imercos mission er at give kunderne ’Appetit på livet’. Imerco er et datterselskab i M. 
Goldschmidt Holding-koncernen.  

Imerco A/S Smedeholm 16 2730 Herlev Tlf.: 4320 1000 Cvr-nr.: 26 57 25 17  

Herlev den 26. august 2014  

 
9.5 Bilag 5: Kommentar til Imerco fra Lisbeth Sillesen 
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9.6 Bilag 6: Interview med Anders Colding Sørensen (lydfil) 

9.7 Bilag 7: Interview med Jesper Andersen (lydfil) 
https://www.dropbox.com/sh/vf8r0yr07rax92l/AACKqBXYJcX5ozLj41KVwo51a?dl=0 


