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Abstract
The purpose of this study is to examine the term shitstorm in order to analyse which elements are distinctive for the shitstorm to take place. The study further contains an examination of the shitstorms comparability to a crisis.

The investigative design of this study is built on a methodological frame and centres on an explorative multiple case study of five companies who have faced shitstorms. This is supported by six semi-structures interviews; two interviews with elites, three interviews with company representatives and one focus group
interview. These interviews have been performed to broaden the empirical foundation of the characterisation of a shitstorm, as the term is only scarcely touched upon in the academic literature.

Using an abductive approach, we determine five connected elements that constitute a shitstorm based on
the findings collected from our data: social media and online networks, traditional media, intensity and
duration, stakeholders’ feelings as well as the company’s handling and response of criticism. These elements make up the foundation of the further analysis.

The analysis shows that shitstorms emerge in the integration of social and traditional media channels, although it can take its starting point in either one. Hereby, the shitstorm takes place when the news media
describe a situation as such. A shitstorm is constituted by a high number of critical remarks and intense
media attention of a company within a few days. The number of remarks, however, is subjectively perceived wherefore we cannot name a specific number of critical remarks that make up the shitstorm. The
critical remarks are a result of the stakeholders’ subjective feelings, why there can be inconsistency between the company and the stakeholders regarding who is to blame for the shitstorm taking place. Lastly,
the shitstorm lasts only a few days but, if handled inappropriately, it can develop into a crisis that can make
up a threat to a company’s existence. Therefore, the company needs to respond quickly and in a concise
manner when communicating with its stakeholders during a shitstorm.

In the next part, we assess that a shitstorm cannot directly be mistaken for a crisis that can threaten the
company’s existence (cf. Pauchant & Mitroff). The shitstorm is, however, comparable to a crisis as defined
by Coombs, although it is not a crisis per se. The crisis will first arise when a shitstorm is handled inappropriately and the stakeholders do not accept the company’s response strategy. Although a shitstorm at a
first glance appears identical to a paracrisis (cf. Coombs & Holladay), we asses that the two phenomenons
are not. However, we place the shitstorm in the late stage of the paracrisis, where the shitstorm will occur

if the paracrisis is handled inappropriately. Lastly, we asses that a shitstorm can make up a communication
crisis at the same time as it can be the result of one (cf. Johansen & Frandsen). Therefore, the shitstorm and
the communication crisis are comparable.

The final part of our research includes an analysis of the possibility of dividing a shitstorm into a pre-, during- and post-phases in the same way as crises. We asses that these phases are comparable for shitstorms
and crises, as the first point of critique in the pre-phase could not be detected or is handled inappropriately, wherefore it moves into the during-phase. In the during-phase, the shitstorm or the crisis takes place.
Hereafter, the shitstorm and crisis both pass into the post-phase, where the company will evaluate its own
practice and restructure its communication strategy if necessary to avoid any future shitstorms or crises
from taking place.
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1. Introduktion
Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt en krise vil opstå. Det er et spørgsmål om, hvornår en krise vil opstå
(Coombs, 2013; Coombs, 2015; Johansen & Frandsen, 2007).

Således argumenterer krisekommunikationsforskeren W. Timothy Coombs og understreger hermed et krisesledelsesperspektiv, hvor virksomheder aktivt bør forberede sig på, hvordan de skal håndtere en virksomhedskrise og agere, når krisen står på (Coombs, 2013; Coombs, 2015). Kriseledelseslitteraturen er udviklet over mange år, men alligevel findes der forskellige definitioner af, hvad en virksomhedskrise er. Fælles for krisedefinitionerne af Coombs samt kriseteoretikerne Pauchant & Mitroff (1992) og Johansen &
Frandsen (2007) er, at de ser en krise som en trussel, der kan påvirke virksomhedens omdømme negativt
(ibid.). Derfor må virksomheden jævnligt må kommunikere med sine stakeholdere, så disse ikke trækker
deres støtte, da dette vil true virksomhedens eksistens (ibid.).

Qua de sociale mediers fremkomst har virksomheden nu mulighed for at kommunikere med sine stakeholdere i alle døgnets timer og kan samtidig følge med i, hvad der rører sig i dens omverden. Ligeledes indeholder de sociale medier potentiale for relationsopbygning og værdiskabelse mellem virksomhed og stakeholder (Coombs, 2012). Derfor er de sociale medier en vigtig del af virksomhedens daglige monitorering
med henblik på at observere og reagere på eventuelle kritikpunkter, der måtte opstå på fx Facebook (jf.
Coombs, 2015). Dog udgør de sociale medier også en udfordring for virksomheden, da information om virksomheden er lettere tilgængeligt for stakeholderne. Hermed begrænses virksomhedens magt over kommunikationen, da stakeholderne deler og spreder information og indhold med hinanden, og virksomheder
har ikke mulighed for at kontrollere, hvad der skrives og deles om den (Mangold & Faulds, 2009). Dermed
kan ét kritisk opslag hurtigt sprede sig ud i et stort online netværk, ud i nyhedsmedierne og ud i offentlighedens bevidsthed (ibid.).

Når nyhedsmedierne omtaler en pludselig opstået kritik af en virksomhed, bliver der ofte refereret til dette
som en shitstorm, der beskriver, hvordan en virksomhed oplever “stor, negativ opmærksomhed, i særdeleshed på sociale medier” (Dansk Sprognævn, 2011). Dette begreb er omtalt i 5584 nyhedsartikler på Infomedia (Bilag 1), hvoraf eksempler herpå er COOPs fyring af en ungarbejder, Københavns Zoos aflivning af en
girafunge og Jensens Bøfhus’ retssag mod Jensens Fiskerestaurant.

I og med at shitstorms bæres af akkumuleret kritik, og denne hurtigt kan opstå og spredes på de sociale
medier, stilles der nye krav til virksomhedens kommunikationsaktiviteter på disse platforme. Og i særdeles-
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hed til dens respons på kritik. Derfor må virksomheden nødvendigvis vide, hvad en shitstorm er og karakteriseres af, så den er opmærksom på, hvordan shitstormen skal håndteres, før kritikken bliver omfangsrig og
skader virksomheden.

1.2 Problemfelt
Udbredelsen af og opmærksomheden omkring shitstorms blevet italesat som noget, virksomheder bør
reagere på hurtigst muligt for at minimere dårlig omtale og en negativ opfattelse blandt stakeholderne
(Online Synlighed, u. å.; Haarløv, 2014). Dette understreges yderligere af, at det i dag er muligt at tegne
shitstormforsikringer, som skal hjælpe virksomheder med at håndtere negativ omtale på digitale medier
“hvis [de] kommer i modvind online” (Topdanmark, u. å.; SAFEonNET.dk, u. å.).

Ligesom kriser kan shitstorms påvirke virksomhedens omdømme og økonomiske aktiviteter (William Atak,
u. å.; Online Synlighed, u. å.), men undersøger man shitstormfænomenet nærmere, findes der kun en begrænset mængde akademia, der omhandler emnet. Derfor finder vi det interessant at undersøge, hvorvidt
en shitstorm kan placeres i kriseteorien, og i så fald, hvor. Nærværende afhandling arbejder derfor i spændingsfeltet mellem kriser og shitstorms. Vi vil undersøge, hvilke karakteristika der er kendetegnende for en
shitstorm, og i hvor høj grad en shitstorm adskiller sig fra en virksomhedskrise. Dette gøres med henblik på
at skabe et bedre fundament for virksomheder hvad angår forebyggelse, håndtering og forståelse af shitstorms, som skal klæde dem på til at kunne navigere sikkert i den digitale virkelighed anno 2017.

Dette leder til følgende problemformulering:
Hvilke karakteristika definerer en shitstorm, og i hvor høj grad adskiller en shitstorm sig fra teoretiske definitioner af en virksomhedskrise?
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1.3 Læsevejledning
Dette afsnit vil præsentere afhandlingens struktur med henblik på at guide læseren gennem nærværende
afhandling. Denne struktur ses herfor, og efterfølgende vil vi give et kort overblik over indholdet i hvert
kapitel.
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Kapitel 2: Afgrænsning
I kapitel 2 præsenterer vi afhandlingens afgrænsninger, der inkluderer et virksomhedsperspektiv, geografisk perspektiv, kommunikationsplatformen, medieperspektiv og afhandlingens teoretiske afgrænsninger.
Kapitel 3: Videnskabsteori og metode
I Kapitel 3 præsenterer vi afhandlingens overordnede videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.
Dette inkluderer den virkelighed, vi som forskere, er en del af. Desuden præsenterer vores empiriske dataindsamling og forklarer baggrunden for vores empiriske og metodiske valg.
Kapitel 4: Teori
I Kapitel 4 præsenterer vi den forskning, der foreligger om henholdsvis shitstorms og virksomhedskriser for
at opstille rammerne for spændingsfeltet herimellem. Her inddrages desuden medie- og netværksteori, der
skal medvirke til at belyse vores problemfelt og besvare vores problemformulering.
Kapitel 5: Shitstormens konstituerende elementer
Dette kapitel er det første af vores to analytiske sektioner. I Kapitel 5 vil vi analysere vores indsamlede empiri med henblik på at udtrække en shitstorms konstituerende elementer og belyse, hvordan og om disse
spiller en rolle i de shitstorms, vi benytter som vores cases.
Kapitel 6: Shitstorms i henhold til kriser
Dette kapitel udgør anden del af vore to analytiske sektioner. I Kapitel 6 vil vi holde vores resultater fra
Kapitel 5 op med den forskning, der foreligger om kriser, som vi præsenterer i Kapitel 4. Dette gøres med
henblik på at undersøge, hvorvidt en shitstorm og en krise er sammenlignelige, og hvis ikke, hvordan de så
adskiller sig fra hinanden.
Kapitel 7: Den virksomhedsrelaterede refleksion
I Kapitel 7 vil vi reflektere over de resultater, vi har opnået gennem vores analyser i Kapitel 5 og 6. Dette gør
vi med henblik på at præsentere, hvorfor den viden, vi har skabt, er relevant for virksomheder.
Kapitel 8: Konklusion
I Kapitel 8 præsenterer vi de vigtigste punkter, som vi har fundet frem til via analysen af vores empiriske og
teoretiske dataindsamling i afhandlingens forudgående kapitler. Dette gøres med henblik på at besvare
problemformuleringen.
Kapitel 9: Perspektivering
I Kapitel 9 vil vi belyse, hvordan nærværende afhandling kan være genstand for fremtidig forskning af shitstorms.
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2. Afgrænsning
For at kunne besvare vores problemformulering har vi opstillet en række afgrænsninger, der skal bidrage til
at præcisere undersøgelsen. Disse præsenteres i det følgende.

2.1 Virksomhedsperspektiv
Både lande, virksomheder, grupper og privatpersoner kan pludselig se sig ramt af en shitstorm (Pfeffer et
al., 2014). Vi afgrænser os fra at undersøge shitstorms, der har ramt lande, grupper og enkeltpersoner, og
kigger dermed kun nærmere på de eksempler, der foreligger for virksomheder og offentlige institutioner. Vi
foretager denne afgrænsning, da vi søger at bidrage til forskningsfeltet i et virksomhedsøjemed, men det
ikke vores intention at diskutere virksomhedernes konkrete forretningsmodeller.

2.2 Dansk kontekst
Vi er bevidste om, at shitstorms og kriser ikke er geografisk afgrænsede, men kan finde sted hvor som helst.
I nærværende afhandling vælger vi dog at afgrænse os fra shitstorms, der ikke har fundet sted i Danmark.
Dette valg baseres på en bevidsthed om, at forskellige nationale og kulturelle baggrunde kan have indvirkning på måden, man ytrer sig på de sociale medier, og derfor hvordan en virksomhed responderer på kritik.

2.3 Facebook som kommunikationsplatform
Vi afgrænser os fra at analysere shitstorms, der har fundet sted på andre sociale medier end Facebook.
Med 74% af alle danskere på de sociale medier, udgør Facebook det største sociale medie med et brugerantal på 67% af den danske befolkning (Tassy, 2016). Derfor afgrænser vi os fra alle andre sociale medieplatforme end netop Facebook, da vi vurderer, at det er her, den online aktivitet er størst.

2.4 Medier
Vi afgrænser os fra analyse af kritik, der forekommer på nyhedsmediernes Facebooksider samt kommentarer i det kommentarfelt, der ofte forekommer afslutningsvist i en nyhedsartikel. Desuden afgrænser vi os
fra omtale af shitstorms i radioprogrammer, og fra en dybdegående diskursanalyse af mediernes sproglige
valg, ligesom vi afgrænser os fra shitstorms, der har haft sit anslag i tv-udsendelser.
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2.5 Teoretiske afgrænsninger
Vi afgrænser os fra at undersøge mikroniveauet i henholdsvis Steven Fink, Ian Mitroff og Timothy Coombs’
krisefaser. Dermed analyserer vi makroniveauet i før-, under- og efter-krisefaserne for at kunne sammenligne en shitstorm med de overordnede krisedefinitioner.
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3. Videnskabsteori og metode
Følgende afsnit vil beskrive afhandlingens videnskabsteoretiske og metodiske valg til besvarelsen af problemformuleringen. Derefter vil afhandlingens litteratur og teoretiske fundament blive fremlagt. Dette vil
danne grundlaget for vores videre analyse.

3.1 Videnskabsteori
Vores afhandling er udarbejdet ud fra det socialkonstruktivistiske paradigme. Socialkonstruktivismens
grundlæggende antagelse består i, at samfundsmæssige fænomener er historisk og socialt anlagte, og er
foranderlige over tid (Fuglsang & Olsen, 2009).
Jf. Coombs opstår en krise først i det øjeblik, stakeholderne mener, at der er tale om en sådan, eller når en
begivenhed håndteres uhensigtsmæssigt (Coombs, 2015), hvorfor vi fokuserer på shitstorms og kriser som
socialt konstruerede begreber. Dermed er der konsistens mellem det vi undersøger (objekt: shitstorms/kriser), og måden hvorpå vi undersøger det (subjekt: socialkonstruktivisme) (Fuglsang & Olsen,
2009). Dette forhold mellem objekt og subjekt opnås gennem sproglige ytringer, der leder til erkendelse
(ibid.). Med dette perspektiv som omdrejningspunkt, ser vi shitstorms som et produkt af sproglige ytringer
mellem henholdsvis virksomhed og stakeholder samt stakeholder og stakeholder imellem (Wenneberg,
2000).

Erkendelsen er ligeledes et resultat af den enkeltes kulturelle og historiske opvækst (Bengt-Pedersen &
Klausen, 2013), der bliver skabt i samspillet mellem individets interaktion med dets omverden og de eksisterende samfundsstrukturer (Nygaard, 2012), og socialkonstruktivismen søger netop at besvare, hvordan
erkendelse er et resultat af den sociale kontekst (Wenneberg, 2000). Yderligere indeholder socialkonstruktivisme et kritisk perspektiv, da den søger at afsløre de bagvedliggende fænomener eller reelle virkelighed,
der ligger til grund for “overfladefænomenet” (ibid.: 13). Dette betyder, at det i socialkonstruktivismen
kræver, at man går bag overfladen på fænomenet for at se, hvilken socialt konstrueret virkelighed der ligger bag, da det man præsenteres for på overfladen ikke er den endegyldige sandhed (ibid.). Dermed vil vi
gå i dybden med, hvad der karakteriserer en shitstorm, samt den kommunikative interaktion mellem virksomheden og dens stakeholdere, hvori shitstormen konstrueres.

Socialkonstruktivismen er derfor interessant at bruge som referenceramme, da vi med dette perspektiv
søger at bryde den virkelighed, der umiddelbart fremstår som naturlig, for at studere de bagvedliggende
sociale processer, der ligger til grund for en krise og shitstorm. Da der inden for det socialkonstruktivistiske
paradigme ikke findes nogen objektiv og endegyldig sandhed (Bengt-Pedersen & Klausen, 2013), fokuserer
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vi i nærværende afhandling på at skabe ny viden om shitstormfænomenet for at bidrage til dette forskningsfelt. Eftersom viden anses som et socialt konstrueret fænomen, kan vi som forskere ikke adskille os fra
vores egen position i vores analyse, hvorfor vore egne sociale og historiske baggrunde kan influere resultaterne af vores undersøgelse. Dette kan fx opstå i den fortolkning, vi foretager af vores teori og empiri, samt
de valg som vi løbende træffer igennem afhandlingsprocessen.

3.2 Metode
I nærværende afhandling benytter vi os af en abduktiv tilgang, hvormed vi søger at udlede sammenhænge
af forskellige observationer for at opbygge en plausibel besvarelse af vores problemstilling. Dog er viden
opnået gennem abduktion kun relevant i den sammenhæng, man søger at belyse, hvorfor vores forskning
alene vil bidrage med ny viden til spændingsfeltet mellem kriser og shitstorms (jf. Fuglsang & Olsen, 2009).
Den viden vi skaber i processen vil løbende blive vurderet for evt. at inddrage ny teori og litteratur til at
præcisere undersøgelsen af vores problemfelt.

Vores primære dataindsamling foregår gennem kvalitative undersøgelser af multiple casestudier. De cases
vi går i dybden med er formålsbestemte, hvormed vi søger at skabe overensstemmelse mellem vores problemformulering og de cases, som vi bruger i besvarelsen af denne (Neergaard, 2007). Et casestudie forstås
her som “en empirisk baseret undersøgelse, der udforsker et samtidigt fænomen i en tidsmæssig sammenhæng” (ibid.: 17), og ved at fokusere på mere end én case, kan vi undersøge shitstormfænomenet dybdegående. Udvælgelsen af de specifikke cases er baseret stringens, og alle cases er sammenlignelige, hvorudfra vi således kan udtrække data til at besvare, hvilke karakteristika en shitstorm udgøres af, samt i hvor høj
grad en shitstorm er sammenlignelig med de teoretiske definitioner af en virksomhedskrise. Endvidere kan
vi lave en analytisk generalisering fra case til teori, da vi med multicasestudier kan eliminere tilfældigheder,
der kan opstå i en enkelt case, og derfor lave et mere logisk, præcist og validt resultat (ibid.). Da der endnu
ikke foreligger megen akademisk litteratur om vores emne, er dette en gavnlig tilgang til at bidrage til
forskningsområdet i spændingsfeltet mellem kriser og shitstorms.

Vores afhandlingsproces er desuden additiv, hvormed vi foretager en eksplorativ undersøgelse, der har til
formål at udforske relativt ukendte anliggender; i dette tilfælde benytter vi det til at kaste lys på shitstormfænomenet (jf. Neergaard, 2007). Vi bruger dette cykliske design til løbende at vurdere den viden, vi producerer for at se, om vi efterfølgende må supplere vores teoretiske baggrund med yderligere teori og litteratur om emnet i fokus. Denne fremgangsmåde medbringer dog den overvejelse, at vi udvikler vores interviewguide (mere herom senere) ud fra vores viden om emnet på tidspunktet for undersøgelsen, uden at
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vide, hvordan nærværende afhandling vil udvikle sig efterfølgende. Dermed vil den dataindsamling vi her
foretager blive afgørende for vores videre analyse, hvilket vil stille nye krav og kræve tilpasninger til den
viden og teori om shitstorms og krisekommunikation, som vi efterfølgende indsamler.

I det følgende afsnit vil vi beskrive fremgangsmåden for vores empiriske indsamling, herunder udførelsen af
interviews og de casestudier, vi inddrager i analysen til besvarelsen af problemformuleringen.

3.2.1 Semistrukturerede interviews
I nærværende afhandling har vi gjort brug af to overordnede interviewformer: enkeltinterviews og et fokusgruppeinterview. For at opnå en dybere og mere faglig forståelse af shitstormfænomenet, foretager vi
fem semistrukturerede enkeltinterviews. Disse vil bidrage med perspektiver fra relevante medarbejdere fra
virksomheder, der har oplevet en shitstorm, samt fagfolk i kommunikationsbranchen, der rådgiver om
håndtering af disse situationer. Herudover vil et semistruktureret gruppeinterview blive gennemført for at
give indblik i de betydningsdannelser, der opstår i grupper, og hvilke følelser der spiller ind, når stakeholderne retter kritik mod virksomheder på de sociale medier. Disse interviewformer vil blive udfoldet nedenfor.

Formålet med et semistruktureret interview er at forstå informantens livsverden, og hvordan informanter
fortolker et givent fænomen (Kvale, 2007: 51). Derfor er denne empiriske metode særligt anvendelig i en
kvalitativ analysetilgang, da vi på forhånd kan forberede en række emner, vi ønsker afdækket. Dog er interviewtypen åben over for ændringer, og vi kan dermed følge op på specifikke svar og indhente viden gennem dialog (ibid.). Desuden er denne interviewform brugbar, når man arbejder ud fra en eksplorativ tilgang, da denne netop fordrer, at man tillader nye og overraskende fund. Inden interviewet forberedtes en
interviewguide, som sendtes til informanten. Interviewguiden inkluderede en rækker emner og temaer, vi
ønskede afdækket, men gav også plads til at der kunne suppleres og uddybes (ibid.).

Enkeltinterviews
I dette afsnit vil vi præsentere de overvejelser, vi gjorde os i forbindelse med vores enkeltinterviews. Heraf
er to interviews ekspertinterviews, og tre er interviews med virksomhedsrepræsentanter.

Med en kvalitativ interviewtilgang er det essentielt, at vi udvælger informanter med de kvaliteter, der bedst
muligt kan belyse vores emne og gøre vores empiri så valid som muligt (Jakobsen, 2013). I forhold til det
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akademiske perspektiv på shitstorms, finder vi det nødvendigt at inddrage perspektiver fra akademikere
såvel som praktikere.

For vores ekspertinterviews er det et krav, at informanten sidder i en rådgivende rolle, hvor fokus er på
forebyggende kommunikationsindsatser for at undgå en shitstorms opståen, og at personen har erfaring
med strategisk kommunikation på digitale platforme. For vores interviews med repræsentanter fra vores to
primære cases (der bliver præsenteret senere i dette kapitel) er det et krav, at informanterne selv har stået
i de respektive shitstorms, og som derfor kan bidrage med førstehåndserfaring i håndteringen heraf. Disse
interviewformer udfoldes nedenfor.

Ekspertinterviews
Da den akademiske og videnskabelige litteratur om shitstorms er sparsom, finder vi det nødvendigt at inddrage ekspertviden på området for at få indblik i deres opfattelse af fænomenet.

For at tilegne os faglig viden om shitstorms foretager vi to semistrukturerede interviews med henholdsvis
Marta Karolina Olsen, kommunikationsrådgiver, og selvstændig kommunikationskonsulent, Trine-Maria
Kristensen. Disse interviews har til formål at lade os forstå shitstorms i en faglig kontekst og give et nuanceret syn på fænomenet.

Vi er opmærksomme på, at foretagelsen af ekspertinterviews have nogle udfordringer (Kvale, 2007). En af
disse er, at eksperter er vant til at skulle udtale sig, hvorfor man kan risikere rutineprægede og indøvede
svar. Derfor kan det blive nødvendigt til at udfordre informantens synspunkter for at producere ny viden
(ibid.: 70). Dertil kommer, at det er vigtigt, at vi som interviewere på forhånd har lavet grundig research på
både respondenter og emne, således at vi kan skabe en symmetrisk dialog med vores eksperter (ibid.).

Marta Karolina Olsen
Marta Karolina Olsen er uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet, og hun har mere end 10 års erfaring i kommunikationsbranchen. Derudover har hun arbejdet som ekstern lektor på både CBS og Københavns Universitet, hvor hun bl.a. har undervist i digitale medier og kommunikationsstrategier på digitale platforme. Til daglig rådgiver hun virksomheder i strategisk online kommunikation, og er blandt andet med til at rådgive om forebyggende kommunikation ift. kritik og shitstorms
på sociale medier.
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Vi finder det relevant for afhandlingens dybde at inddrage Marta Olsen, da hun har flere års erfaring med
kommunikationsrådgivning på digitale og sociale medieplatforme samt et akademisk og teoretisk fundament at arbejde ud fra. Dette interview skal derfor bidrage til at give en generel forståelse af shitstorms
som fænomen og belyse, om man kan tale om generelle fællestræk mellem shitstorms.
Trine-Maria Kristensen
Trine-Maria Kristensen er uddannet cand.scient.soc. i public relations fra Roskilde Universitetscenter, og
har mere end 20 års erfaring i kommunikationsbranchen. Hun arbejder som kommunikationskonsulent,
blogger og foredragsholder, og hun har rådgivet om sociale medier siden 2005. Hun har derudover arbejdet
som ekstern lektor på RUC, hvor hun har undervist i professionel kommunikation og sociale medier.
Vi finder det relevant at inddrage Trine-Maria på baggrund af hendes mange års praktiske erfaring med
arbejdet på sociale medier, herunder hendes kendskab til sociale platformes udvikling, og hvilken betydning digital tilstedeværelse potentielt kan have for virksomheder.

Virksomhedsinterviews
For at inddrage perspektiver fra nogen, der har været i vælten og arbejdet sig gennem en shitstorm, har vi
interviewet Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i COOP, der håndterede shitstormen, der ramte COOP i
februar 2017. Denne shitstorm udgør den første af vores primære cases.
Derudover vil også Tine Germundsson, kommunikationskonsulent i Københavns Kommune, blive inddraget.
Germundsson sad med håndteringen af shitstormen mod Københavns Kommune i kølvandet på “Tæl dine
æg”-kampagnen, der kørte i efteråret 2015, og som udgør vores anden primære case.

Da vi ikke havde mulighed for at undersøge de bearbejdede shitstorms, da de udspillede sig, er det relevant
at inddrage perspektiver fra informanter med førstehåndskendskab til forløbet. Herved kan vi indsamle
information om virksomhedens sociale mediestrategi og generelle håndtering af forløbet, samt interne
reaktioner og opfattelser af situationen og hvilke pointer og erfaringer, de har taget med sig videre efter
forløbet. Under disse virksomhedsinterviews må vi være opmærksomme på, at informanterne kan vinkle
eller formulere deres svar i virksomhedens favør, hvorfor det er vigtigt, at vi forholder os kritisk.

Jens Juul Nielsen
Jens Juul Nielsen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og har i mere end 20 år besat
jobbet som informationsdirektør hos COOP. Nielsen agerer kontaktperson for både medier og COOPs
kommunikationsteam i alle sager, hvor ekstern kommunikation er nødvendig, og har dermed mange års
erfaring med håndtering af kriser og kritik.
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Vi finder ham relevant for denne afhandling, da han var nøgleperson i håndteringen af førnævnte shitstorm
mod COOP, og både stod for udformning og eksekvering af den kommunikationsstrategi, som COOP benyttede, da stormen rasede. Dermed kan han give os indblik i håndteringen af den konkrete case, samt hvilken
betydning det kan have for en virksomhed at skulle gennemleve en shitstorm.

Tine Germundsson
Tine Germundsson er uddannet cand.ling.merc. fra Copenhagen Business School, og har de sidste 10 år
været kommunikationskonsulent ved Københavns Kommune. Germundsson er ansvarlig for kommunens
kommunikationsstrategi og interaktionen med borgerne på de sociale medier.
Ligesom Nielsen, skal Germundsson bidrage med konkret erfaring med håndtering af shitstorms. Hun skal
hjælpe med at belyse vores case om shitstormen mod Københavns Kommune efter lanceringen af “Tæl
dine æg”-kampagnen herunder hendes oplevelse af, hvordan en shitstorm opstår.

Tony Bispeskov
Tony Bispeskov er uddannet akademimerkonom i ledelse fra Copenhagen Business School. Siden 2005 har
han været informationschef hos DSB, hvor han agerer både talsmand for DSB, og er ansvarlig for pendlersamarbejde og eksekvering af ekstern kommunikation til både medier og kunder.
Vi finder Bispeskov relevant for nærværende afhandling qua hans mangeårige erfaring med krisehåndtering, hvorfor han kan bidrage med en praktikers erfaring med kriseledelse i en organisation med en bred
vifte af stakeholdere. Med sine mere end 10 år hos DSB, har Bispeskov håndteret kriser før de sociale medier for alvor satte sit præg på mediebilledet. Dermed vil han også bidrage med indsigt i, om de sociale
medier har påvirket måden hvorpå virksomheder agerer, når de bliver mødt af kritik i det offentlige forum,
som sociale medier udgør.

Fokusgruppeinterview
Udover vores interviews med kommunikationsrådgivere og virksomhedsrepræsentanter har vi som en del
af vores empiriindsamling foretaget et fokusgruppeinterview. Dette er for at få et indblik i, hvad der får
stakeholderne til tasterne på de sociale medier – hvilke følelser, der er i spil – og eventuelt, hvordan virksomheder kan forebygge dette. I denne afhandling vil begrebet stakeholder dække over enkeltpersoner,
der i privat regi deltager aktivt i en Facebookdebat om en virksomheds praksis. Aktivitet dækker her over
likes, kommentarer og delinger.
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Som tidligere beskrevet, konstrueres en shitstorm gennem sproglige ytringer, og den opstår netop, når der
interageres stakeholder-stakeholder og stakeholder-virksomhed. Derfor finder vi det relevant at inddrage
et fokusgruppeinterview, da et sådant er særligt brugbart, når man undersøger betydningsdannelser i
grupper (Halkier, 2002).

I dette interview er samtaleemnerne valgt på forhånd, og vores informanter bliver spurgt ind til, hvorvidt
de har deltaget aktivt i kritik af en virksomhed på de sociale medier, og hvad der kan få dem til at tage del i
virksomhedskritik på denne platform. Derudover spørger vi ind til deres brug af henholdsvis sociale og traditionelle mediekanaler i interaktionen med en virksomhed. Desuden bliver informanterne præsenteret for
syv temaet, vi vurderer, kan resultere i enten en shitstorm eller en virksomhedskrise, hvorefter de bliver
bedt om at liste de tre ting, de mest sandsynligt vil reagere på og adressere på de sociale medier. I denne
øvelse bliver de desuden bedt om at beskrive hvilke følelser, der ligger til grund for denne rangering for at
kunne undersøge, om nogle følelser kan siges at være gennemgående for fremførsel af kritik på sociale
medier.

Valg af informanter
Forud for vores interview opstiller vi nogle kriterier for vores deltagere: de skal alle være aktive brugere af
Facebook, og derudover ønsker vi også, at mindst to af deltagerne selv aktivt har postet kritik på en virksomheds Facebookside. Dette er essentielt for at give os et indblik i, hvilke følelser og bevæggrunde, der
gør sig gældende i en sådan situation.

Fokusgruppen består af fem deltagere. Hermed søger vi at opnå en situation, hvor alle har mulighed for at
få taletid. Færre deltagere havde muligvis resulteret i en mere snæver dialog, og omvendt kunne flere deltagere begrænse den enkeltes taletid.

At lave kritiske opslag på sociale medier er et sensitivt emne, da det drejer sig om, hvilken persona og fremstilling af sig selv, man ønsker på sociale medier (Sand & Ernst, 2014). Dertil kommer også hvilke grænser
vores deltagere har i forhold til at skulle tilkendegive personlige holdninger og følelser på en offentlig platform. Hvis fokusgruppen er større, vil vores deltagere muligvis ikke være så åbne omkring deres egen deltagelse i kritik på sociale medier.
Ved interviewet er en moderator til stede for at sikre, at alle de ønskede emner berøres. Desuden er moderatorens rolle at sikre, at alle deltagere i gruppen kommer til orde. Dette indebærer, at interviewet ikke
domineres af få, mens andre ikke kommer til orde (Halkier, 2002: 56). Det er desuden vigtigt, at deltagerne
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kommenterer hinandens udtalelser og supplerer hinandens tale med egne erfaringer, hvilket moderatoren
også skal facilitere (ibid.: 55).

I vores fokusgruppeinterview søgte vi at skabe en bred aldersrepræsentation og inkludere begge køn i interviewet. Denne alders- og kønsrepræsentation betragter vi som væsentlig, da det ifølge Halkier (2002) er
vigtigt at sammensætte en gruppe, der hverken er for homogen eller heterogen. Faren ved en homogen
gruppe er, at konsensus vil være stor, og der dermed ikke er nok meningsudveksling, hvorimod der i en for
heterogen gruppe kan opstå konflikter (ibid.: 31).
Vores fokusgruppe består af fire kvinder og én mand i alderen 22-29 år, som vi rekrutter gennem vores
netværk. Vi oplevede en mandlig sygemelding på dagen. Da vi netop rekrutterer gennem egne netværk
oplever vi, at nogle af vores deltagere kender hinanden, hvilket kan påvirke gruppedynamikken (Halkier,
2002: 36-37). Rekrutteringen gennem vores netværk har desuden betydet, at der ikke er den store spredning i social og uddannelsesmæssig baggrund.
Vi er opmærksomme på, at der forekommer en vis homogenitet i gruppen, hvorfor vi løbende i interviewet
skal sørge for, at meningsudvekslinger finder sted, og at der ikke hersker en stemning af konsensus. Desuden er vi opmærksomme på, at de resultater, fokusgruppeinterviewet munder ud i, ikke kan betragtes som
endegyldigt repræsentative for stakeholderaktivitet på Facebook.

3.2.2 Validitet og reliabilitet
Det er essentielt, at vi opnår overensstemmelse mellem vores teori og de empiriske data, vi inddrager, ligesom det er væsentligt, at vores indsamlede empiri er pålidelig, således at man kan stole på de data, vi præsenterer igennem afhandlingen (Andersen, 2008). I dette kapitel undersøger vi således begreberne validtet
og reliabilitet.

Validitet
Begrebet validitet dækker over ”gyldighed og relevans” (Andersen, 2008: 83). Gyldigheden dækker over,
hvorvidt der er overensstemmelse mellem den teori vi præsenterer og vores empiri, og relevans relaterer
sig til, hvorvidt vores inddragede empiri er relevant for den problemstilling, vi her undersøger (ibid.).
I denne afhandling arbejder vi ud fra tre primære teoretiske perspektiver: kriseteori, teori om nyhedsmedier og teori om sociale medier. Dermed vil shitstormfænomenet blive undersøgt fra forskellige teoretiske
positioner, hvilket øger undersøgelsens gyldighed. Empirisk vil fænomenet blive belyst med udgangspunkt i
både enkeltinterviews og et fokusgruppeinterview. Dermed vil også vores egen empiri bidrage med flere
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vinkler hvorfra, vi kan undersøge vores problemformulering, hvilket bidrager til at øge gyldigheden yderligere.
Da vi benytter os af en eksplorativ metode i nærværende afhandling, vil det løbende fremgå, hvordan vores
analyser og refleksioner vil basere sig på hinanden. Dermed fremstår også relevansen af vores empiri, da de
resultater, vi opnår løbende, fortsat vil blive inddraget i vores videre analyse af problemformuleringen.

Reliabilitet
Reliabilitet drejer sig om pålideligheden af vores indsamlede data. Her gælder det, hvorvidt vores producering og bearbejdning af vores data er gennemskuelig, så pålideligheden kan vurderes af andre (Halkier,
2002: 111), og resultaterne af undersøgelsen kan efterprøves (Kvale, 2007: 122).

For at opnå en høj grad af reliabilitet har vi gennemført en redegørelse for vores empiriindsamling og bearbejdningen heraf. Derudover er dokumentation af både proces, data og bearbejdning heraf vedlagt, således
at vores undersøgelse udviser den gennemsigtighed, Halkier nævner som essentiel for reliabiliteten (2002).

Vores fokusgruppe bestod af fem deltagere, hvorfor vi ikke alene baseret herpå kan udlede generelle betragtninger i henhold til de holdninger og følelser, der blev udtrykt under interviewet. Andre resultater
kunne være opnået, såfremt vores fokusgruppe havde været anderledes sammensat i forhold til alder, køn,
geografi eller uddannelsesmæssig baggrund. Dertil kommer også, at få af vores gruppeinformanter fremstod mere dominerende og aktive under interviewet, mens andre var tilbageholdende. I nogle tilfælde måtte vi rette spørgsmål mod de enkelte deltagere for at gøre dialogen mere dynamisk. Som interviewet gled
frem blev dette dog mindre aktuelt.

Da vi har taget udgangspunkt i en kvalitativ metode søger vi at undgå, at vi som forskere påvirker resultaterne af vores undersøgelser. Udover at være opmærksom på denne udfordring, medbringer den kvalitative undersøgelsesmetode desuden nogle begrænsninger, vi som forskere skal være opmærksomme på, når
vi undersøger shitstormfænomenet. Blandt andet går vi i dybden med få, specifikt udvalgte cases, og vores
undersøgelse søger dermed at skabe ny viden om shitstorms baseret på få cases. Dette medvirker, at vi kun
kan foretage konklusioner på case-niveau (Neergaard, 2007). Vi kan altså ikke lave generaliserbare konklusioner på tværs af forskellige forskningsområder, og dermed ikke skabe én endegyldig sandhed, som ej
heller er muligt inden for det socialkonstruktivistiske paradigme.
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Vores teoretiske udledninger er afhængige af den empiri, vi selv indsamler, hvormed vores resultater også
bør ses i den kontekst, hvori de er skabt (jf. Neergaard, 2007; Kvale, 2007). Derfor er en stringent udvælgelse af cases vigtig, da resultaterne af vores undersøgelse ellers kan indeholde fejlkilder, der kan resultere i
misvisende data, og minimere troværdigheden af vores undersøgelse.

3.3 Dataafsnit
I forskningen af shitstormfænomenet vil vi analysere en række virksomhedscases. Udvælgelsen af vores
primære og supplerende cases skal afspejle, at shitstormfænomenet er noget, som virksomheder bør tage
højde for, uanset hvilken branche de opererer i.

Vi arbejder med de følgende to eksempler som vores primære cases i analysen, hvoraf den første case om
COOP er den seneste case. Derfor er shitstorms, der har fundet sted efter medio februar 2017, ikke inddraget i casesamlingen. De to primære cases understøttes empirisk af virksomhedsinterviews, og beskrives
således:

COOP og Buster
I begyndelsen af 2017 fyrer COOP den 17-årige ungarbejder Buster Hoff fra SuperBrugsen City i Odense
med begrundelsen, at han glemte at betale for en kop kaffe til 5 kr. (Jensen, 2017a). Kritikken opstod efter
Busters far kontaktede Fyens Stiftstidende, som efterfølgende tog kontakt til COOP for at få en udtalelse til
en artikelserie om fyringen (Bilag 11a). Kritikken blev flyttet over på de sociale medier næste dags morgen,
hvor COOP oplevede en intens aktivitet på virksomhedens Facebookside (ibid.). Mange kunder udviste utilfredshed med COOPs håndtering af sagen, og mente, at det var uetisk at fyre ungarbejderen, truede med at
boykotte COOP og opsige deres COOP-medlemskaber, opfordrede til officielle undskyldninger, osv. (Uberg,
2017).

Tidslinje
3. januar 2017

Buster drikker kaffen (Jensen, 2017a)

x. januar 2017

SuperBrugsen City i Odense fyrer Buster for manglende betaling for kaffen

x. januar 2017

Busters far kontakter Fyens Stiftstidende, som først kontakter SuperBrugsen City om
en udtalelse, men henvises til COOPs informationsdirektør (Bilag 11a)

1. februar 2017

Fyens Stiftstidende bringer en artikelserie om COOPs fyring af ungarbejderen – shitstormens anslag
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2. februar 2017

Adskillige nyhedsmedier bringer historien om fyringen af Buster (Bilag 4)

2.-3. februar 2017

Stor aktivitet på COOP Danmarks Facebookside (Facebook, COOP, 2017)

2.-4. februar 2017

SuperBrugsen Citys anmeldelser på Facebook falder fra 4,5 til 1,4 (Seymour, 2017b)

Må Københavns Kommune tælle dine æg?
Københavns Kommune oplevede sin første shitstorm i oktober 2015, efter kommunen i samarbejde med
Rigshospitalet lancerede “Tæl dine æg”-kampagnen (Bruun-Hansen, 2015; Gorm Jensen, 2015). Kampagnen
var en informationskampagne med henblik på at oplyse kvinder om, at deres fertilitet falder med alderen
(Bilag 12a), og dagen derpå flyttede kampagnen sig ind på de sociale medier. Her blev kommunen blev ramt
af kritiske kommentarer og opslag på sin Facebookside, og sidenhen nåede kampagnens spredning uden for
kommunens grænser.

Tidslinje
4. oktober 2015

Berlingske publicerer en artikel om den forestående kampagne (Nielsen, 2015)

5. oktober 2015

Københavns Kommune lancerer kampagnen med en pressemeddelelse på sin

Fa-

cebookside – shitstormens anslag
5.-8. oktober 2015

Stor aktivitet i antallet af kommentarer på kommunens Facebookopslag (Facebook:
Københavns Kommune, 2017)

7. oktober 2015

Æggebilleder opslås som kommentarer på Kommunens tråd

8. oktober 2015

Opslag på kommunens Facebookside med æggebilleder (Facebook: Københavns
Kommune, 2017)

8. oktober 2015

Nyhedsmedier beretter om Facebookbrugernes kritik af kampagnen (Bilag 6)

8. oktober 2015

Københavns Kommune takker for alle kommentarer på Facebook (Facebook:

Kø-

benhavns Kommune, 2017)
15. oktober 2015

DR Detektor faktatjekker chancen for graviditet som beskrevet i kampagnen, og
konkluderer at tallene er forsimplede (Schmidt, 2015)

16. oktober 2015

LA i Københavns Kommune udtaler, at kampagnen er stærkt misvisende og ønsker
kampagnen stoppet (Gottschalck, 2015)

16. oktober 2015

Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune,

svarer kampagnen efter kritik fra DR Detektor og Liberal Alliance (Gottschalk,
19. oktober 2015

for-

2015)

Sidste kommentar på Københavns Kommunes Facebookopslag fra den 8. oktober f
inder sted (Facebook: Københavns Kommune, 2017)
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Indslag i TV2 Nyhederne om stigning i fødselsantal i Danmark i sommeren 2016 i
forhold til samme periode året forinden. Ninna Thomsen udtaler, at stigningen nok
ikke kan tilskrives kampagnen (Biener, 2016)

Analysen af disse to cases skal bruges til at undersøge, om der er nogen gennemgående faktorer i forløbet
af de to shitstorms samt hvilke, hvis nogen, sammenfald der er mellem disse shitstorms og definitionen af
en virksomhedskrise.
Derudover vil vi inddrage supplerende casestudier for at basere undersøgelsen af shitstorms på et bredere
fundament, hvorfor vi vælger at inddrage tre yderligere cases. Disse tre cases - Københavns Zoo, Cover og
Jensens Bøfhus – har tidligere dannet grundlag for adskillige analyser og afhandlinger. I nærværende afhandling inddrager vi disse cases med henblik på at definere en shitstorms karakteristika, hvormed vi lægge
en ny vinkel på analysen af dem. Desuden vil vi indsamle ny viden om shitstormen som fænomen.
Disse tre cases beskrives således:

Københavns Zoo
I år 2014 havnede Københavns Zoo i en shitstorm, da man annoncerede aflivningen af girafungen Marius,
og efterfølgende udførte denne på trods af adskillige protester (Colding-Jørgensen, 2015). Kritikken tog
først for alvor fart på de sociale medier på dagen før aflivningen, hvor Københavns Zoo skrev et opslag vedrørende den forestående aflivning (Bilag 2). Sagen blev udbredt til mange dele af verden, og aflivning af
Marius resulterede i dødstrusler mod direktøren af Zoo og hackerangreb mod Zoos hjemmeside (Madsen,
2014).

Tidslinje
5. februar 2014

Ekstra Bladet publicerer en artikel om den forestående aflivning (Selin, 2014a) –
shitstormens anslag

5.-11. februar 2014

Særlig stor aktivitet i antallet af kommentarer på Københavns Zoos Facebookside
(Facebook: København Zoo, 2017)

8. februar 2014

Københavns Zoo nævner aflivningen af Marius på Facebook (Facebook: København
Zoo, 2017)

9. februar 2014

Marius bliver aflivet (Selin, 2014a)

9. februar 2014

Københavns Zoo laver et Facebookopslag om obduceringen af Marius (Facebook:
København Zoo, 2017)

10. februar 2014

Videnskabelig direktør, Bengt Holst interviewes i Channel 4 News (Børjesen, 2014)
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Sidste kommentar i Zoos Facebookopslag fra 8. februar (Facebook: København Zoo,
2017)

15. oktober 2015

Odense Zoo dissekerer en løve foran publikum, og nyhedsmedier beretter om denne
og sammenligner med sagen fra Københavns Zoo (Møller, 2015)

Cover
En shitstorm ramte modemagasinet Cover, da de i februar 2015 benyttede en tynd pige som model i en
fotoserie. Herefter blev Cover beskyldt for at bidrage til et nedværdigende kvindesyn, spiseforstyrrelser og
selvskade i modebranchen, osv. (Rabøl, 2015). Covers chefredaktør Malene Malling undskyldte senere episoden både som forretningskvinde og mor (Bilag 3).

Tidslinje
29. januar 2015

Cover udgave 103, der indeholder billedet, kommer på gaden

18. februar 2015

Første kritiske Facebookopslag (“Ultratynd dansk model”, 2015) –
shitstormens anslag

18.-19. februar 2015 Adskillige nyhedsmedier og blogs beretter om kritikken (Bilag 5)
18.-19. februar 2015 Særlig stor aktivitet i antallet af kommentarer på Covers Facebookside og i nyhedsmedierne (Facebook: Cover, 2017)
19. februar 2015

Covers forlægger Malene Malling undskylder for hændelsen i et opslag på Facebook
(Kragh, 2015)

3. marts 2015

Den danske modebranche lancerer nyt etisk charter (Blichert, 2015)

Jensens Bøfhus
I september 2014 blev dommen retssagen mellem Jensens Bøfhus og Jensens Fiskerestaurant afsagt i Højesteret (Politiken, 2014). Denne sag omhandlede brugen af navnet ‘Jensen’ som brand. Jensens Bøfhus vandt
navnestriden i Højesteret, men måtte efterfølgende se sig selv i centrum for en massiv mængde negativ
kritik på Facebook.

Tidslinje
6. maj 2013

Første artikel om retssagen bringes (Madsen, 2013)

18. september 2013 Sø- og Handelsretten afsiger dom. Jensens Bøfhus taber og anker dommen (“Endelig
dom”, 2013)
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Det rapporteres, at Jensens Bøfhus anker dommen, og at retssagen går i Højesteret
(“Derfor hiver Jensen’s”, 2013)

10. november 2013

Facebooksiden “Boykot Jensens Bøfhus” oprettes (“Boykot Jensens Bøfhus”, u. å.)

19. september 2014 Højesteret stadfæster dom - Jensens Bøfhus vinder (Andersen, 2014) –
shitstormens anslag
19. september 2014 Første kritiske kommentarer om dommen på Facebook
19. september 2014 Adskillige nyhedsmedier beretter om kritikken på Facebook (Bilag 8)
21. september 2014 Parterne står over for hinanden i Go’ morgen Danmark (Albrectsen, 2014)
21. september 2014 Jensens Bøfhus oplyser, at de sælger normalt (“Jensen's Bøfhus: Vi sælger normalt”,
2014)
23. september 2014 Jensens Bøfhus udtaler, de er blevet misforstået (Prasz, 2014)
18. juni 2015

Jensens Bøfhus leverer underskud - shitstorm bebrejdes (“Mere end 150.000”, 2015)

6. maj 2016

Jensens Bøfhus udtaler, at de fortryder sagen (Junker, 2016)

Juni 2016

Underskuddet fortsætter, shitstormen bebrejdes stadig (Ulveman, 2016)

Der vil i analysen blive præsenteret grafer over antallet nyhedsartikler, der er blevet bragt om de respektive
shitstorms. Disse grafer viser dog hverken intensiteten eller antallet af delinger af artikler på Facebook,
samt den kritik der ellers måtte forekomme på de sociale medier.

Optællingen af nyhedsartikler er foretaget på baggrund af Infomediasøgninger med ordene: [COOP Buster
kaffe], [Cover tynd model], [Københavns Kommune kampagne børn], [Københavns Zoo Marius] og [Jensens
Bøfhus Jensens Fiskerestaurant] (Bilag 4-8). Desuden er medietypen afgrænset til at inkludere landsdækkende dagblade, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser og nyhedsbureauer, samt webkilder fra
dagblade, nyhedssites og nyhedsbureauer. Søgeresultaterne på Infomedia er yderligere begrænset til tidsperioden for shitstormens anslag (som angivet i tidslinjerne ovenover) og 14 dage frem. Dette er for at undersøge shitstormens forløb som udtrykt i nyhedsmediernes dækning, samt hvorvidt denne dækning afspejler mængden af kritik fremført på Facebook.
Vi er opmærksomme på, at der kan forekomme misvisende tal i graferne, da søgeordene i nogle tilfælde
kan medføre omtale af andre nyhedsartikler. Alligevel inddrager vi graferne, da vi mener, de illustrerer tendensen for intensiteten i nyhedsartikler under en shitstorm, samt udviklingen og udfaldet af en shitstorms
forløb. Desuden bør det noteres, at værdierne på y-aksen varierer mellem graferne.
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Efter denne gennemgang af vores videnskabsteoretiske og metodiske baggrund vil vi i det følgende kapitel
udfolde afhandlingens teoretiske referenceramme.
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4. Teori
I dette afsnit vil vi præsentere den teori der foreligger om henholdsvis shitstorms og virksomhedskriser,
som vi finder relevant til besvarelsen af afhandlingens problemformulering. Vores teoretiske referenceramme centrerer sig om temaerne shitstorms og kriser, sociale medier og traditionelle medier.

I det første afsnit vil vi præsentere den mængde akademia, der foreligger om shitstorms, og som vil danne
udgangspunktet for vores teoretiske forståelse af fænomenet. Derefter vil vi præsentere den kriselitteratur,
som vi senere i analysen vil sammenligne med shitstorms med henblik på at analysere, hvorvidt en shitstorm kan placeres i kriseterminologien. Herefter vil medieteori blive præsenteret med henblik på at undersøge, hvilken rolle de traditionelle medier har, når en shitstorm udspiller sig. Slutteligt vil vi præsentere
den digitale virkelighed, som virksomheder navigerer i. Her vil vi identificere nogle af de muligheder og
udfordringer, sociale medier har for virksomheder i dag.

4.1 Shitstorms
4.1.1 Begrebsdefinition
I vores søgning af akademia omhandlende shitstorms og definitionen heraf, stødte vi først på den tyske
journalist, blogger og tekstforfatter Sascha Lobo, der italesatte shitstormfænomenet i år 2010 (YouTube:
re:publica (2010). Ifølge Lobo defineres en shitstorm som “(…) et online fænomen, hvor der inden for en
kort tidsperiode opnås et subjektivt opfattet højt antal kritiske bemærkninger, hvor disse til en vis grad er
afkoblet fra den oprindelige kritik, og i stedet er aggressive, anstødelige, truende eller angribende på anden
vis” (egen oversættelse) (YouTube: re:publica, 2010). Denne definition ser vi brugt i tidligere afhandlinger,
men vi stiller os i nærværende afhandling kritiske herfor. Vi vurderer, at Lobos baggrund som blogger og
tekstforfatter ikke automatisk gør hans shitstormdefinition gyldig i en akademisk kontekst. Dog bruger vi
alligevel denne definition som referenceramme i vores undersøgelse af fænomenet, da akademia om shitstorms er begrænset (se nedenfor).

I vores videre søgning af akademia om shitstorms stødte vi på begrebet online firestorm. Dette begreb er,
modsat den ovenstående definition af Lobo, akademisk behandlet af henholdsvis organisationsteoretikerne
Pfeffer, Zorbach & Carley (2014) og Stich, Golla & Nanopoulos (2014). I begge disse artikler anvendes definitionen fremført af Pfeffer et al. (2014), der beskriver en online firestorm som “the sudden discharge of
large quantities of messages containing negative WOM and complaint behavior against a person, company,
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or group in social media networks” (ibid.: 118). De beskriver yderligere, at “intense indignation is often expressed, without pointing to an actual specific criticism” (ibid.).
Vi vurderer, at Lobos definition af en shitstorm og Pfeffer et al.’s online firestorm er sammenlignelige, da
tidsperspektivet er kort i begge definitioner, og der i begge tilfælde er tale om store mængder af negativ
omtale. Desuden fremgår det, at Lobo beskriver kritikken i shitstorms som løsrevet fra den oprindeligt
fremførte kritik og nærmere som aggressiv og truende. Lige så uddyber Pfeffer et al. deres definition af
online firestorms med nogenlunde samme beskrivelse. Pfeffer et al. argumenterer, at “online firestorm,
although based on the actual customer criticism in an early stage, denotes a phenomenon where the negative WOM in later stages is intended to be offensive and is almost free from content or arguments” (ibid.).
Baseret på dette har vi valgt at betragte shitstorms og online firestorms som forskellige termer for samme
fænomen. Vi vil i nærværende afhandling benytte os af termen shitstorm i vores undersøgelse af fænomenet på den baggrund, at online firestorms synes et ukendt begreb i en dansk kontekst. Dette ses blandt
andet ved, at der ikke forekommer nogen søgeresultater på ordet på Google Trends, og at der kun er seks
artikler, der inkluderer ordet på Infomedia, hvoraf alle seks søgeresultater er på engelsk (Bilag 15). Derimod
blev ordet shitstorm officielt optaget på Dansk Sprognævns nyordsliste i år 2014, med beskrivelsen ”’stor,
negativ opmærksomhed’, især på de sociale medier” (Dansk Sprognævn, 2014). Dog forekommer der kun to
søgeresultater på Libsearch i form af kandidatafhandlinger, når man søger på ordet på dansk (Bilag 16), og
5.584 nyhedsartikler på Infomedia (Bilag 1). Hermed ses, at begrebet benyttes oftere i nyhedsmedierne end
i en akademisk sammenhæng.

Set i forhold til nyhedsmediernes dækning af historier om en stor mængde kritik rettet mod en virksomhed
online, fremkommer også begreberne læserstorm, mediestorm og Facebook-storm. Brugen af disse tre
termer ses fx i overskrifterne ”Læserstorm mod Coop efter fyring af 17-årig: - Føj, I er foragtelige”, ”Efter
mediestorm: Nu undskylder Cover-chef” og ”Jensens Bøfhus taber millioner på Facebook-storm” (egen understregning) (Jensen, 2017b; Kragh, 2015; Mortensen, 2015). Vi vil komme nærmere ind over de shitstorms, der beskrives i disse artikler senere i denne afhandling som en del af vores analyse.

I en nærmere undersøgelse af disse tre ”stormtermer” fremkommer der ligeledes kun en begrænset
mængde akademiske søgeresultater på Libsearch (Bilag 17). Alligevel forekommer der mange resultater på
hvert af de tre ord i en Infomediasøgning (Bilag 18), hvoraf mediestorm giver flest søgeresultater med
11.316. Infomedia viser 917 nyhedsartikler for en læserstorm, og 230 artikler for en Facebook-storm. Forskellen i søgeresultater kan forklares med, at læserstorm og Facebook-storm ikke er registreret i Den Danske Ordbog, og altså ikke har en officiel plads i det danske sprog (Bilag 19). Modsat heraf defineres en me-
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diestorm i Den Danske Ordbog som et “kritisk angreb som mange medier retter mod en person, en institution el.lign. på samme tid” (Ordnet.dk, u. å.). Dette vurderer vi, ligger til grund for den højere fremkomst af
denne term i forhold til de andre.
På baggrund af ovenstående stiller vi os dog kritiske over for den kontekst, som de tre termer er skabt i. Vi
vurderer, at blot fordi læserstorm, mediestorm og Facebook-storm er søgbare på Infomedia og benyttes i
nyhedsmediernes overskrifter, gør det dem ikke brugbare som akademiske begreber, som vi ukritisk kan
benytte i vores videre analyse af shitstorms.

Også Astrid Haug, der rådgiver virksomheder i digital strategi og strategisk brug af sociale medier, har behandlet shitstormen (2014). Haug har undersøgt shitstormens faser og den udvikling, en shitstorm ifølge
hende gennemgår fra dens anslag til dens afslutning. Dette præsenteres i det følgende afsnit.

4.1.2 Haugs model over shitstormens anatomi
Ifølge Astrid Haug vil en shitstorm kun sjældent true en virksomheds eksistens, men kan godt have en virkning på virksomhedens her-og-nu omdømme (Haug, 2014). Hun nævner flere eksempler på shitstorms, der
ikke direkte har noget med de sociale medier at gøre og fremhæver, at kilden til kritikken ofte skyldes et
resultat af virksomhedens daglige praksis (ibid.). For at beskrive shitstormens faser og udvikling, har Haug
udviklet følgende model:

Figur 1: Shitstormes anatomi (jf. Haug, 2014)
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Ifølge Haug kan shitstormens dynamik inddeles i de fem faser, der herunder bliver uddybet:

Figur 2: Shitstormens faser (jf. Haug, 2014)

Shitstormen vil dog ikke altid forløbe fra fase til fase (ibid.). Ifølge Haug kan shitstormen fx hurtigt gå fra
fase ét, over fase to til fase tre, hvor kritikken kommer ud i medierne, mens fase fire ikke nødvendigvis finder sted, hvis medierne ikke tager historien op (ibid.). Derfor kan fase fem, udfasningen, i nogle tilfælde
finde sted umiddelbart efter optrapningen.

Haug mener, at virksomheder kan lære noget af at opleve en shitstorm, da det kan skabe langsigtet gevinst,
hvis virksomheden lytter til den kritik, den står på skud for (ibid.). Dette kan blandt andet ske hvad angår
afsløringen af svage led i organisationen, optimering og udvikling af mulighederne på de sociale medier
(ibid.).

Efter denne teoretiske gennemgang af shitstormfænomenet samt dets placering i det danske sprog, vil vi i
det følgende kapitel præsentere den kriseteori, som vi vil benytte i den efterfølgende analyse.

4.2 Virksomhedskriser
Da vi arbejder i spændingsfeltet mellem shitstorms og kriser, vil vi i det følgende afsnit redegøre for, hvad
en virksomhedskrise er. Fælles for de følgende definitioner er, at alle opfatter en krise som afbrydelse i
forhold til det normale, altså en diskontinuitet i virksomhedens kerneforretning, som udgør en trussel mod
virksomhedens aktiviteter og eksistens (Johansen & Frandsen, 2007). Desuden dominerer den betragtning,
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at en krise i en virksomhedskontekst er et menneskeskabt, negativt, tilfældigt og udefrakommende fænomen (ibid.).

4.2.1 Begrebsdefinition
Pauchant & Mitroff definerede i 1992 en krise som “en afbrydelse, der fysisk påvirker et system som helhed
og truer dets grundlæggende antagelser, dets subjektive selvfølelse, dets eksistentielle kerne” (Johansen &
Frandsen, 2007: 77). Hermed er det primære fokus på krisens omfang og derfor dens konsekvenser. Dog
skal krisen opfylde to betingelser, for at den kan betragtes som en reel krise (ibid.). For det første er der
først tale om en krise, hvis begivenheden fysisk påvirker hele organisationen og i en sådan grad, at virksomhedens kerneforretning er truet (ibid.). For det andet er der tale om en krise, hvis virksomhedens medlemmer udfordres således, at de bliver tvunget til at indse, at baggrunden for deres subjektive antagelser er
forkerte, eller tvunget til at forsvare sig mod de antagelser, der foreligger, for at beskytte virksomhedens
etablerede værdier (ibid.). Mitroff, Pearson og Harrington fastlægger desuden, at en krise på baggrund
heraf har potentiale til at ødelægge virksomhedens troværdighed set fra stakeholdernes perspektiv (Mitroff
et al., 1996).

Efterfulgt af Pauchant & Mitroffs definition finder vi den nyere kriseopfattelse af Coombs fra 1999. Coombs
definerer en krise som “en begivenhed, der udgør en uforudsigelig større trussel, som kan have negativ
indvirkning på organisationen, branchen eller interessenter, hvis den håndteres på en forkert måde”
(Coombs, 2015; Johansen & Frandsen, 2007: 78).
Begge definitioner inkluderer, at en krise er en uforudsigelig begivenhed, selvom den ikke nødvendigvis
opstår uventet, ligeledes indbefatter begge, at en krise udgør en større trussel for virksomhedens eksistens
(ibid.). Forskellen mellem de to kriseopfattelser består dog i, at Coombs inkluderer både virksomhedens
branche og dens stakeholdere, og ikke virksomheden isoleret set. Ligeledes iberegner Coombs også det
perspektiv, at en begivenhed først udvikler sig til en krise, hvis den håndteres “forkert eller dårligt, hvormed
kriseledelse er indtænkt i definitionen (ibid.: 78).
Baseret på Coombs’ arbejde kan man derfor ikke definere en stor mængde negativ kritik som en reel krise,
da krisen først risikerer at opstå i håndteringen af begivenheden. Dog ved at inkludere stakeholdere i definitionen af en krise, opstår det perspektiv, at stakeholderne er med til at bestemme, hvornår en krise faktisk er en krise. Hvis stakeholderne tror, at en virksomhed befinder sig i en krise, vil krisen automatisk finde
sted (Coombs, 2015). Eftersom stakeholdere defineres som et individ eller en gruppe, som kan påvirke eller
bliver påvirket af en virksomheds aktiviteter (Cornelissen, 2011), vil deres reaktion på en begivenhed dermed være afgørende for krisens eksistens. Dog skal virksomheden altid være opmærksom på, at stakehol-
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derperspektiver ændres over tid, hvorfor man må være forberedt på at tilpasse sig de nye værdier og opfattelser, der kan opstå.

Overordnet set indbefatter de to ovenstående krisedefinitioner den antagelse, at det ikke længere er et
spørgsmål om, hvorvidt en krise vil opstå, men nærmere et spørgsmål om hvornår den vil opstå, jf. Kapitel
1. Desuden vil krisen udgøre en trussel mod stakeholdernes positive konnotationer om virksomheden, og
dermed virksomhedens eksistensgrundlag. Derfor må hvorfor virksomheden håndtere den pågældende
kritiske begivenhed hensigtsmæssigt (i stakeholdernes optik) for at undgå, at den udvikler sig, og gør yderligere skade (Coombs, 2015; Johansen & Frandsen, 2007). Hermed må virksomhedens også være opmærksom på, hvad der rører sig blandt dens stakeholdere på de sociale medier, for at opfange varslingssignaler,
som den bør reagere på (Coombs, 2015; Coombs & Holladay, 2012).

Jf. Kapitel 4.1 ser vi, at netop de sociale medier udgør et grundlæggende element i en shitstorm. Derfor
adskiller shitstorms som defineret af Lobo (2010) sig fra de to ovenstående krisedefinitioner, da sociale
medier her ikke er indskrevet i krisedefinitionerne. Dog belyser Holladay & Coombs kritisk sammenligneligheden mellem kriser og kritik på sociale medier, og måden hvorpå disse to kan influere virksomheden
(Coombs & Holladay, 2012). Med dette introducerer de begrebet parakrise, der defineres som “a publicly
visible crises threat that charges an organization with irresponsible or unethical behavior” (ibid.: 409). Her
anerkender de, at brugerinteraktion på de sociale medier udgør virksomhedernes primære trussel for kritik
på digitale platforme, da sociale medier er et offentligt forum, der øger virksomhedens synlighed (ibid.). En
parakrise vil da opstå, hvis virksomheden udsættes for negativ omtale på de sociale medier, hvilket kan
påvirke virksomhedens omdømme og aktiver, og efterfølgende kan udvikle sig til en krise, hvis kritikken
ikke håndteres (Coombs & Holladay, 2012; Coombs, 2015). Derfor bør en parakrise betragtes som “a warning sign or prodrome” (Coombs & Holladay, 2012: 409). Med denne definition anerkender Coombs & Holladay, hvordan ét kritisk opslag hurtigt kan spredes ud i et stort netværk, og derfra kan udvikle sig til en
krise (Coombs, 2015). Denne viden er væsentlig for virksomheder, for at de kan indarbejde en plan for monitorering og håndtering af kritik på de sociale medier. Dette kan medvirke til at forhindre mobilisering og
eskalering af kritikken i det offentlige rum, hvor alle Facebookbrugere i teorien kan blive modtagere af kritikken mod virksomheden.

Definitionen af en parakrise ligger desuden i forlængelse af Coombs’ definition af en virksomhedskrise som
nævnt ovenfor, hvor håndteringen af en begivenhed udgør en væsentlig faktor for krisens forløb. Desuden
fremhæver Coombs & Holladay, at hvis stakeholderne opfatter en virksomheds praksis som illegitim, vil de i
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nogle tilfælde være villige til trække deres støtte og tiltro til virksomheden (Coombs & Holladay, 2012). Især
er det problemstillinger omhandlende børn og dyr, der betragtes som udslagsgivende for stakeholdernes
støtte til virksomheden, hvorfor virksomheden altid må vurdere stakeholdernes opbakning og tillid for at
undgå parakriser (ibid.).
Med introduktionen af parakrisen som en del af krisetypologien, ser vi ligheder til shitstormen, jf. Kapitel
4.1. Denne sammenlignelighed vil vi udfolde nærmere i vores senere analyse, hvor vi vil stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt en shitstorm og en parakrise er det samme.

I forlængelse af Coombs & Holladays inddragelse af krisekommunikation i håndteringen af en krise, benytter kommunikationsforskerne Winni Johansen & Finn Frandsen termen den dobbelt krise, der defineres
som “... en krise, hvor den oprindelige krise overlejres af en “kommunikationskrise”, for så vidt virksomheden ikke magter at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den oprindelige krise” (Johansen & Frandsen, 2007: 79). Forskellen mellem Coombs & Holladays og Johansen & Frandsens kriseforståelser ligger i, at Johansen & Frandsen også inddrager selve den begivenhed, som virksomheden håndterer, som en krise (ibid.). For begge parter gælder det overordnet set, at virksomhedens håndtering har en altafgørende betydning for kriseforløbets udvikling og omfang.

Da vi i nærværende afhandling undersøger fænomenet shitstorms og dets ligheder med definitionen af en
virksomhedskrise, fastlægger vi os ikke på én specifik begrebsdefinition af de to termer på forhånd. Ved at
præsentere de forskellige tilgange ovenfor understreger vi, at begreberne har adskillige fortolkninger, og vi
benytter os af en åben fortolkning af definitionerne gennem vores analyse. Dette gør vi for at se nærmere
på de karakteristika og gældende faktorer, der foreligger for shistorms, og hvorvidt disse har fællestræk
med ovennævnte krisedefinitioner.

4.2.2 Krisefaserne
For at kunne dæmpe og begrænse omfanget af en krise kræver det ifølge Coombs, at virksomheden kontinuerligt efterser og opdaterer sin krisehåndteringsplan for at være beredt, hvis begivenheden udvikler sig
kritisk (Coombs, 2015).
Over tid er der udarbejdet forskellige krisehåndteringsmodeller, men fælles for alle er, at de indeholder de
fire faktorer: forebyggelse, forberedelse, reaktion og revision (Coombs, 2012: 5-6). De fire faktorer indeholder alle de delelementer, der strækker sig over den kritiske begivenheds forløb, og hermed kan en krise
inddeles i de tre faser: før, under og efter.
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Denne tre-fase model har ikke nogen identificerbar ophavsmand, men er alment anerkendt af forskellige
krisekommunikationsforskere, og blev første gang detaljeret beskrevet i 1994 af Bill Richardson (Coombs,
2015).

Richardson beskriver de tre faser som (Johansen & Frandsen, 2007: 133-144; Coombs, 2015):


Før-krisefasen – der opstår varslingstegn, og man prøver at eliminere risikoen



Indvirkning- og undsætningsfasen – krisen rammer, og man kommer dem, der har brug for det, til hjælp



Genrejsning- og ophørsfasen – tilliden fra stakeholdere er genoprettet.

Disse tre faser refereres til som makroniveauet, hvori de tre centrale forskere på området over tid er Fink,
Mitroff og Coombs. Alle tre faser indeholder elementer af forskellige discipliner, som fx issues management, stakeholder management, risk management og reputation management. I det følgende vil vi se
nærmere på indholdet i de tre makrofaser for at belyse kriseforløbet og -håndteringen med henblik på at
undersøge, om en shitstorm i samme grad som kriser kan inddeles i før-, under- og efter-faser.

Før-krisefasen
I før-krisefasen opstår de første tegn på, at en begivenhed, som kan udvikle sig i en kritisk retning for virksomheden, kan opstå (Johansen & Frandsen, 2007). Sådanne begivenheder kan sende advarselssignaler,
som virksomheder måske eller måske ikke vil opfatte, og under særlige omstændigheder kan begivenheden
udvikle sig til en virksomhedskrise (ibid.).
I denne fase kommer kriseledelse til udtryk i den måde, hvorpå virksomheden forholder sig til og handler på
krisen, samt om man (pro)aktivt arbejder med at forebygge eller forberede sig på kritiske hændelser. Hvis
man gør dette, er man bedre stillet til at håndtere krisen, hvis man ikke formår at afværge den, før den
opstår (ibid.).

Ifølge Mitroff et al. er kriser uundgåelige (Mitroff et al., 1996). Dog afhænger virksomhedens evne til at
håndtere krisen hensigtsmæssigt af, hvor velforberedt den er. Coombs følger denne tankegang, og siger, at
ikke alle kriser forhindres, hvorfor virksomheder bør forberede sig på, at en sådan på et tidspunkt vil finde
sted (Coombs, 2015).

En udfordring i før-krisefasen er, at virksomheder kan forberede sig på “rutinekriser”, som man på forhånd
har et vist kendskab til (fx IT-nedbrud), men det kan være svært på forhånd at vide, hvordan man skal angribe en uventet begivenhed, der kan kræve andre eller større ressourcer (Johansen & Frandsen, 2007).
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Under-krisefasen
I under-krisefasen opstår krisen som et “resultat af en lang periode med mange små uregelmæssigheder,
der stille og roligt hober sig op for til sidst, når den rette udløsende begivenhed dukker op, at udløse en sand
eksplosion” (Johansen & Frandsen, 2007: 138). I nogle tilfælde kan det dog være svært at vurdere, hvilken
konkret begivenhed, der har ført til, at en krise finder sted, ligesom det kan være vanskeligt for virksomheden at vurdere det rette tidspunkt for aktivering af kriseberedskabet (ibid.). Det handler i denne fase for
kriseledelsen om hurtigst muligt at skabe overblik og få kontrol over situationen for at tage stilling til, hvordan den bedst skal håndteres. Fink understreger denne kontrol og opfordrer virksomheder til at kontrollere
krisen så meget som muligt (Fink, 2002). Hvis dette ikke er muligt, skal virksomheden udøve mest mulig
indflydelse på krisens forløb (ibid.).

Desuden er det i denne fase afgørende, hvorvidt virksomheden rettidigt formår at kommunikere effektivt
med de relevante stakeholdere for at undgå, at disse trækker deres fulde støtte, hvilket kan true virksomhedens eksistensgrundlag (Johansen & Frandsen, 2007). Derfor er virksomhedens aktive handling det afgørende element i denne fase.

I under-krisefasen kan det være en udfordring for virksomheden at danne overblik over den samlede situation, indsamle al vigtig information fra forskellige platforme og stakeholdere, samtidig med at respondere
hensigtsmæssigt og rettidigt (ibid.). Fink understreger, at tid og intensitet er afgørende faktorer for krisens
forløb, hvorfor det er mere hensigtsmæssigt at have en håndteringsstrategi på forhånd, frem for først at
skabe en, når krisen finder sted (Fink, 2002). Desuden kan der forekomme forskellige opfattelser af, hvornår en krise er en krise, hvilket også kan påvirke virksomhedens responshastighed.

Efter-krisefasen
I efter-krisefasen aftager intensiteten, tidspresset for reaktion er stilnet af, og virksomhedens normale aktiviteter genoprettes - eventuelt i en ændret form som følge af krisen (Johansen & Frandsen, 2007). I denne
fase adskiller de tre forskere sig fra hinanden, hvad angår krisens hændelsesforløb, og en af de største udfordringer er, om man ser krisen som definitivt afsluttet, eller facilitator for en forandring og omstrukturering af virksomheden.

Fink betragter kriser som enkeltstående begivenheder med en klar begyndelse og en klar afslutning, og
mener at det virksomheden har lært i én krise, ikke direkte kan overføres til håndteringen af fremtidige
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kriser (Fink, 2002). Han ser dog kriseledelse som en cyklisk proces, hvor virksomheden altid vil befinde sig i
en før-krise, hvis den ikke befinder sig i en krise (ibid.).
I og med at Fink primært fokuserer på før- og under-krisefaserne og opfatter kriser som havende et decideret sluttidspunkt, afviger han fra det læringselement, som Mitroff og Coombs tilskynder (Coombs, 2015;
Fink, 2002, Mitroff et al. 1996). Ifølge både Mitroff og Coombs er kriser ikke statiske begivenheder eller
enkeltstående tilfælde. De har en livscyklus, man skal tage højde for til at videreudvikle og evaluere organisationens krisehåndteringsplan til fremtidigt brug (Coombs, 2015; Mitroff et al., 1996).

4.2.3 Virksomheders responsstrategier
Mediedækning af en virksomheds aktiviteter kan i høj grad have indvirkning på stakeholdernes opfattelse
af virksomhedens omdømme (Cornelissen, 2011). Rapporteringen af gode eller mindre gode historier om
en virksomhed kan derfor have en forstærkende effekt i stakeholdernes underbevidsthed. Dette vil vi behandle i vores analyse, hvor vi vil undersøge netop mediernes vinkling og præsentation af en virksomhed
for at se, hvordan denne kan influere stakeholderne. Derfor er det vigtigt for virksomhederne, at de formår
at håndtere kriser på den mest hensigtsmæssige måde, så omdømmet lider så få slag som muligt. Der findes mange forskellige bud på, hvordan virksomheder bedst håndterer en kritisk begivenhed, og den strategi
man lægger for dagen vil ofte afhænge af indholdet og omfanget af den enkelte sag.

Ifølge Coombs er der en direkte forbindelse mellem virksomhedens omdømme og dens krisekommunikation, når den befinder sig i en kritisk situation (Coombs, 2013). Han hævder, at skade på en virksomheds omdømme er et biprodukt af en krise, hvortil man bruger krisekommunikation som løsning til at genoprette et
positivt omdømme (Coombs, 2013). I denne kontekst definerer vi krisekommunikation som “the dialog
between the organization and its public(s) prior to, during, and after the negative occurance. The dialog
details strategies and tactics designed to minimize damage to the image of the organization” (Fearn-Banks,
2007: 2).
Med krisekommunikation skabes en direkte forbindelse mellem måden, hvorpå virksomheden benytter sig
af krisekommunikation, og virksomhedens omdømme (Coombs, 2013). Derfor mener Coombs, at efter en
krise har fundet sted, bør virksomheder have en strategi for, hvordan de responderer på den kritik, der
måtte opstå i kølvandet på krisen. Dette skal resultere i at skabe et endnu stærkere omdømme i stakeholdernes bevidsthed i efter-krisefasen (ibid.).

Hermed fremlægger Coombs sin Situational Crisis Communication Theory (SCCT) med det formål, at virksomheden vælger den mest optimale krisekommunikations- og responsstrategi til at beskytte dens om-
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dømme under en krise (Coombs, 2013). Den strategi virksomheden vælger, bør afhænge af den situation,
som virksomheden befinder sig i. Derfor vil nogle strategier være mere hensigtsmæssige end andre til at
genoprette virksomhedens omdømme i forskellige situationer (ibid.).
Inden for SCCT benyttes ansvar til at kæde krisesituationen sammen med repsonsstrategien. Fx vil stakeholdere være mere tilbøjelige til at udtrykke sig negativt, hvis krisen er selvforskyldt af virksomheden, og
virksomheden bærer ansvaret for krisens opståen og udvikling (Coombs, 2013). Modsat vil stakeholdere
være mere overbærende, hvis krisen er udløst af en ekstern faktor.

Inden for SCCT gør tre faktorer sig gældende: krisetype, krisehistorie og udførelseshistorie (Coombs, 2013).
Krisetypen er den måde, hvorpå krisen præsenteres og vinkles af medierne (både de traditionelle og de
sociale medier), og inddeles i tre overordnede kategorier (ibid.: 264-265):


Kriseoffer – virksomheden anses som uden ansvar for krisens opståen (fx ved naturkatastrofer)



Tilfældig krise – virksomheden tillægges kun en smule ansvar for krisens opståen (fx etiske retningslinjer)



Bevidst krise – virksomhedens tillægges stort ansvar for krisens opståen (fx overtrædelse af loven)

Krisehistorie omhandler, hvordan virksomheden tidligere har ageret i en lignende situation (Coombs, 2013).
Udførelseshistorie handler om, hvor godt eller dårligt virksomheden håndterer og interagerer med sine
stakeholdere før krisens opståen (ibid.). Hvis virksomheden tidligere har stået over for lignende kriser eller
lider under et negativt omdømme, kan stakeholderne let danne det indtryk, at virksomheden opfører sig
uhensigtsmæssigt og har et negativt adfærdsmønster (ibid.). Hvis virksomheden imidlertid har en positiv
udførelseshistorie og omdømme, kan den skabe en haloeffekt, hvor det positive omdømme kan være med
til at beskytte virksomheden mod “skader” på dets omdømme (Coombs, 2013; Coombs & Holladay, 2006).
Dette skyldes, at haloeffekten er med til at påvirke, hvordan stakeholderne tolker krisen (ibid.). Med andre
ord, hvis virksomheden før krisens opståen har et positivt omdømme, vil dette med overvejende sandsynlighed fortsat være positivt efter krisen har fundet sted. Modsat hertil er velcroeffekten, hvor en negativ
krise- og udførelseshistorie kan “tiltrække” flere negative historier, der påvirker omdømmet yderligere i en
negativ retning (ibid.).

Baseret på krisetype, krisehistorie og udførelseshistorie har Coombs udviklet ni responsstrategier, der skal
hjælpe virksomheden med at udbedre dens omdømme efter krisen har fundet sted, baseret på hvordan
krisen har indvirkning på virksomhedens omdømme (Coombs, 2013). Virksomheden skal altså vurdere
“trussel mod omdømmet” (Johansen & Frandsen, 2007: 236) De ni responsstrategier lyder som følger:
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Figur 3: jf. Coombs, 2013: 266; Cornelissen, 2011: 204; Johansen & Frandsen, 2007: 237

Disse responsstrategier vil vi bruge til analysen af vores casestudier i samspil med virksomhedens krisetype,
krisehistorie og udførelseshistorie for at vurdere ansvarsplaceringen af shitstormen som opfattet af henholdsvis virksomhed og stakeholdere.

I det følgende kapitel vil vi præsentere den medieteori, der skal danne basis for vores analyse af, hvordan
traditionelle medier influerer en shitstorm. Denne teori indbefatter også mediernes indflydelse, når virksomheder er i krise.

4.3 Mediernes rolle
Ifølge medieteoretikerne Carroll og McCoombs er en stor del af forbrugernes og de eksterne stakeholderes
viden om virksomheder skabt via medierne, som selektivt understreger og frembringer historier for læserne, som er med til at influere deres opfattelser af virksomhederne (Carroll & McCoombs, 2003; Coombs,
2013). Hermed er nyhedsmedierne med til at præge de nyheder og historier, der kommer frem i offentlighedens søgelys, og dermed bliver offentligheden påvirket af medierne i deres forståelse af, hvilke emner og
sager der er vigtige og væsentlige på det gældende tidspunkt (Cornelissen, 2011). Især nyhedsmediernes
opfattelse af, hvad der er en vigtig historie, har stor indflydelse på den offentlige debat, og dermed er me-
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dierne direkte med til at sætte den offentlige agenda ved at fremhæve nogle historier frem for andre via
agenda-setting (Carroll & McCoombs, 2003). Samlet for alle nyhedsmedier gælder, at gentagne artikler
eller historier over flere dage om samme begivenhed er med til at øge dens vigtighed i den offentlige meningsdannelse (ibid.).

4.3.1 Nyhedskriterierne og agenda-setting
Ovenstående agenda-setting gør, at hyppigheden, hvormed medierne rapporterer om virksomheder angående et specifikt emne, er med til at bestemme emnets væsentlighed i offentlighedens underbevidsthed
(Cornelissen, 2011).
Netop væsentlighed er ét af de fem nyhedskriterier, som journalister bruger i tilrettelæggelsen af en nyhedshistorie, og jo flere kriterier en historie lever op til, jo bedre bliver nyheden opfattet og anerkendt af
læserne (“De fem nyhedskriterier”, 2014). Udover væsentlighed er de resterende nyhedskriterier: aktualitet, identifikation, sensation og konflikt. De fem kriterier bliver yderligere beskrevet i Figur 4 herunder:

Figur 4: “Avisen i Undervisningen” (u. å.)

Agenda-setting inddeles i to niveauer, hvor første niveau omhandler virksomhedens karakter og vigtighed,
og andet niveau handler om de associationer, som offentligheden relaterer til virksomheden, og som bliver
præsenteret via nyhedsmedierne (Cornelissen, 2011; Carroll & McCoombs, 2003). Heri opstår mediernes
magt over den offentlige agenda, da dækningen af specifikke emner eller sager tillægges en positiv eller
negativ værdi af nyhedsmedierne. På den måde er medierne med til at skabe stakeholdernes særlige konnotationer om virksomhedens aktiviteter og praksis (ibid.). Måden hvorpå en sag fremstilles i medierne
kaldes framing, og for virksomheder handler det om at kommunikere de positive budskaber, som man ønsker at associere sig selv med, så stakeholderne underbevidst forbinder virksomheden med disse positive
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budskaber (Cornelissen, 2011). For nyhedsmedierne gælder det, hvordan man selektivt portrætterer en
virksomheds aktiviteter til et bredt publikum.
Også nyhedsmediernes sproglige vinkel og tone er med til at påvirke, hvordan stakeholderne opfatter virksomheden enten positivt eller negativt. David Deephouse, ekspert i virksomheders omdømme, mener, at
medierne via deres sprogbrug ikke kun fremlægger nøgtern, objektiv information om virksomheder, men
præsenterer deres historier for læserne på baggrund af en forudindtaget vurdering af virksomhedens omdømme (Cornelissen, 2011; Carroll & McCoombs, 2003). Hertil fremlægger Deephouse, at des mere positivt
en virksomheds omdømme omtales af medierne, des højere værdi vil den pågældende virksomhed skabe.
Mediedækningen kan nemlig få direkte indflydelse på virksomhedens aktiviteter og ydeevne, og virksomhedens henholdsvis gode eller dårlige omdømme kan kædes direkte sammen med positiv eller negativ omtale i nyhedsmedierne (Carroll & McCoombs, 2003).

En ulempe ved mediernes agenda-setting er dog, at medierne afdækker historier på tværs af mange forskellige organisationstyper (fx multinationale virksomheder, små- og mellemstore virksomheder samt offentlige virksomheder), men mangler større indsigt i mindre virksomheders aktiviteter, hvorfor disse ofte
ikke findes interessante at rapportere offentligheden om (Cornelissen, 2011). Desuden resulterer mediernes magt over den offentlige agenda i at påvirke fx politiske beslutningstagere, når de fremhæver nogle
historier frem for andre, når de sættes på den offentlige dagsorden via medierne (Carroll & McCoombs,
2003).

4.3.3 Mediernes rolle i kriseledelse- og kommunikation
Nyhedsmediernes rolle består i at formidle historier på enten egen eller andres foranledning (Bro, 2011), og
generelt set har kriser en stor nyhedsværdi for medierne (Johansen & Frandsen, 2007). Eftersom en krise
først reelt finder sted, når stakeholderne er af denne opfattelse, må medieplatformene og -kanalerne betragtes som facilitatorer for en krises udvikling og forløb, da det ofte er herigennem, at stakeholderne får
besked om eller bliver oplyst om forskellige vinkler på en kritisk begivenhed (ibid.). Medierne må derfor
betragtes som gatekeeper for informationsspredning om den pågældende virksomhed, og mediernes dækning af virksomheden i centrum kan, som nævnt ovenfor, få en markant betydning for offentlighedens opfattelse af dens omdømme (Cornelissen, 2011). Gatekeeperens rolle består nemlig i at bestemme, hvilke
nyhedshistorier der bliver en del af medielandskabet, og dermed kommer i offentlighedens søgelys (Bro,
2011).
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Modsat de traditionelle medier (TV og aviser, inklusiv internetaviser), er de nye, sociale medier et produkt
af udbredelsen af internettet og er karakteriseret ved, at stakeholderne selv opsøger information, samtidig
med at kommunikationsflowet enten er tovejs- eller netværksbetegnet (Johansen & Frandsen, 2007). Nogle
af de mest væsentlige forskelle mellem de traditionelle og nye medier er derfor tilgængelighed, ikke at være begrænset til ét sted, overskuelig præsentation af kompleks information, osv. (ibid.). Den øgede adgang
til information for stakeholderne gør derfor medierne til en væsentlig stakeholdergruppe, som virksomhederne må medregne i deres kommunikationsparadigme.

4.3.4 Mediernes rolle i henhold til Fink, Mitroff og Coombs
Når man betragter medierne som gatekeeper for spredning af nyhedshistorier om virksomheder, anerkender man ligeledes deres rolle i virksomhedernes kommunikation i et kriseforløb.

For både Fink, Mitroff og Coombs spiller medierne en afgørende rolle i de forskellige faser af en krises forløb, og alle tre teorier er skabt på et tidspunkt, hvor virksomheder i høj grad fungerede som den primære
gatekeeper for information til dens forskellige stakeholdergrupper, og hvor kommunikationsflowet primært
var envejs fra virksomhed til stakeholder (Fink, 2013; Cornelissen, 2011).

Mitroffs model for kriseledelse indeholder et stakeholderperspektiv, da han anerkender, at der kan være
mange forskellige parter inkluderet i en krise (Mitroff et al., 1996). Mitroff erkendte allerede mediernes
rolle, da han publicerede sit værk i 1990’erne og beskrev vigtigheden af, hvordan virksomheden både må
reagere på selve krisen og reagere på medierne (ibid.). Hvis krisen anses som alvorlig, vil medierne dække
forløbet fra start til slut. Dog anser Mitroff et al. det forbehold, at medierne i nogle tilfælde kan være den
primære grund til, at en krise vil eskalere (ibid.).
Modsat Fink og Coombs har Mitroff et al. dog ikke efterfølgende tilpasset sin teori til det ændrede medielandskab, der inkluderer konstant adgang til nyhedsmedierne og de sociale medier. Derfor forsømmer teorien et udvidet perspektiv på mediernes rolle og informationsspredning i netværk (mere herom senere),
samt virksomhedens ændrede vilkår for kommunikation med dens stakeholdere.

Ligesom Mitroff og Coombs understreger Fink i sit senere arbejde, at dårlig krisekommunikation er medvirkende til, at en krise vil udvikle sig til det værre (Fink, 2013). Ifølge Fink betyder det ændrede medielandskab, at virksomheder, når de håndterer kriser uhensigtsmæssigt (som opfattet af stakeholderne), vil den
brede offentlighed og medierne hurtigt dømme virksomhedens præstation (ibid.). Dette skyldes, at man nu
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har mulighed for at sammenligne hver enkelt krise med tidligere kriser, der har ramt andre virksomheder,
og som tidligere har fået offentlig opmærksomhed.
Fink understreger i sit senere værk, at virksomhedens tilstedeværelse på de sociale medier ikke alene udgør
den ideelle platform for krisehåndtering, men understreger, at virksomheder fortsat bør benytte sig af
kommunikation via de traditionelle mediekanaler i deres interaktion med stakeholdere (ibid.). Dog finder
han det fortsat vigtigt, at virksomheder jævnligt benytter de sociale medier til at skabe tillidsforhold med
dens stakeholdere, samt monitorerer dens omgivelser, da man ellers vil gå glip af de muligheder, som de
sociale medier medbringer (ibid.).

Også Coombs erkender mediernes indflydelse på en krises forløb, og anerkender ligesom Fink i særdeleshed de sociale medier som en uundværlig kommunikationsplatform for virksomhedens interaktion og dialog med dens stakeholdere (Coombs, 2015). Coombs betragter internettet som en fremskyndende faktor i
udviklingen af krisekommunikation, og understreger, at stakeholderne har lettere adgang til information og
netværksrelationer via de sociale medier end de traditionelle medier (ibid.). Ligeledes fastslår Coombs, at
virksomheder ikke bør benytte sig af den samme strategi via henholdsvis sociale og traditionelle medier,
eftersom præmisserne for de sociale medier er interaktion (ibid.).

Coombs ser de sociale medier som en platform, hvorpå virksomheder kan opfange advarselssignaler skabt
via stakeholderinteraktion (ibid.). Han adresserer den udfordring som web 2.0-teknologier (præsenteret i
næste kapitel) medfører, hvor et tilsyneladende “uvigtigt” opslag eller kommentar kan spredes til et stort
netværk med lynets hast, hvorefter det kan udvikle sig til en virksomhedskrise (ibid.). Coombs opfordrer
derfor virksomheder til at følge fire regler, når de håndterer kriser på de sociale medier (ibid.: 28):
1. Vær til stede
2. Vær til stede hvor stakeholderne er det
3. Vær til stede før en krise starter
4. Vær høflig

Hermed understreger Coombs, at stakeholderne vil opdage det, hvis en virksomhed ikke adresserer et kriseforløb i dens online kommunikation, og dermed risikerer virksomheden at udsætte sig selv for kritik af sin
håndtering, samt ikke give dens eget syn på sagen (ibid.). Samtidig skal virksomheden interagere med sine
stakeholdere kontinuerligt på en anstændig måde, så den ikke risikerer at gøre en kritisk situation potentielt værre.
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Som opsamling på ovenstående teoriafsnit ser vi, at medierne kan påtage sig en væsentlig rolle i en virksomhedskrise - enten ved som den første, at bringe en historie om den kritiske begivenhed, eller som facilitator for krisens vedvarenhed og udvikling via kontinuerlig dækning. De sociale medier er som tidligere
nævnt ikke kun en positiv oplevelse for virksomheder, men skaber også nogle forbehold, da virksomheden i
højere grad bliver sårbar, og udsætter sig selv for kritik ved at være til stede online. Dette vil vi uddybe
nærmere i følgende kapitel.

4.4. Den digitale virkelighed
I dette afsnit vil vi klarlægge den digitale virkelighed, som virksomheder agerer i qua de sociale mediers
fremkomst. Dette vil i analysen bruges til at belyse, hvordan kommunikative strukturer ændres med fremkomsten af sociale medier, samt hvordan disse faciliterer at stakeholdere kan opnå gruppekonsensus uafhængig af tid og sted. Desuden vil vi inddrage teori om, hvad der skaber viralitet for senere at kunne undersøge, hvordan og på hvilken baggrund indhold om virksomheder spredes på de sociale medier.

De digitale medier har stor indflydelse på både måden hvorpå virksomheder når ud til og kommunikerer
med deres stakeholdere, men også hvordan disse stakeholdere interagerer med hinanden. Med fremkomsten af Web 2.0 siges det at: “The Web has become more dynamic, more interactive, more social, and more
collaborative” (Everitt & Mills, 2009: 750). Termen Web 2.0 dækker over en række egenskaber, som hjemmesider i dag besidder, herunder muligheden for at indhold og applikationer på kontinuerlig basis kan skabes og publiceres i fællesskab og deltagende manér af brugerne (Kaplan & Haenlein, 2010). Det står i modsætning til tidligere, hvor dette kun var muligt for enkeltpersoner (ibid.).
I nærværende afhandling læner vi os op ad definitionen fremført af Kaplan og Haenlein, når vi taler om
sociale medier. De definerer sociale medier således: ”Social Media is a group of Internet-based applications
that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and
exchange of User Generated Content” (Kaplan & Haenlein, 2010: 61). Hermed dækker begrebet sociale
medier over interaktive medieplatforme, der tillader brugere at skabe og dele indhold på de respektive
platforme.

De sociale og interaktive kommunikationsplatforme har ændret vores kommunikative infrastruktur, og i
dag går word-of-mouth kommunikation ud over at dele information med blot få mennesker, som vi ville
have gjort det for få år siden. I dag kan virksomheders stakeholdere nå ud til hundrede eller tusindevis af
mennesker med blot et par slag på tastaturet, hvormed de får mere kontrol end tidligere (Mangold & Fa-
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ulds, 2009). Dermed er vi gået fra traditionel WOM (word-of-mouth), som jf. Johan Arndt er defineret ved
at være mundtlig én-til-én kommunikation (Buttle, 1998), til sWOM, der står for word-of-mouth on online
social sites (Eisingerich et al., 2014). sWOM er defineret ved at være skriftlig og mediebåret en-til-mange
kommunikation, der deles i afsenderens sociale netværk (ibid.). sWOM tillader altså stakeholderne at dele
information nårsomhelst og hvorsomhelst. Hermed er vi ikke længere begrænset af tid og sted i vores
kommunikation med hinanden, og med de sociale medier som ny modtager af den kommunikation, vi deler
med hinanden, skabes et community of interaction, der et mobilt fænomen, der ikke har en fysisk plads
(Meyrowitz, 2005: 26). Disse communities er altså sociale netværk, der eksisterer i kraft af medierne og ikke
vores geografiske placering (ibid.).

Også Manuel Castells (2000) behandler begrebet netværk, og han argumenterer for, at ”Networks, as social
forms, are value-free or neutral. They can equally kill or kiss: nothing personal” (Castells, 2000: 16). Det vil
altså sige, at det er måden hvorpå de sociale aktører i netværket bruger netværket, der bestemmer, om det
skal kill or kiss. Castells siger, at ”the power of flows takes precedence over the flows of power” (ibid.: 20).
Hermed argumenterer han for, at transaktioner af information, der netop finder sted via disse netværk,
tager præcedens over traditionelle magtudøvelser fra autoriteter. Dermed vurderes det, at netværket, når
dets aktører retter opmærksomheden et særligt sted hen, kan have meget magt (ibid.).

Med disse nye kommunikationsmuligheder ser vi derfor en ændring i den traditionelle kommunikative infrastruktur, og internettet faciliterer et nyt mediebillede, hvor hvem som helst – privatpersoner såvel som
virksomheder – har mulighed for at komme til orde og dele information. Med andre ord kan hvem som
helst i dag præge og deltage i den offentlige debat, og hvem som helst kan påtage sig rollen som formidler
af nyheder eller meningsdanner.Dette vil vi udfolde nærmere i analysen, hvor vi vil sammenholde denne
magt, som Castells tilskriver netværket med de traditionelle mediers rolle som agenda-setter, jf. Kapitel 4.3.

4.4.1 Shitstormens viralitet
Som beskrevet har det nye medielandskab ændret måden hvorpå ikke blot virksomheder kommunikerer
med stakeholdere, men også hvordan stakeholdere kommunikerer med hinanden. I det følgende vil vi med
udgangspunkt i Adam J. Mills’ SPIN-framework (2012) præsentere de faktorer, der gør en shitstorms forekomst mulig. Det bør noteres, at frameworket oprindeligt er udviklet til undersøgelse af online marketingkampagner, men vi vurderer, at frameworket også er relevant til analysen af shitstorms. Dette gør vi, da
frameworket behandler spredningen af indhold på sociale medier til at vurdere, hvilke elementer, der gør,
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at kritik på sociale medier eskalerer i form af spredning og deling som det ses, når virksomheder eller institutioner gennemlever en shitstorm.

For at indhold på Facebook kan gå viralt, er der jf. Mills en række kriterier, der skal opfyldes. Disse kriterier
fremsættes og behandles i hans SPIN-framework (Mills, 2012) i hvilket han har identificeret fire nøglefaktorer, der tilsammen skaber viral marketingsucces (ibid.: 166). Disse fire er spreadability, propagativity, integration og nexus, og bliver præsenteret nedenfor:

Spreadability
Spreadability refererer til letheden spredning af indhold på sociale medier – om budskabet tiltaler netværket det spredes i - og Mills beskriver dette som det primære succeskriterium for viralitet (Mills, 2012). Endvidere argumenterer Mills for, at et opslag skal have en vis grad af både likeability og sharability for at kunne gå viralt (ibid.). Likeabaility refererer til, hvorvidt indholdet virker emotionelt og intellektuelt stimulerende for stakeholderen. Jo mere en besked eller indhold appellerer til en stakeholder, jo større er sandsynligheden for, at indholdet modtages velvilligt (ibid.). Sharability refererer til, hvorvidt en stakeholder har en
følelse af, at indholdet vil have en lignende effekt på personens netværk, og om der er en social værdi i
indholdet, der måtte blive delt (ibid.: 166-167).

Propagativity
Propagativity relaterer sig til mediet, som indholdet spredes på, og handler om hvor let indhold kan deles
(Mills, 2012: 167). Da vi i nærværende afhandling har afgrænset os til kun at analysere shitstorms på Facebook, vil vi præsentere Facebook som spredningsmedie i det følgende.

For det første kræver det ikke meget at dele indhold på Facebook, ligesom man også let kan tilkendegive
sin holdning til indholdet via kommentarer, der spredes ud i ens netværk. For det andet havde den gennemsnitlige dansker i år 2015 235 Facebookvenner, hvormed indholdet på Facebook, hurtigt kan spredes
meget bredt (Astrid Haug, 2016). Såfremt dette indhold er særligt interessant, kan en stor gruppe nås på
kort tid, og dermed kan et enkelt emne dominere og lede til store mængder af kommunikation herom
(Pfeffer et al., 2014). Dette understøtter Castells’ pointe om, at netværket, når det rettes mod et bestemt
emne, kan have stor magt (Kapitel 4.4). For det tredje faciliterer Facebook integration af både tekst, billeder og videoer, hvorfor mediet kan bruges som platform til deling af og interaktion med flere typer af indhold. Til sidst, for det fjerde, er det let at dele indhold fra fx et nyhedsmedie over på Facebook, hvormed
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nærheden mellem indhold og midlet, man distribuerer indholdet med meget tæt knyttede i Facebookøjemed.

Integration
Ifølge Mills kræver viralitet, at flere medieplatforme tages i brug (Mills, 2012). Han beskriver, at integration
er mest ligetil, når der er tale om brug af flere sociale mediekanaler, og at en mere kompleks, men dog udbytterig integration sker på tværs af sociale og traditionelle medier (ibid.). Ifølge Mills opstår viralitet først
for alvor, når indholdet rækker ud over de sociale medier og samles op af traditionelle kanaler, som sørger
for væsentligt bredere eksponering (ibid.). Integrationens betydning for shitstorms vil blive udfoldet senere.

Nexus
Det endelige stadie for at opnå viral succes er, at der løbende skal frigives indhold, således at stakeholdernes interesse fastholdes (Mills, 2012: 167-168). Vi stiller os kritiske overfor, hvorvidt en shitstorm kan siges
at have nexus, da Lobos definition pointerer, at en shitstorm finder sted inden for en kort tidsperiode (Kapitel 4.1), hvorfor der baseret herpå ikke er noget, der tyder på, at en shitstorm skulle kunne have en længere
varighedsperiode.

Baseret på ovenstående teorigennemgang vil vi nu gå videre til analysen, hvor vi vil sammenholde vores
empiri med vores teori, med henblik på at undersøge en shitstorms karakteristika, samt i hvor høj grad en
shitstorm adskiller sig fra en virksomhedskrise.
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5. Shitstormens konstituerende elementer
Baseret på den eksisterende litteratur inden for kriser og shitstorms som præsenteret i Kapitel 4, vil vi i
dette kapitel undersøge vores problemformulering med udgangspunkt i de førnævnte cases. Som tidligere
nævnt vil analysen blive foretaget på baggrund af en kvalitativ metode, hvori vi vil gennemgå forskellige
casestudier på baggrund af primær og sekundær empiri.

Følgende kapitel starter med at se nærmere på shitstorms som defineret af vores informanter i henhold til
teorien. Da der i forvejen ikke foreligger megen akademia om emnet (Kapitel 4.1), vil vi gå i dybden med
den empiri, vi selv har indsamlet om fænomenet for at skabe et bredere fundament for vores videre undersøgelse og efterfølgende konklusioner.
Baseret på dette vil vi udtrække nogle elementer, der er gennemgående i shitstorms. Disse elementer vil
blive undersøgt for at belyse hvilke karakteristika, der er afgørende for shitstormens eksistens.

5.1 Klarlæggelse af en shitstorm
Som nævnt tidligere stiller vi os kritiske over for Lobos shitstormdefinition, der er skabt på en ikkeakademisk baggrund (Kapitel 4.1), og vil i stedet undersøge fænomenet på baggrund af vores egen empiri
med henblik på at klarlægge en shitstorms konstituerende elementer og karakteristika.

Alle vores informanter fremhæver de sociale mediers rolle og en stor mængde negativ sWOM på kort tid til
spørgsmålet om, hvordan de vil definere en shitstorm (Bilag 9-12). Ifølge Trine-Maria Kristensen er en shitstorm “En situation hvor alt [...] rammer en fra mange forskellige retninger. Ofte er det karakteriseret ved,
at der sker en hel masse samtidig, som man skal håndtere” (Bilag 10a: 04:15). Hvis virksomheden ikke formår at håndtere den kritiske situation på en måde, som stakeholderne opfatter som hensigtsmæssig, risikerer den at gøre skaden værre end udgangspunktet. Håndtering af kritik fra start er derfor en nøglefaktor til
spørgsmålet om, hvordan en virksomhed kan forhindre at se sig ramt af en shitstorm. Olsen kommer ligeledes ind over håndteringen, og nævner, at der findes mange eksempler på, at en shitstorm kan udvikle sig til
en krise, fordi den er håndteret dårligt (Bilag 9a). Derfor mener hun, at virksomheden risikerer at udvise
inkompetence, selvom den måske ikke er inkompetent, men i virkeligheden “bare” var uforberedt på kritikken (ibid.). Her tillægger hun ligeledes virksomhedens responstid som afgørende for, hvor inkompetent
virksomheden risikerer at fremstå. Ifølge Olsen defineres en shitstorm ved, at den “peaker på kort tid, bliver
meget intens, og kan sagtens komme udefra. Den kan være blæst hurtigt over igen. Det afgørende er, at
man som virksomhed bliver stillet for en prøve i den tid, hvor det står på, i forhold til at agere professionelt
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og vise, at man har et menneskeligt ansigt. Det er også meget det, det handler om ved sociale medier – om
man er likeable” (ibid., 31:53).

Nielsens definition af en shitstorm lægger sig i forlængelse heraf, da han ser en shitstorm som en hændelse
på de sociale medier, der opnår minimum 100 henvendelser på en given sag inden for et døgn (Bilag 11a:
21:58). Ifølge Nielsen kan man tale om en brise, hvis der er færre end 100 henvendelser. Olsen og Germundsson adskiller sig fra dette synspunkt, og mener ikke, at man kan sætte et konkret tal på, hvor grænsen mellem kritik og en shitstorm går. Ifølge Olsen er “det ikke antallet der afgør, om det bliver opfattet
som en shitstorm” (Bilag 9a: 30:35), og hun siger, at virksomheder nogle gange går galt i byen, hvis de tillægger kritik fremført online en større betydning end det måske har, og at “man kan blive snydt til at tro, at
intensiteten er den afgørende faktor” (ibid.: 31:00). Derfor risikerer virksomheder i nogle tilfælde at overreagere eller “overkommunikere” på en given kritik. Germundsson fremhæver, at det i mindre grad handler
om antallet af henvendelser, som virksomheden modtager, der er afgørende for, om en shitstorm ses som
en shitstorm og ikke almen kritik (Bilag 12a). Hun nævner, at det mere handler om shitstormens art og følsomhed, fx hvorvidt den er politisk eller ej, som får afgørende betydning for en shitstorms opståen (ibid.).
Lobo refererer ligeledes til, hvordan antallet af kritiske bemærkninger mod en virksomhed er subjektivt
opfattet og afhænger af, hvor intenst virksomheden oplever det.

Vores informanter fremhæver desuden udfordringen ved de mediekanaler, hvori kritikken mod virksomheden finder sted. Kristensen udtaler, at kritik “ofte foregår mange forskellige steder samtidigt, så på en eller
anden måde er en shitstorm karakteriseret ved, at være overvældende meget respons på et eller andet [...]
man har lavet, og i mange forskellige kanaler” (Bilag 10a: 04:52). Antallet af kanaler er også et centralt
element for Germundsson, og hun ser en shitstorm finde sted, når “når tingene begynder at udvikle sig på
parallelle medier, og det lige pludselig popper op på Lorry, DR og alle steder, og det bliver svært at styre”
(Bilag 12a: 01:50). Hun fremhæver, at det kan blive problematisk, når kritikken breder sig til andre platforme, fordi den dermed kommer uden for ens egen kontrol, og skaber en ny situation, som man efterfølgende skal kommunikere sig ud af (ibid.). Vores informanter adresserer desuden de sociale medier som facilitator for negativ sWOM i stakeholdernes sociale netværk, og hvordan en historie med megen opmærksomhed på sociale medier efterfølgende kan tages op af nyhedsmedierne.

Ingen af vores informanter mener, at der findes én ultimativ faktor, der afgør, hvorfor noget frem for andet
udvikler sig til en shitstorm. Dog fremhæver alle, at følelser spiller en væsentlig rolle som baggrund for kritik på de sociale medier. Ifølge Nielsen karakteriseres shitstorms ved at sætte følelser i kog, og han frem-
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hæver, at historier om dyr, sex, religion og “den store mod den lille” kan være udløsende faktorer for en
shitstorm (Bilag 11a: 05:37). Kristensen nævner ligeledes denne “David mod Goliath” problematik, og at
følelser kan ses som en indikation på forargelse, hvilket kan være med til at skabe en “automatisk lemmingreaktion, [...] og ingen overvejer, om der kunne være andet eller mere i det [historien]” (Bilag 10a: 20:45).
Germundsson fremhæver også, at shitstorms kan forekomme, hvis man rammer folk på noget personligt,
så de føler sig forurettede eller forulempede (Bilag 12a). De forskellige følelsesmæssige og sociale faktorer,
der måtte fremstå i folks griben-til-tasterne må derfor relatere sig til den intense indignation, Pfeffer et al.
beskriver i deres omtale af fænomenet.

På baggrund af ovenstående har vi udtrukket de følgende fem elementer (præsenteret i vilkårlig rækkefølge), der er konstituerende for en shitstorm: sociale medier og online netværk, traditionelle medier, intensitet og varighed, følelser samt virksomheders håndtering og respons.

På baggrund af disse fem elementer vil vi undersøge, hvorledes de hver især er konstituerende for en shitstorm. Baseret på vores empiriske indsamling mener vi ikke, at Haugs model for shitstormens dynamikker
er brugbar i vores analyse. Vi vurderer, at en shitstorm ikke har et lineært forløb, og ikke kan inddeles i klart
definerede faser fra start til slut. Endvidere er vi uenige i, at en shitstorms anslag altid vil opstå på en blog
eller i et socialt netværk, da vores cases viser, at en shitstorm også kan starte på baggrund af nyhedsmediernes dækning (mere herom senere).
Vi anerkender dog de elementer og overordnede dynamikker, som Haugs model omhandler, men finder
den ikke tilstrækkelig til at beskrive en shitstorm, da vores datasæt ikke stemmer overens med Haugs præsentation af shitstormens anatomi. Derfor plæderer vi for en ny model til beskrivelse af shitstormens konstituerende elementer, som ses i følgende figur:

Figur 5: Shitstormens konstituerende elementer (Nielsen & Jessen, 2017)
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Det bør noteres, at vores egen inddeling af shitstormens konstituerende elementer ej heller skal forstås så
opdelt, som de bliver præsenteret ovenfor, da vi mener, at elementerne lapper over hinanden, som vi understreger gennem den følgende analyse via vores cases.

5.2 Shitstormens konstituerende elementer
5.2.1 Sociale medier og online netværk
Vores empiriske dataindsamling viser, at de sociale medier og online netværk er et afgørende element i en
shitstorms opståen og spredning blandt stakeholderne og som håndteringsplatform for virksomhederne. På
baggrund heraf betragter vi de sociale medier og online netværk som rammen for shitstormens virke. Vi
finder det ikke muligt at undersøge disse to punkter isoleret set, da den ene er en forudsætning for den
anden. Derfor vil de elementer, der kendetegner sociale medier og online netværk løbende blive inddraget
i den nedenstående analyse for at understrege deres betydning for shitstormens anslag, håndtering og
forståelse. Mere specifikt vil vi fokusere på Facebook som delingsmedie, hvortil vi vil inddrage SPINmodellen i en analyse af en shitstorms potentiale for opnåelse af viralitet via Facebook og brugernes online
netværk (Kapitel 4.4.1).

5.2.2 Traditionelle medier
I ovenstående afsnit udtrak vi de traditionelle medier som en konstituerende del af en shitstorm. Dette
element vil blive udfoldet i følgende afsnit, hvor vi dog først vil præsentere de traditionelle mediers samspil
med de sociale medier, samt den spillovereffekt der kan finde sted.

Sociale medier og online netværk i samspil med traditionelle medier
Pfeffer et al. pointerer, at sociale medier i stigende grad er en informationskilde for de traditionelle medier
(Pfeffer et al., 2014). Som en konsekvens heraf opstår der i samspillet mellem de to en cirkularitet i indholdet, der bringes og deles i både de traditionelle og sociale medier. Pfeffer et al. forklarer det således, at når
der opstår en historie på de sociale medier, bringes denne historie også i de traditionelle medier ”with reference to an online phenomenon which results in much larger online activity” (ibid.: 123). Denne tendens ser
vi udtrykt i artikeloverskrifterne præsenteret i Kapitel 4.1., hvor der refereres til læserstorm, mediestorm
og Facebook-storm. Ifølge Pfeffer et al. kan dette sætte gang i en cirkulær effekt, da den øgede sWOM trigger yderligere mediedækning, som trigger endnu mere sWOM, der trigger ny mediedækning, osv. (ibid.). I
henhold til vores cases ser vi denne cirkulære effekt, hvor nyhedsmedierne bragte historier om hændelser-
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ne, der ledte til shitstormenes opståen, såvel som historier om selve shitstormen. Dette uddyber vi nærmere gennem analysen, hvor vi præsenterer begrebet den dobbelte spillovereffekt.

Kristensen omtaler også samspillet mellem de sociale og traditionelle medier, og nævner at ”medierne har
sådan en amplifier-effekt” (Bilag 10a: 1:03:31), når en shitstorm opstår. Hun argumenterer, at det først er
når urolighederne på de sociale medier bliver bragt i et nyhedsmedie, at kritikken for alvor tager fart (ibid).
I følgende afsnit vil vi undersøge, hvilken rolle de traditionelle medier spiller i en shitstorm, herunder hvorvidt nyhedsmediernes vinkling af historien har en effekt på shitstormens opståen og udfald.

De traditionelle mediers betydning for en shitstorm
Når en Facebookkritik virkelig tager fart, involverer de traditionelle medier sig også i sagen. I samtlige af
vores cases har det været tilfældet, at nyhedsmedierne har dækket sagen intenst i den tid, kritikken har
fundet sted på Facebook (Bilag 4-8). Dette har resulteret i, at kritikken har spredt sig i den offentlige bevidsthed, og nyhedsmediernes beretninger kan bevirke, at flere stakeholdere får kendskab til den, hvis de
ikke i forvejen har set kritikken på de sociale medier. I følgende casegennemgang vil vi undersøge, hvornår
negativ sWOM udvikler sig til en shitstorm mod en virksomhed.

COOP
Artikelserien, der dannede baggrund for shitstormen mod COOP i sagen om Buster, blev publiceret online
af Fyens Stiftstidende om aftenen den 1. februar 2017 (Seymur, 2017a). Ifølge informationsdirektøren i
COOP, Jens Juul Nielsen, begyndte shitstormen i det øjeblik, Fyens Stiftstidende bragte artikelserien på
forsiden af avisens hjemmeside (Bilag 11a). Anslaget for shitstormen tog dermed ikke sit udspring på de
sociale medier, men i et traditionelt medie. Dagen efter artikelserien blev publiceret, rasede kritikken på de
sociale medier, og den 3. februar bragte TV2 Nyhederne et indslag om shitstormen (Jensen, 2017b). Heri
ser vi samspillet mellem de sociale og traditionelle medier, da historien tager sit udgangspunkt i en nyhedsartikel, og derefter ser stigende kritik på de sociale medier, hvorefter den kaster yderligere artikler af sig,
samtidig med at tv-nyhederne bringer indslag om kritikkens omfang på de sociale medier. I og med at historien cirkulerer mellem de sociale og traditionelle mediekanaler, opstår en dobbelt spillovereffekt mellem
kanalerne, hvilket understøtter Pfeffer et al.’s omtale af den cirkulære effekt. Dermed opnås integration
fra Mills’ SPIN-framework, når historier pendulerer mellem de sociale og traditionelle medier, hvilket leder
til en bredere eksponering af historien (Mills, 2012).
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Nielsen udtaler i vores interview, at han forud for shitstormen blev kontaktet af Fyens Stiftstidende om en
udtalelse til den forestående artikelserie, og at han fra start kunne fornemme, at “det [sagen] nok ville tage
et vist omfang, og de [Fyens Stiftstidende] ville slå lidt til den, da det ikke bare var en fem minutters samtale, men der var noget, de kunne set noget stort i” (Bilag 11a: 04:25). Ifølge Nielsens udlægning, tyder det på,
at Fyens Stiftstidende på forhånd har anlagt en kritisk framing mod COOP i historiens udlægning (mere
nedenfor).

Da kritikken når de sociale medier som følge af artikelserien, opfatter vi, at stakeholderne i overvejende
grad placerer ansvaret og skylden hos COOP, og ikke hos Buster. Dette ses blandt andet i antallet af fortrinsvist negative opslag på COOPs Facebookside på datoerne 2.-3. februar (Bilag 20), hvor også mange går i
forsvar for Buster ved at angribe COOP og true med boykot (ibid.). Dermed ser vi, at Fyens Stiftstidende har
ageret gatekeeper, da avisen har bragt historien frem i offentlighedens lys, og jf. Cornelissen er medierne
medvirkende til at påvirke stakeholdernes opfattelse af virksomheden. Denne påvirkning kan forekomme
ved en særlig vinkling af historien om virksomheden (Kapitel 4.3.3), som vi vurderer, at Fyens Stiftstidende
har anlagt på forhånd mod COOP, da artiklen nævner, at Buster blev fyret uden varsel med den begrundelse, at han ikke havde betalt fem kroner for en kop kaffe (Seymour, 2017a). Dermed vurderer vi på baggrund
af Carroll & McCoombs (2003), at Fyens Stiftstidendes beskrivelse af historien kan have påvirket deres læseres opfattelse af COOP i en negativ retning, som resultat af den kritiske vinkling. Dette understreges endvidere af Nielsens udtale om, at kritikken på Facebook primært har været baseret på en forargelse over, at
COOP ikke har en bagatelgrænse for fyringsgrundlag (Bilag 11a), og denne forargelse kan potentielt ses som
et resultat af den vinkel, som Fyens Stiftstidende havde på historien. Dermed fremstår mediernes agendasetting og magt over den offentlige meningsdannelse på en sådan måde, at medierne ikke blot er en passiv
beretter af historier. Medierne er aktivt selv med til at skabe og formidle historier, som kan føre til en shitstorm.

Cover
Modsat ovenstående case, fandt shitstormen mod Cover sit anslag på de sociale medier. Dette skete knap
tre uger efter magasinets februarudgivelse, der indeholdt det omtalte modelbillede (Kapitel 3.3.1). Opslaget, der opnåede over 1000 likes inden for få timer, og blev til en tv-nyhedshistorie samme aften (“Ultratynd dansk model”, 2015), lød:
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I dette tilfælde eskalerede kritikken på de sociale medier, og nyhedsdækningen handlede derfor udelukkende om kritikken, der opstod som konsekvens af ovenstående opslag. Modsat shitstormen mod COOP
kan medierne i dette tilfælde ikke tillægges rollen som agenda-setter, hvad angår historiens udspring.
Tværtimod synes nyhedsmedierne blot at gengive den kritik og tone, der fandt sted på Covers Facebookside som reaktion på ovenstående opslag. Her ser vi et eksempel på påstanden fremført af Pfeffer et al. om,
at sociale medier er blevet informationskilde for de traditionelle medier, som dermed skaber indholdscirkulation, da vi formoder, at denne historie næppe havde set dagens lys, såfremt der ikke var mobiliseret en
høj grad af negativ sWOM på sociale medier (Kapitel 4.4.1). Dermed går integrationen i denne case den
anden vej, hvor de traditionelle medier henter deres historie fra de sociale medier, modsat casen COOP. Ï
denne case ser vi derfor, at det først er når de traditionelle medier bringer historien, at den negative sWOM
udvikler sig til en shitstorm, da kritikken spredes ud i den offentlige bevidsthed. Derfor ser vi, at det i højere
grad er stakeholderne, der indtager rollen som gatekeeper og agenda-setter, da de på de sociale medier får
et talerør og en magt over den offentlige agenda, som vi ikke tidligere har set dem have (Kapitel 4.4).

Københavns Kommune
I shitstormen der ramte Københavns Kommune, kan man ej heller tillægge medierne rollen som agendasetter. Dette skyldes, at nyhedsmediernes dækning også her omhandlede den kritiske aktivitet, der fandt
sted på kommunens Facebookside som følge af lanceringen af byrumskampagnen. Integrationen og den
dobbelte spillovereffekt mellem de sociale og traditionelle medier forekommer derfor ligeledes i denne
shitstorm. Dette ses ved, at kampagnen første gang blev præsenteret i en artikel fra Berlingske den 4. oktober 2015, og fire dage senere havde den bevæget sig fra byrummet, via de sociale medier og ind i de traditionelle medier (Kapitel 3.3.1), hvor TV2 Nyhederne lavede et indslag om Facebookkritikken af kommunens
“indblanding i privatlivet” (Kirkeby, 2015). Den kritik, de traditionelle nyhedsmedier omtalte, sås blandt
andet udtrykt i opslag som “Held og lykke med det hele og bland jer uden om, hvordan kvinder bruger deres
kroppe!” (Bilag 21) og “Jeg var lige ved at bestille en tid for at få talt mine æg. Men så kom jeg til at tænke
på at jeg er fuldt ud i stand til selv at tage stilling til hvornår det er meningsfuldt for mig at få børn” (Bilag
21). Dertil hørte også en stor mængde af “æggebilleder” (Bilag 21). Dog vurderer vi, at de traditionelle me-
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dier ikke har anlagt et kritisk frame på kampagnen, og i højere grad har taget en humoristisk vinkel i beretningen om kampagnen. Dette ses blandt andet udtrykt i artikeloverskriften “Kommunes Facebook-side ramt
af billeder af æg: - Det er hylende morsomt” (Kirkeby, 2015).

Udover den dobbelte spillovereffekt mellem de sociale og traditionelle medier, ses de traditionelle nyhedsmedier i denne shitstorm ikke kun som beretter, men også som kritiker af eksisterende nyhedshistorier. Dette sås, da DR Detektor den 15. oktober faktatjekkede de procenttal for graviditet, som fertilitetskampagnen omtalte (Schmidt, 2015). Forbrugeroplsyningsprogrammets dækning ledte efterfølgende til
yderligere artikler og lokalpolitiske ytringer om at stoppe kampagnen, da kampagnens tal viste sig at være
misvisende (Gottschalck, 2015). Her ser vi endnu engang stakeholderne som agenda-settere, da de traditionelle medier beretter om den kritik, som stakeholderne fremfører på de sociale medier, og endvidere
fordrer denne kritik til granskning af kampagnen og dens indhold.

Københavns Zoo
Ligesom det var tilfældet for COOP, ser vi også i casen Københavns Zoo, hvordan de traditionelle medier
kan tillægges rollen som agenda-setter og gatekeeper for en shitstorms opståen. Også i denne shitstorm
kan man derfor tale om en sag, der er opstået som følge af de traditionelle mediers magt.

Ekstra Bladet var det første medie til at berette om aflivningen af girafungen Marius fire dage forud for
hændelsen under overskriften “Marius er sund og rask: Alligevel skal han aflives” (Selin, 2014a). Denne
tone fortsætter i flere artikler frem mod aflivningen den 9. februar i overskrifter som: “Zoo-giraffen Marius
ender som løvemad” (Selin, 2014a) og “AFLIVES MED BOLTPISTOL: Giraffen Marius ender som løvemad”
(Selin, 2014b). Selve ordlyden og tonen i mediernes nyhedsdækning kan have en indvirkning på læsernes
opfattelse af virksomheden i en negativ retning, og i samspillet med andet niveau af agenda-setting kan
nyhedsmedierne gengive de associationer, som offentligheden relaterer virksomheden med (Cornelissen,
2011; Carroll & McCoombs, 2003).

Denne tone i nyhedsdækningen af sagen affødte kritik på de sociale medier med kommentarer som “Vi kan
da også aflive mennesker fordi de er I overskud og der er andre genetiske bedre derude” og “Ham eller hende der har truffet den beslutning burde selv blive aflivet for at regulære antallet af uansvarlige idioter uden
empati som træffer så store afgørelser” (Bilag 2). Hermed ser vi ligeledes den dobbelte spillerovereffekt, da
kritikken af Zoo med udgangspunkt i artiklerne om Marius’ aflivning, flyttede over på de sociale medier, og
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de traditionelle medier efterfølgende berettede om den negative sWOM. Dermed forekommer SPINmodellens punkt om integration mellem de sociale og traditionelle medier også i denne case.

Fra den 9. februar og til shitstormens afslutning den 11. februar (Kapitel 5.2.3) ser vi dog et stemningsskift både i de traditionelle medier, men også på de sociale medier. Qua flere nyhedsmedier beretter om historien, bliver nyhedsdækningen mere nuanceret og mindre kritisk, som vi vurderer, at Ekstra Bladets indledende artikler er. Jf. Cornelissen kan dette forklares med, at forskellige nyhedsmedier præsenterer forskellige budskaber for deres læsere (2011).
Mediedækningen den 9.-11. februar fremstår mere neutral, hvilket illustreres i overskrifter som “Park Zoo
støtter København” (Hagedorn, 2014), “Dyrenes Beskyttelse bakker Zoo op i sagen om Marius” (“Dyrenes
Beskyttelse bakker”, 2014) og “Tysk zoo-direktør: Helt naturligt at giraf bliver ædt” (“Tysk zoo-direktør”,
2014). Dertil kommer også, at Bengt Holst den 10. februar udtalte sig om aflivningen i Channel 4 News; et
interview der gik viralt, og gav Zoo massiv opbakning (Børjesen, 2014), og som primo maj 2017 har 4069
likes mod blot 730 dislikes (“Bengt Holst on killing”, 2014).

Efter den mere nuancerede udlægning af sagen og Bengt Holsts interview, sås også et stemningsskift på
Facebook, hvor flere stakeholdere tog Zoo aktivt i forsvar (Bilag 2). Dette sås blandt andet i kommentarer
som “Hvordan vil mennesker reagere, hvis de besøgte et slagteri? ville de så sende mordtrusler til alle slagtere? Giraffen er aflivet på en fulgt forsvarligt måde” og “Jeg er helt sikker på at direktøren og hans medarbejder har haft en grund til at aflive [...] Der er lang vigtigere ting at gå op i end folk der faktisk passer sit
job og har styr på det de gør!” (Bilag 2). Hermed ser vi, at mediernes framing på en historie kan påvirke
anslaget for kritik mod en virksomhed, da medierne har magten til selektivt at portrættere en virksomheds
aktiviteter til et bredt publikum.

Jensens Bøfhus
De traditionelle nyhedsmediers dækning har spillet en stor rolle i shitstormen, der ramte Jensens Bøfhus i
september 2014. Retssagen mod Jensens Fiskerestaurant blev første gang omtalt halvandet år tidligere
(Kapitel 3.3.1). I nyhedsartiklerne herfra og frem til shitstormens rasen fremgik det ikke, at årsagen til retssagen var, at Jensens Fiskerestaurant var begyndt at udvide med en kæde af restauranter på tværs af landet, og at Bøfhuset på den baggrund ville beskytte sit eget brand og varemærke (jf. Prasz, 2014) (Kapitel
3.3.1). Derfor spiller nyhedsmedierne her en afgørende rolle i, hvilken information stakeholderne præsenteres for qua mediernes selektive dækning af situationens indhold, hvilket kan have en indvirkning på
stakeholdernes opfattelse af restaurantkæden (Carroll & McCoombs, 2003; Coombs, 2013).
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Første gang Jensens Bøfhus citeredes i nyhedsmedierne om stævningen af fiskerestauranten, var den 21.
september - to dage efter shitstormens anslag, som skyldtes Højesterets domsafsigelse (Kapitel 3.3.1).
Frem til den 21. september florerede historien allerede intensivt i mediebilledet, og var integreret mellem
de sociale og traditionelle medier via den dobbelte spillovereffekt. Kritikken på de sociale medier drejede
sig primært om “det store Bøfhus mod den lille Fiskerestaurant”, som er et magtforhold, som stakeholderne fandt uretfærdigt. Denne uretfærdighed ses blandt andet udtrykt i to følgende to citater, som vi mener,
afspejler den primære kritik på de sociale medier: “Det så dårligt at man tvinger Jensens fiske restaurant i
sæby til og ændre navn. Virkelig dårligt” og “I er en forfærdelig skændsel for det danske samfund! Og ja
handler om den retsag I kørte mod en mikroskopisk virksomhed sammenlignet med jeres” (Bilag 22). Derfor
må Jensens Bøfhus siges at have haft svært ved at bryde igennem “mediemuren” med sin udlægning af
årsagen for retssagen, da mediernes framing har tillagt en ikke-positiv/ikke-neutral værdi i fortællingen om
Jensens Bøfhus. Dette har haft en negativ indflydelse på den offentlige konnotationsdannelse, som ses afspejlet i mængden af negativ sWOM mod Jensens Bøfhus (jf. Caroll og McCoombs, 2003).

Refleksioner over traditionelle medier
En interessant observation i forbindelse med de traditionelle mediers rolle under en shitstorm er, at fænomenet ‘shitstorm’ først benyttes af de traditionelle medier, når en begivenhed har akkumuleret en vis
mængde kritisk opmærksomhed på de sociale medier. Hermed er det de traditionelle medier, der italesætter shitstormen som en term i offentlighedens bevidsthed, hvilket understøtter mediernes rolle som et
konstituerende element i en shitstorm. Dermed ser vi, at der først er tale om en shitstorm, når integrationen mellem de sociale og traditionelle medier finder sted, hvormed begivenheden opnår større opmærksomhed og når bredere ud i offentligheden.

De traditionelle medier ses i rollen som både agenda-setter og beretter af kritik online; både i form af artikler, men også når historien bliver tildelt opmærksomhed i tv-nyhedernes begrænsede sendeflade. Hermed
kan mediernes dækning være med til at påvirke stakeholdernes meningsdannelse som følge af deres sproglige udlægning af begivenheden.

I analysen af de traditionelle medier opstår også spørgsmålet om, hvordan stakeholdere kan bruge medierne som facilitator for en historie, som måske ellers ikke ville tiltrække sig offentlig opmærksomhed. I casen
COOP opsøgte Busters far selv Fyens Stiftstidende, der efterfølgende udarbejdede en artikelserie om emnet, som senere udløste shitstormen (Kapitel 3.3.1). Dermed ser vi, at de traditionelle medier også kan agere talerør for stakeholdere, hvis de er utilfredse med en virksomhed. Ligeledes kan de sociale medier benyt-
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tes til at ytre et kritisk anslag, der fanger de traditionelle mediers opmærksomhed, og kan mobilisere en
shitstorm.

Generelt set kan man diskutere de traditionelle mediers vinkling af en shitstorm mod en virksomhed, samt i
hvor høj grad deres dækning gengiver et nuanceret billede af situationen, eller om shitstormen tillægges en
vis “underholdningsværdi”. Heri vil nyhedskriteriet for konflikt opstå, hvor historien omhandler modstridende synspunkter eller “drama” (“De fem nyhedskriterier”, 2014). I vores cases drejer mediernes dækning
sig om stakeholdernes kritik af en virksomheds aktiviteter fremført på de sociale medier. Ligeledes kan
spredningen af kritik mod en virksomhed afhænge af, hvorvidt nyhedskriteriet for identifikation fremkommer; altså hvor meget læserne identificerer sig med kritikkens omdrejningspunkt (ibid.).
I samtlige af vores cases ser vi i de Facebookopslag, som vi omtaler ovenover, at stakeholderne udviser en
antipati mod virksomhederne, og sympati for Buster, modellen i Cover, Jensens Fiskerestaurant og Marius.
Derudover fremkom et stærkt element af identifikation i shitstormen mod Københavns Kommune, hvor
folk følte sig personligt ramt af kampagnen.
Aktualitet fremgår i de traditionelle mediers dækning af en shitstorm i den forstand, at shitstormen opstår
på baggrund af den her-og-nu aktivitet, der er rettet mod en virksomhed på de sociale medier (ibid.). Det er
i denne dækning, at italesættelsen af shitstormen sker, da det netop er på dette tidspunkt, at historien er
aktuel og skal omtales før den kritiske aktivitet bortfalder.
I henhold til sensation ser vi, at alle cases har medført stærke reaktioner blandt stakeholderne, hvorfor
også dette nyhedskriterium er opfyldt. Samlet set vurderer vi dog, at nyhedskriteriet for væsentlighed er
begrænset i mediernes dækning af vores cases, da vi ikke mener, at shitstormen har en stor indflydelse
eller påvirkning på læsernes dagligdag.

At fire ud af fem nyhedskriterier vurderes opfyldt for den negative sWOM og historien, der lå til grund herfor i vores cases, understøtter udsagnet i Kapitel 4.3.1, der nævner, at historierne vil blive anerkendt og
taget godt imod af læserne, jo flere nyhedskriterier der er opfyldt. Dette ses da samtlige af vores shitstormeksempler genererede bred opmærksomhed i offentligheden.

Baseret på ovenstående analyse ser vi, at de traditionelle medier udgør et af shitstormens konstituerende
elementer, og at en shitstorm derfor ikke kan finde sted uden de traditionelle mediers deltagelse.

I det følgende kapitel vil vi komme nærmere ind over shitstormens intensitet og varighed, og de traditionelle og sociale mediers påvirkning herpå.
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5.2.3 Intensitet og varighed
Ud over de traditionelle medier som et konstituerende element for en shitstorm, udtrak vi også intensitet
og varighed som væsentlige punkter i analysen af vores informanters syn på en shitstorm i samspil med den
præsenterede teori (jf. Kapitel 9a-12a). I det følgende vil vi analysere en shitstorms intensitet og varighed,
men først vil vi udfolde hastigheden af informationsspredning på de sociale medier.

Sociale medier og online netværk i samspil med intensitet og varighed
Vores informanter fremhæver alle, at et grundlæggende kendetegn for en shitstorm er, at man modtager
meget respons på kort tid, da sociale medier faciliterer kommunikation uafhængig af tid og sted. Pfeffer et
al., nævner hastighed som den mest åbenlyse faktor, der driver en shitstorm (2014), og hastigheden for
kommunikation og interaktion på sociale medier er især relevant i forbindelse med at analysere en shitstorms forløb.

Som tidligere nævnt har vi i dag et medielandskab, hvor kommunikationsflowet er kontinuerligt og særligt
interessante eller delbare historier kan nå bredt ud på meget kort tid (Pfeffer et al., 2014). Med Facebook
som kommunikationsmedie, der hverken er afhængigt af tid eller sted samt netværksstørrelser, der ofte
indbefatter flere hundrede mennesker, kan kommunikation spredes i løbet af et øjeblik. I den forbindelse
påpeger Kristensen desuden, at de sociale medier kan fragmentere og accelerere historier, således at kritik
kan ramme en fra flere sider på én gang (Bilag 10a), hvorfor mængden af information på kort tid kan synes
overvældende. Derudover er den generelle opfattelse blandt vores informanter, at en shitstorm er en kortvarig prøvelse for virksomheden, og Kristensen beskriver en shitstorm som værende her og nu (ibid.). Derfor finder vi det i det følgende relevant at undersøge, hvorvidt en shitstorm blot er en døgnflue, eller om
den potentielt kan have mere vidtrækkende karakter. Desuden vil vi se nærmere på intensiteten af vores
cases for at undersøge, hvor omfangsrig en shitstorm er.

Intensitet og varigheds betydning for en shitstorm
Som nævnt ovenover fremhæver alle vores informanter, at virksomheden under en shitstorm er omgivet af
en usædvanlig høj interesse inden for en kort tidsperiode, og derfor mener vi ikke, at det er hensigtsmæssigt at opdele intensitet og varighed i to isolerede punkter. Når stakeholdernes og mediernes interesse i
den kritiske begivenhed integreres via de sociale og traditionelle mediekanaler, opnår shitstormen viralititet. Denne viralitet kan afspejles i optællingen af antallet af nyhedsartikler om vores cases, hvor shitstormens klimaks og forløb kan illustreres.
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COOP
Nyhedsmediernes dækning af shitstormen mod COOP illustreres fra anslaget og 14 dage frem således:

Shitstormen havde sit anslag den 1. februar 2017 med to nyhedsartikler af Fyens Stiftstidende, og allerede
dagen efter forekom der 23 yderligere artikler om sagen (Bilag 4). Den følgende dag forekom ni artikler, og
fire artikler blev publiceret på tredjedagen, hvorefter historien ebbede ud i nyhedsmedierne (Bilag 4).

Samme tendens gjorde sig gældende på henholdsvis COOPs og SuperBrugsen Citys Facebooksider. I dagene
fra den 2.-4. februar modtog COOP 153 negative opslag om fyringen på Facebook, hvoraf der var 65 opslag
den 2. februar, 67 opslag den 3. februar, og 21 opslag den 4. februar (Facebook: COOP, 2017). Hermed ser
vi, at antallet af kritiske Facebookopslag var på samme niveau over to dage, hvor nyhedsmediernes primære interesse udspillede sig over én dag. Yderligere var også SuperBrugsen City i modvind på Facebook, da
det var denne butik, som Buster blev fyret fra (Kapitel 3.3). I løbet af den 2. og 3. februar faldt butikkens
rating fra 4,5 til blot 1,4 stjerner (Seymour, 2017b). Derudover modtog butikken negative kommentarer på
16 af deres egne opslag, hvor det mest aktive blev kommenteret 163 gange (Facebook: SuperBrugsen City,
2017). For SuperBrugsen Citys Facebookside ser vi altså samme tendens, som på COOPs, da aktiviteten
primært udspillede sig mellem den 2.-3. februar.

Som illustreret i grafen, peaker shitstormen på blot én dag, hvorefter vi ser et fald i mediedækningens intensitet, der indikerer, at omtalen er forbi. Dog udspiller den negative sWOM sig over to dage på Facebook,
hvorfor shitstormen samlet set forløber over to døgn, den 1.-3. februar. Fælles for antallet af nyhedsartikler
og negativ sWOM på Facebook er dog, at begge falder drastisk dagen efter, de har peaket. Dette bekræfter
vores informanters udlægning om en shitstorms høje intensitet og korte varighed (Kapitel 5.1).
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Cover
Shitstormen mod Cover opnåede højere intensitet end shitstormen mod COOP. På aftenen for shitstormens
anslag på Covers Facebookside den 18. februar 2015, blev to nyhedsartikler bragt. Dagen efter, den 19.
februar, blev sagen omtalt i 71 nyhedsartikler (Bilag 5). To dage efter anslaget, var antallet af nyhedsartikler
om shitstormen faldet til 39, og på tredjedagen forekom 21 artikler (Bilag 5). Dette forløb illustreres således:

Nyhedsmediernes dækning af historien afspejler den kritik, der finder sted på de sociale medier, som også
stiger og falder over samme korte tidsperiode. Den 18. februar modtog magasinet ni kritiske opslag på deres Facebookside (Facebook: Cover, 2017). Herfra skete en eskalering, og den 19. februar blev 194 opslag
opslået på Covers Facebookvæg, mens blot 16 kritiske opslag fremkom den følgende dag (ibid.). Fælles for
antallet af nyhedsartikler og kritiske Facebookopslag er, at begge peaker på samme dag. Derfor vil en illustration for Facebookkritikken af Cover følge samme forløb som grafen ovenfor med udgangspunkt i tidspunktet for anslaget og to dage frem.
Det høje antal artikler og mængden af negativ sWOM mod Cover over to dage kan forklares ved sagens
følelsesmæssige indvirkning på stakeholderne. Denne følelsesladede betoning kan ligeledes forklare de små
“dryp” af efterfølgende medieomtaler i perioden 14 dage efter anslaget. Da mange nyhedsmedier den 19.
februar publicerede artikler omhandlende billedet og den rasen, det medførte på Facebook, blev historien
spredt yderligere i offentligheden via sWOM. Dertil kom også, at Covers forlægger, Malene Malling, undskyldte episoden denne samme dag, hvilket medførte en “udvikling” i sagen, der genererede ny opmærksomhed og dermed nye artikler (Kragh, 2015).
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Årsagen for grafens stigning den 3. marts skyldes, at 40 nyhedsmedier bragte historien om, at den danske
modebranche skærpede sit etiske charter for modellers trivsel til at indeholde regler og sanktioner for
branchen, hvis disse ikke overholdes (Blichert, 2015). Dette blev gjort for at forhindre en lignende sag i at
opstå på et senere tidspunkt. Derfor kan vi altså se, at shitstormen mod Cover har medført en ændring for
modellernes vilkår i den danske modebranche, hvilket har medført en vis medieopmærksomhed.

Samlet set vurderer vi, at shitstormen mod Cover lader til at udspille sig fra den 18.-20. februar. Dette baseres på, at både nyhedsmedierne og Facebookopslagene generer mest aktivitet i disse dage, og for begge
medietyper er aktiviteten lav den 21. februar.

Københavns Kommune
Shitstormen der ramte Københavns Kommune har genereret det laveste antal nyhedsartikler af vores cases. Desuden adskiller shitstormens forløb sig fra de andre grafer baseret på antallet af nyhedsartikler efter
shitstormens anslag den 5. oktober 2015. Forløbet illustreres i følgende graf:

Shitstormen begynder i integrationen mellem de traditionelle og sociale medier, da Københavns Kommune
publicerede en pressemeddelelse om kampagnen på Facebook den 5. oktober. På shitstormens førstedag
forekom syv nyhedsartikler samtidig med at pressemeddelelsen på Facebook modtog 19 kritiske kommentarer (Bilag 6; Facebook: Københavns Kommune kampagne, 2017). På anden- og tredjedagen publiceredes
fem artikler, og pressemeddelelsen modtog henholdsvis 11 og 17 kritiske kommentarer på Facebook på
disse to dage (ibid.). På fjerdedagen omtales shitstormen tre gange i nyhedsmedierne, og der kom 10 yderligere kommentarer på Facebookopslaget fra den 5. oktober (ibid.). Udover kritiske kommentarer på Facebook forekom også æggebilleder i kommunens opslag om pressemeddelelsen, hvor der den 7. oktober blev
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slået ni billeder op, og tre æggebilleder fremkom den 8. oktober (Facebook: Københavns Kommune kampagne, 2017). Derudover blev der i løbet af disse dage ligeledes slået æggebilleder og yderligere kritiske
opslag op på kommunens Facebookside (Facebook: Københavns Kommune, 2017). Vi ser derfor, at shitstormen fandt sted fra den 5.-8. oktober på trods af, at intensiteten for både nyhedsmediernes dækning og
antallet af kritiske kommentarer på Facebook var relativt lave - i særdeleshed i sammenligning med de resterende cases.
En årsag til den lave nyhedsdækning kan være, at tonen i Facebookopslagene på sin vis var præget af humor i form af æggebillederne, hvorfor de traditionelle medier ikke så en stor nyhedsværdi i form af konflikt
i denne shitstorm. I denne konkrete shitstorm har Facebookkritikken i lige så høj grad drejet sig om lav SU,
manglende boliger og hurtigere uddannelser (Bilag 12a: 04.30), og derfor en generel politisk problemstilling, som om kritik mod kommunen i sig selv (mere herom senere).

Årsagen for grafens stigning den 16. oktober skyldes DR Detektors faktatjek af kampagnens tal aftenen
forinden (Kapitel 3.3), hvilket ledte til 22 nyhedsartikler om dette samt om kommunens Sundheds- og omsorgsborgmesters forsvar af kampagnen (Xinfom; Schmidt, 2015; Gottschalk, 2015). Dog medførte dette
ikke ny aktivitet på Kommunens Facebookside (Facebook: Københavns Kommune, 2017), hvorfor vi vurderer, at det ikke resulterede i, at shitstormen blussede op igen.

På baggrund af denne case stiller vi spørgsmålstegn ved, hvorvidt der faktisk er tale om en shitstorm, når
der blot forekommer syv nyhedsartikler om sagen. Baseret på analysen af de traditionelle medier vurderer
vi dog, at shitstormen opstår i det øjeblik, nyhedsmedierne italesætter kritikken i offentligheden, og der
sker en integration mellem de sociale og traditionelle medier. Desuden læner vi os op af Lobos definition af
en shitstorm, som indebærer “et subjektivt opfattet højt antal kritiske bemærkninger” (Kapitel 4.1). Hermed
er der intet der taler for, at en shitstorm kan kvantificeres; altså at en shitstorm kan baseres på mængden
af negativ sWOM, antallet af nyhedsartikler eller lignende. Derfor argumenterer vi, at en shitstorm må betragtes som en relativ størrelse. Det er vores vurdering, at en shitstorm finder sted, når den enkelte virksomhed med udgangspunkt i egen erfaring mener, at kritikmængden over en kort periode er markant højere end normalt, og nyhedsmedierne i øvrigt beretter om denne kritik.

Københavns Zoo
Casen Københavns Kommune er den af vores cases, der har haft den største intensitet med samlet 583
artikler fra anslaget og 14 dage frem (Bilag 7). Antallet af nyhedsartikler om denne shitstorm illustreres i
følgende graf:
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Til forskel fra de ovenstående cases eskalerede shitstormen mod Zoo først fire dage efter anslaget. Fra den
8.-9. februar 2014 steg antallet af nyhedsartikler fra seks til 106 (Bilag 7). Vi vurderer, at årsagen hertil er
aflivningen, der fandt sted netop den 9. februar. Antallet af nyhedsartikler peakede den følgende dag med
153 artikler (ibid.), hvilket kan forklares med nyhedsartiklernes beretninger om aflivningen samt artikler om
dødstrusler mod Zoos videnskabelige direktør, reaktioner fra offentligheden, osv. (ibid.).

Også Københavns Zoos Facebookside oplevede stor aktivitet i disse dage. Divisionschef i Zoo, Sami Widell,
udtalte at “havens Facebook-side [...] var under stort pres i de hektiske dage” (Lauridsen, 2015). På Facebook var kritikken både at finde i opslag og som kommentarer på Zoos egen omtale af aflivningen, og en
stor del af disse kom fra udenlandske Facebookbrugere (Facebook: Københavns Zoo, 2017). Et interessant
aspekt i denne shitstorm er, at en ikke uvæsentlig del af aktiviteten på Facebook faktisk var forsvarstaler for
Zoo, hvorfor der ikke udelukkende var tale om en storm af kritik, og Facebooksiden blev blandt andet forum for debat om dyrevelfærd (Bilag 2).
Vi vurderer på baggrund af ovenstående graf, at shitstormen mod Københavns Zoo udspillede sig mellem
den 9. og 12. februar. På trods af, at der den 13. februar stadig bringes 39 nyhedsartikler om hændelsen
vurderer vi, at shitstormen når sin afslutning her (Bilag 7). Dette relaterer sig til den subjektivitet, som vi
adresserede i casen Københavns Kommune. Set i forhold til den volumen nyhedsdækningen havde, da den
var på sit højeste, er 39 artikler i denne shitstorm subjektivt få artikler. Hermed understreger vi endnu engang, at en shitstorm ikke kan defineres på baggrund af en kvantificerbar volumen, da denne volumen vil
opfattes forskelligt fra case til case.
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Denne konkrete shitstorm omtales igen i oktober 2015, otte måneder efter aflivningen af Marius, da Odense Zoo annoncerede, at de ville dissekere en løve foran publikum (Lauridsen, 2015; Møller, 2015). Her refererede artiklerne til aflivningen af Marius og stillede spørgsmålstegn ved, om denne sag ville udvikle sig i
samme retning. Dermed ser vi, at Københavns Zoo er blevet en referenceramme for lignende hændelser,
hvormed omtalen af shitstormen fastholdes i offentlighedens bevidsthed qua mediernes dækning.

Jensens Bøfhus
Shitstormen mod Jensens Bøfhus er det af vores cases hvori tidsperioden mellem første artikel og shitstormens klimaks er længst (Kapitel 3.3). Shitstormen havde sit anslag den 19. september 2014, og de følgende
14 dage illustreres som følger:

Da der blev afsagt dom i Højesteret den 19. september 2014, og Jensens Bøfhus vandt navnestriden mod
Jensens Fiskerestaurant (Andersen, 2014), tog den negative sWOM for alvor fart på Facebook. Dette ser vi
afspejlet i nyhedsmediernes dækning, der intensiveres herefter. Dette afspejles i grafens klimaks den 21.
september med 90 artikler, men allerede dagen efter omtaler nyhedsmedierne “kun” sagen 58 gange (Bilag
8).

Når vi undersøger Facebookaktiviteten efter shitstormens anslag, ser vi, at kritikken allerede tog fart den
19. september (Facebook: Jensens Bøfhus 2017). Da det ikke var muligt for stakeholderne at lave opslag på
siden, tog kritikken form af kommentarer på restaurantkædens egne opslag. Det mest kommenterede opslag er et åbent brev fra Palle Skov Jensen, stifter af restaurantkæden, der blev opslået den 20. september,
og som modtog mere end 3000 kommentarer (Bilag 22). Den intense Facebookaktivitet den 20. september
medførte, at antallet af nyhedsartikler opnåede klimaks dagen efter, den 21. september, som vi ser illustre-

Side 65 af 123

Katrine Jessen & Cecilie Dam Nielsen
Copenhagen Business School

Kandidatafhandling
15. maj 2017

ret i grafen. Facebookkommentarerne så først en ende den 27. september, omend intensiteten faldt drastisk mellem den 22.-27. september (Facebook: Jensens Bøfhus 2017).

Baseret på både nyhedsdækningen og aktiviteten på Facebook, vurderer vi, at shitstormen mod Jensens
Bøfhus begyndte den 19. september og så sin afslutning den 23. september, da både Facebookaktiviteten
og nyhedsdækningen var væsentligt faldende herefter. Endnu engang gælder det, at en shitstorm må vurderes subjektivt i hver enkelt sag. Derfor mener vi, at shitstormen afsluttes, før mediernes opmærksomheden ebber helt ud, baseret på den volumen shitstormen havde under klimaks på både de sociale og traditionelle medier.

Refleksioner over intensitet og varighed
Vores ovenstående illustrationer af shitstormeksemplernes intensitet og varighed, som afspejlet i nyhedsmediers dækning, bekræfter vores informanters udlægning af en shitstormdefinition angående klimaks og
tidsperiode. Dog medfører vores grafer det forbehold, at der stadig sagtens kan forekomme skarp kritik af
vores casevirksomheder på de sociale medier, uden at dette bliver taget op i nyhedsmedierne. Dette kan
enten skyldes, at det kritiske oplag ikke formår at mobilisere yderligere kritik, eller at nyhedsmedierne ikke
ser det kritiske anslag. Vores grafer bekræfter dog den integration, der er opstået mellem de sociale og
traditionelle medier, samt spillovereffekten mellem de to.

På baggrund af analysen af elementet intensitet og varigheds indvirkning i en shitstorm, kan vi i vores grafer se, at ikke alle cases har opnået samme volumen af artikler i nyhedsmedierne. Vi vurderer, at shitstormens startidspunkt er, når de traditionelle medier italesætter kritikken fra Facebook jf. afsnittet om traditionelle medier. Shitstormens sluttidspunkt indtræder, når kritikken på de sociale medier er faldet, hvorfor
også de traditionelle mediers dækning falder. Dette tidspunkt er dog varierende fra shitstorm til shitstorm,
men vores cases viser, at shitstormen typisk slutter inden for maksimum fire dage.
Som tidligere nævnt, læner vi os i nærværende afhandling op ad Lobos definition af en shitstorm, da denne
er den eneste definition, der foreligger. Nærværende kapitel understreger Lobos beskrivelse af “et subjektivt opfattet højt antal kritiske bemærkninger” (Kapitel 4.1), da vi ser en markant forskel i mængden sWOM
på de respektive virksomheders Facebookside, men også i nyhedsdækningen. Vi fastholder hermed det
synspunkt, at en shitstorm ikke kan defineres på baggrund af en kvantificerbar mængde af enten sWOM
eller nyhedsartikler, men ud fra en subjektiv vurderingsramme.
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Shitstormeksemplernes høje intensitet på kort tid afspejler det synspunkt, at nyhedsmedierne efter kort tid
mister interesse for historiens omdrejningspunkt, og dette er grunden til, at shitstormen mister sin nyhedsværdi. Dette afspejles i den markante stigning og fald på graferne. Årsagen hertil kan forklares med nexus
fra SPIN-frameworket, der tilskynder, at viralitet holdes i live ved løbende at “fodre” modtagerne med nyt
indhold, som præsenteret i Kapitel 4.4.1. Dog mister disse sager hurtigt deres nyhedsværdi, særligt da kriterierne sensation og aktualitet hurtigt falmer, hvorfor det bliver svært at bevare læsernes interesse for shitstormen, da der ikke er mere “nyt” at rapportere om.

Baseret på ovenstående analyse ser vi, at intensitet og varighed udgør et af shitstormens konstituerende
elementer, og dens forløb illustreres ved subjektivt opfattet meget opmærksomhed på kort tid.

I det følgende kapitel vil vi komme nærmere ind over hvordan stakeholdernes følelser har betydning for,
hvorvidt de vil engagere sig i kritik rettet mod virksomheder på de sociale medier.

5.2.4 Følelser
Også følelser er et element, som vores informanter fremhæver, har betydning for, hvorfor en sag kan udvikle sig til en shitstorm mod en virksomhed. I det følgende vil vi undersøge vores informanters udsagn om
hvilke følelser, der kan trigge en kritik, der efterfølgende kan mobiliseres til en shitstorm. Derudover vil vi
inddrage vores fokusgruppes udsagn om, hvilke virksomhedspraksisser, der kan få dem til at reagere kritisk
online, samt hvordan de forstår mediernes rolle i en kritisk mobilisering mod en virksomhed (Bilag 14a).
Dog vil vi først præsentere, hvordan følelser kan have indvirkning på det indhold, som Facebookbrugere
deler i deres online netværk.

Sociale medier og online netværk i samspil med følelser
Som beskrevet i Kapitel 4.4, genereres en stor spredning af indhold på Facebook, når stakeholderne interagerer med indholdet ved enten at like, kommentere eller dele det i deres respektive netværk.
Når brugere interagerer med indhold, sker det på baggrund af følelser, som beskrevet i Mills SPINframework (2012). Her fremføres det, hvordan indhold deles på baggrund af faktorerne likeability og shareability. Det er helt essentielt, at indholdet appellerer nok hos den enkelte til videre distribution i personens netværk, da valget om, hvorvidt man vil dele noget eller ej, er et enten-eller-valg. Desuden er Facebook som platform et lettilgængeligt medie at sprede og dele indhold i (jf. 4.4.1), hvorfor det opfylder Mills’
kriterium for propagativity fra SPIN-frameworket (Mills, 2012: 167).
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I nedenstående kapitel vil vi undersøge, hvorvidt vores cases vurderes at være både likeable og sharable,
samt se nærmere på, om der er nogle fællesnævnere for, hvilke følelser og emner, der skaber reaktion på
Facebook.

Følelsers betydning for en shitstorm
Set i lyset af stakeholdernes vigtighed for en virksomhed, tillægges disse en vis magt, da stakeholdernes
subjektive forståelsesramme er med til at bestemme, hvornår en virksomhed befinder sig i en uhensigtsmæssig situation som følge af en uhensigtsmæssig handling, jf. Kapitel 4.2.1. Ligeledes kan opfattelsen af
en virksomheds respons på en given problemstilling, samt hvorvidt denne er acceptabel, variere fra stakeholder til stakeholder. Dette vil vi uddybe nærmere i afsnittet nedenfor.
Dog vil vores casevirksomheder i det følgende afsnit ikke blive analyseret enkeltvis, som set i de ovenstående kapitler, da vi vurderer, at der er mange af de samme følelser på spil i en shitstorm, når stakeholderne
ytrer sig kritisk om en virksomhed på Facebook.

Som tidligere nævnt har stakeholderne i dag mulighed for at ytre deres synspunkt om en virksomhed i et
online forum, hvor spredningskraften er stor, og antallet af modtagere for budskabet er ligeledes voksende
i takt med eventuelle likes, kommentarer eller delinger (Kapitel 4.4.1). Dermed er det muligt for stakeholderne at mobilisere sig som gruppe, hvis blot én person har haft en negativ erfaring med en virksomhed.
Dermed kan der opstå en stakeholdermagt, der kan råbe en virksomhed op og kræve handling.

Vores informanter fremhæver som nævnt følelser som en væsentlig trigger for vredesudbrud på de sociale
medier. Ifølge vores informanter har stakeholdernes indlevelse i sagens kerne ligeledes en stor betydning
for, hvorvidt man vil engagere sig i en offentlig debat eller ej, og derfor om en kritisk historie vil opnå viralitet og sprede sig i et online netværk (jf. 8a-13a). Hermed fremkommer spreadability fra SPIN-frameworket,
der som nævnt, omhandler spredning af information på de sociale medier. Denne spredning baseres på
faktorerne likeability, om indholdet er emotionelt eller intellektuelt stimulerende, og sharability, om der er
social værdi tilbundet til historien, så den enkelte ligeledes selv deler historien (Mills, 2012).

Som tidligere nævnt er især problemer, der relaterer sig til børn, noget, der rammer ned i vores grundværdier som mennesker (Coombs & Holladay, 2012). Derfor kan det linkes til en høj grad af emotionel likeability, hvilket gør, at det som udgangspunkt er noget, man som menneske vil blive følelsesmæssigt stimuleret
af. Dette illustreres i vores to cases COOP og Cover, hvor omdrejningspunktet for begge shitstorms var
børn, og stakeholderne udtrykte antipati mod virksomhedernes praksis som arbejdsgiver for unge under 18
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år. Denne antipati ses blandt andet udtrykt gennem etableringen af Facebookgruppen “Boycott snydebrugsen og coop”, der har gruppebeskrivelsen: “i superbrugsen city odense mangler Jesper hansen kaffe,så send
ham en kop kaffe” (“Boycott snydebrugsen og coop”, u.å).
I og med at sager med børn netop rammer en grundlæggende følelse i os, er det derfor også en sandsynlighed for, at man vil dele det indhold og den historie, der stimulerer disse følelser. Derfor ser vi, at indholdet
er sharable i shitstormene mod COOP og Cover. Da både kriterierne for likeability og sharability er opfyldt i
disse to cases, vurderer vi, at kritikken på de sociale medier er spreadable.

Coombs & Holladay tillægger udover børn også dyrevelfærd som en årsag, der kan trigge stærke følelser
hos folk (Coombs & Holladay, 2012). På denne baggrund kan kritikken, der ramte Københavns Zoo angående aflivningen af girafungen Marius, forklares. Ligesom i ovenstående cases udtrykte stakeholderne også
her antipati mod virksomhedspraksissen; i dette tilfælde i forbindelse med beslutningen om aflivningen af
Marius med argumentet for at undgå indavl og bevare girafstandens sundhed (Lauridsen, 2015). Dette ses
blandt andet udtrykt i Facebookgruppen “Boycott Copenhagen Zoo”, hvis gruppebeskrivelse lyder: “Absolutely disgusting treatment of a giraffe, killed and dissected in front of young children” (“Boycott Copenhagen
Zoo” u.å). Her forsøger medlemmerne at mobilisere deres kritik mod virksomheden som et flertal, for dermed at gøre sin stemme højere. Ved at denne shitstorm spredte sig ud over de nationale grænser via online
netværk, synes shitstormens spreadability særlig stor. Hermed understreges Castells’ pointe om, at netværket er magtfuldt, når det rettes mod én bestemt sag (Kapitel 4.4).

Casen Jensens Bøfhus kan ikke forklares ved hjælp af Coombs og Holladays opfattelse af børn og dyr som
følelsesmæssige triggere, og vi tillægger her beretningen om “den stores kamp mod den lille” som den drivende faktor i mængden af kritik mod en virksomhed. Dette er også en faktor, som alle vores informanter
adresserer (Bilag 8a-14a). Kristensen fremhæver, som nævnt i Kapitel 5.1, hvordan følelser ses som en indikation for forargelse, og hun inddrager de sociale mediers rolle i spredningen af kritik i online netværk,
hvilket kan lede til en lemmingeffekt, hvor “ingen overvejer, om der kunne være andet eller mere i det [historien]” (Bilag 10a: 19:40). Når dette sker, og kritikken er spredt ud i “medietornadoens vold”, kan det
være svært for virksomheder ”at hoppe ud af de kræfter, der suger dig rundt i mediernes malmstrøm”
(ibid.: 21:00). Dette kan være forklaringen på, hvorfor Jensens Bøfhus ikke kunne skabe medieomtale af sin
udlægning af sagens kerne, da medierne allerede havde fastlagt en kritisk vinkling på virksomheden, som
afspejlede stemningen på Facebook. Denne problematik for virksomheder er, hvad vi omtaler som “mediemuren” i afsnittet om traditionelle medier.
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Derudover ses stakeholdernes forargelse over Jensens Bøfhus i Facebookgruppen “Boycott Jensens Bøfhus”, der har knap 7000 følgere, og som i dag stadig opslår kritiske historier om restaurantkæden (“Boycott
Jensens Bøfhus”, u. å). Qua gruppens beskrivelse: “Stå med i kampen om bevarelsen af retten til Danmarks
mest almindelige efternavn” (ibid.), der netop opfordrer til at slå sig sammen mod Jensens Bøfhus samt den
stadige aktivitet i gruppen, vurderer vi, at der er sket en stakeholdermobilisering mod Jensens Bøfhus på
Facebook, og at kritikken mod restaurantkæden stadig består. Derfor må denne shitstorm i særdeleshed
tillægges en høj grad af spreadability, og den sociale værdi i kritikkens indhold har antagelsesvis skabt en
følelse af netop foragt for Jensens Bøfhus. Netop den faktor, at “Jensen er en af de mest normale danske
navne” i forhold til “David mod Goliath”-problematikken, som også vores fokusgruppe påpeger (Bilag 14c:
27:05), vurderer vi til at være den udløsende faktor for shitstormens emotionelle stimulans hos stakeholderne.
På baggrund heraf, vurderer vi, at hvad der starter som følelsen af foragt kan lede til viralitet og mobilisering af kritik, hvor stakeholderne kan finde sammen i netværk, der ligeledes er kritisk indstillede på virksomhedens praksis.

Som tidligere beskrevet kan både de traditionelle og sociale medier benyttes som talerør og facilitator til at
fremføre kritikpunkter mod en virksomhed. Dette er også et punkt, som vores fokusgruppe omtaler (Bilag
14a-14b). Flere af gruppemedlemmerne udtaler, at man som enkeltperson føler sig stærkere positioneret i
forhold til at råbe en virksomhed op via medierne, hvis man ikke kan komme i kontakt med pågældende
virksomhed på andre platforme (fx mail eller kundeservice) (Bilag 14b: 2:25). I alle vores cases ser vi ligeledes, at enten de sociale eller traditionelle medier er brugt til at forlange handling eller ændring i en virksomheds praksis. Fokusgruppen anerkender desuden det synspunkt, at man kan benytte mediernes magt til
at styrke sin egen stakeholdermagt om at få et givent synspunkt frem for offentligheden. Sagt på en anden
måde føles stakeholdernes magt større over virksomheden, hvis kritikken kan nå bredere ud i offentligheden, da “Det er sværere [for virksomhederne] at løbe fra ting, der foregår, hvor alle kan se dem hele tiden.
(...) Nogle gange kan det være, at hvis man skal have meget magt, så skal man tilslutte sig et flertal” (ibid.:
1:20:30).

Denne holdning kan også ses som baggrunden for shitstormen mod COOP. Som nævnt tidligere kontaktede
Busters far Fyens Stiftstidende, som efterfølgende publicerede artikelserien om fyringen af sønnen. Dette
skete efter, han havde været i kontakt med COOP personligt, men ikke opnåede fik fyringen annulleret.
Nielsen udtaler hertil, at “Man skal ikke true med, at ”Hvis I virkelig holder fast i at fyre min søn (som vi lige
har haft en sag om) for ellers går jeg til pressen eller på facebook med det”. Det er vi fuldstændig ishamren-
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de kolde over for. Vi er ikke bange for at få kritik“ (Bilag 11a: 17:23). På baggrund heraf vurderer vi, at “truslen” fra Busters far om at bringe sagen i medierne, ikke har ændret COOPs fastholdelse af fyringen, og altså
ikke har været nok til at gennemtvinge en praksisændring hos COOP. Derfor ser vi, at COOP hellere vil tage
kritikken i en offentlig debat, end efterkomme truslen fra Busters far. Nielsen udtaler sig om årsagen af
dette valg, og siger “Her kunne det ikke lade sig gøre at lægge sig ned. Hvis vi gjorde det, ville vi have 200,
der kunne komme med tilsvarende sager” (ibid: 01:05). Dermed ser vi, at COOP tilsyneladende hellere vil
håndtere denne ene sag, og tage al den kritik med, som opstår i medierne for at statuere et eksempel for
konsekvensen af overtrædelse af virksomhedens grundregler, og dermed undgå lignende sager i fremtiden.
COOP forsvarer dermed de værdier, som virksomheden har, og Nielsen udtaler, at “Det havde haft katastrofale følger”, hvis COOP havde ageret på anden vis (ibid: 01:45). Dette eksempel illustrerer netop ovenstående pointe om, at man som enkeltperson har en større stemme til at råbe en virksomhed op, når de går
mediernes vej, hvad enten dette er de traditionelle eller sociale medier.

Til spørgsmålet om, hvad der mest sandsynligt ville få vores gruppedeltagere til at reagere på en virksomheds Facebookside, fremhæves manglende respons på personlig henvendelse som den primære grund (Bilag 14a: 1:07:45>). Især fremhæves følelsen af frustration over ikke at føle sig hørt af virksomheden som
den primære årsag hertil (ibid: 1:08:00). Desuden er det den generelle opfattelse i vores fokusgruppe, at
virksomheder ikke bør besvare Facebookopslag med standardsvar, da problematikken da ikke føles anerkendt, hvilket kan resultere i yderligere frustration for stakeholderne (ibid: 19:10). Kristensen adresserer
også denne problemstilling, og siger, at “Der er alt for mange shitstorms, der opstår fordi, man [virksomheden] starter med ikke at tage kundens problem alvorligt” (Bilag 10a: 30:00). Hun opfordrer virksomheder til
at hjælpe og imødekomme deres stakeholderes følelser bedst muligt for at undgå, at “...de ryger op i det
røde felt” (ibid:, 30:00). Hun tilføjer, at “Det med at man anerkender, at der er noget, der har stødt kunden
eller gjort kunden ked af det, er vigtigt” (ibid: 33:00).

Disse to punkter er steder, hvor virksomheden selv med en proaktiv indsats kan imødekomme sine stakeholderes kritik for at skabe et fundament for, at kritikken ikke bliver mobiliseret, spredes og går viralt. Sker
dette ikke, risikerer kritikken at udgøre et større problem på sigt for virksomheden, som kan være svært at
kommunikere sig ud af. Ligeledes er det steder, hvor virksomheden kan sætte aktivt ind for at skabe en
positiv udførelseshistorie (Coombs, 2013), samt sikre kontinuerlig dialog og interaktion med dens stakeholdere. Dette kan resultere i et godt omdømme, samt skabe forudsætninger for haloeffekten, som kan hjælpe
med at beskytte virksomhedens omdømme i fremtidige kritiske situationer. Måden hvorpå virksomheder
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imødegår stakeholdernes kritik, som udtrykkes gennem medierne, samt virksomhedernes respons herpå,
vil blive behandlet yderligere i det kommende kapitel.

Refleksioner over følelser
Baseret på elementet følelser kan vi se, at sager der påvirker stærke, subjektive følelser, kan være en medvirkende årsag til, at kritik mobiliseres via online netværk og sociale medier. Dette sker især, hvis indholdet
er likeable og sharable som beskrevet i Mills’ SPIN-framewok. Det er på disse platforme, at stakeholderne
kan tilkendegive deres kritik og opråbe en virksomhed til at foretage en handling eller ændring. Dog resulterer denne mobilisering af kritik ikke partout i en praksisændring fra virksomhedens side. Dette ses fx hvis
en ændring ville stride mod interne retningslinjer eller værdier, og dermed være til skade for virksomheden
fremadrettet, som var tilfældet for fx Zoo eller COOP som beskrevet af Nielsen.

Baseret på ovenstående analyse ser vi, at følelser udgør et af shitstormens konstituerende elementer, da
en shitstorm opstår på baggrund af stakeholdernes subjektive opfattelse.

I det følgende kapitel vil vi komme nærmere ind over virksomheders håndtering og respons af kritik, som vi
også kort har berørt i dette kapitel. Dette er det sidste af de fem konstituerende elementer af en shitstorm,
som vores informanter adresserede i forbindelse med fastlæggelsen af, hvad en shitstorm udgøres af.

5.2.5 Virksomheders håndtering og respons
I dette kapitel vil vi analysere det sidste element, som vi, baseret på informanter og teori, vurderer at en
shitstorm konstitueres af. Gennem nedenstående analyse vil vi blandt andet komme ind over Coombs’ definition af krisetyper og tilhørende responsstrategi, som præsenteret i Kapitel 4.2.3, samt hvordan disse har
betydning for virksomheders håndtering af en shitstorm. Vi inddrager Coombs’ kriseledelsesperspektiv, da
der som nævnt kun er sparsom akademia om shitstorms og deres håndtering (Kapitel 4.1). Med udgangspunkt heri, vil vi analysere virksomhedernes responsstrategier i shitstormeksemplerne med kriselitteraturen. Da virksomheders reponsstrategier jf. SCCT-modellen bør baseres på krisens type, vil vi derfor i det
følgende omtale vores shitstorms som krisetyper.

Sociale medier og online netværk i samspil med virksomheders håndtering og respons
Som beskrevet i ovenstående afsnit peaker en shitstorm i løbet af maksimalt 48 timer, og oftest inden for
et døgn. Dette medfører, at virksomheder skal respondere inden for ganske kort tid, hvis de vil afværge en
eskalering.
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Bispeskov beskriver Facebook som et aktualitetsmedie og siger at, ”man [kunderne] har en forventning om
at blive besvaret hurtigt – gerne inden for en time, timer og samme dag, man skriver på Facebook” (Bilag
13a: 59:35). Dette udsagn stemmer overens med Fink og Coombs’ opfattelser af kriseledelse, hvor begge
ser de sociale medier som en uundværlig kommunikationsplatform til interaktion og dialog mellem virksomheden og dens stakeholdere (Fink, 2013; Coombs, 2015). Ifølge Coombs forventer aktørerne på de sociale medier i høj grad respons fra virksomheden, når de kontakter den (Coombs, 2012), og dette afspejles
også i vores fokusgruppes udtale om, at manglende respons fra en virksomhed medfører frustrationer (Bilag 14a-14b).
Set fra et virksomhedsperspektiv fremhæver vores informanter den pointe, at de sociale medier har nogle
helt unikke fordele i og med, at kommunikationen kan foregå så direkte stakeholder og virksomhed imellem. Bispeskov beskriver det som ”en guldgrube” (Bilag 13a: 1:01:38), og Kristensen siger, at de sociale
mediers helt unikke egenskab er, at de kan bruges som signal for, hvad der rører sig. Hun omtaler de sociale
medier som ”en fokusgruppe, der aldrig går hjem” (Bilag 10a: 27:40), og hun pointerer, at det er vigtigt at
virksomheden reagerer på signalerne. Og gerne hurtigt.

I følgende afsnit finder vi det derfor relevant at undersøge, hvordan virksomhederne har håndteret og responderet på de shitstorms, de hver især har været igennem, og hvorvidt håndtering og respons har en
betydning for shitstormens udvikling eller et eventuelt senere forløb.

Betydningen af virksomheders håndtering og respons for en shitstorm
I vores empiriske dataindsamling fremhæver alle vores informanter som nævnt, at en virksomheds håndtering af en shitstorm er afgørende for, hvorvidt den kan afværges eller vil eskalere.

COOP
Som nævnt i Kapitel 5.2.2 om de traditionelle mediers indflydelse på en shitstorm, foretog vi en analyse af
nyhedsmediernes vinkling i beretningen om shitstormen mod COOP, der afspejlede den kritiske tone på
Facebook. Her så vi, at COOP blev tillagt ansvaret for fyringen af Buster og dermed den harme, der opstod
på baggrund heraf. Derfor kan shitstormen opfattes som en bevidst krise jf. Coombs’ krisetyper i SCCTmodellen (Kapitel 4.2.3).

I shitstormen mod COOP opstod anslaget til kritik, som tidligere nævnt, da Fyens Stiftstidende bragte en
artikel om hændelsen. I denne artikel blev COOP involveret som koncern, og dermed måtte Jens Juul Nielsen udtale sig på vegne af koncernen, og ikke som talsperson for den pågældende SuperBrugsen i Odense.
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COOPs indtræden i sagen må antages at have forstærket shitstormen, da COOP ejer flere kæder, som dermed også blev inddraget i kritikken, hvilket blandt andet ses i følgende kommentar:

Set fra COOPs perspektiv er koncernen derfor nødsaget til at reagere som COOP, da det er hele koncernen,
som artikelserien i Fyens Stiftstidende omhandler. Ligeledes er de resterende nyhedsartikler og Facebookkritikken primært rettet mod COOP, og i mindre grad SuperBrugsen City. Ud fra et kriseledelsesperspektiv
ser vi derfor, at COOP understreger sin personalepolitik, samt konsekvensen af ikke at overholde denne for
alle koncernens kæder.

COOPs respons på shitstormen sker via en formindskelsesstrategi (jf. Coombs’ responsstrategier, 2013),
hvormed de minimerer eget ansvar i shitstormen med henblik på, at deres omdømme lider så lidt skade
som muligt. Dette gør COOP ved at fastholde det udgangspunkt, at sagen blot er et resultat af at vedstå sig
de interne retningslinjer i virksomheden i deres kommunikation til Facebookkritikerne. Dette illustreres
med responsen nedenfor:

I forlængelse af denne responsstrategi udtaler Nielsen, at hvis nogen synes, at COOP har begået en fejl, er
løsningen “at gå i dialog med kritikerne og vise åbenhed. Men ikke give dem ret, hvis de ikke har ret” (Bilag
11a: 15:23). Hermed understreger han COOPs bevæggrunde for at fastholde samme argument, og som
nævnt i afsnittet ‘Følelser’, ser vi dette som et udtryk for at forhindre, at lignende sager dukker op i fremtiden. Vi vurderer derfor, at hvis COOP havde bøjet sig for kritikken efter dens anslag, ville koncernen have
opnået en vis mængde positive tilkendegivelser og goodwill fra kritikerne. Dog kunne en sådan reaktion
medføre en uklar personalepolitik, som kunne sløre grænsen mellem acceptabel/ikke acceptabel opførsel
af medarbejderne, og dermed give konsekvenser for virksomheden på længere sigt.
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Med COOPs responsstrategi fremgår det, at de ikke var villige til at forhandle om stakeholdernes konstruerede opfattelse af virksomheden, samt indgå i en dialog om sagens kerne. Derimod fastholdt COOP, at Buster havde begået en fejl, og at man i den sammenhæng blot fulgte det regelsæt, der foreligger i forbindelse med fyringen. Med denne respons benægtede COOP altså at skulle have begået en fejl, hvilket understøttes, da Nielsen udtaler, at “... her har vi ikke kvajet os“ (ibid.: 17:59). Derfor ser vi, at COOP og deres
stakeholdere havde forskellige opfattelser af ansvarsplaceringen i forbindelse med fyringen af Buster og
håndteringen heraf, hvorfor der forekom en diskontinuitet mellem parterne. Nielsen nævner dialog som en
væsentlig strategi for at dæmme ned for mængden af kritik (ibid.), og jf. Kapitel 4.3.4 er netop dialog en
god måde til at skabe gode relationer med virksomhedens stakeholdere, så de kan føle sig hørt og anerkendt. Dette er som nævnt også en pointe, som vores fokusgruppe nævner er vigtig (Bilag 14a-14b).

Da det ikke er muligt at lave opslag på SuperBrugsen Citys Facebookside, hæmmedes denne relationsopbygning mellem virksomhed og stakeholdere, da dialogen blev forhindret. Desuden rettedes en stor
mængde af kritik og negativ sWOM mod SuperBrugsen Citys kommentarfelt, anmeldelsesfunktionen på
siden og, som nævnt ovenfor, COOPs korporate Facebookside. I COOPs tilfælde fremstod virksomhedens
besvarelse af kundehenvendelser på Facebook dog ikke konsekvent i de få dage, hvor shitstormen stod på,
og kun et lille antal henvendelser blev besvaret af COOP Danmark (Facebook: COOP, 2017). Den manglende
dialog opildnede desuden til yderligere kritik, hvilket blandt andet blev udtrykt i opslag på COOPs Facebookside, der lød “Det lyder da meget godt, at I svarer” og “Synes Coop er meget tavse på denne side” (Bilag 20). Dette tyder desuden på, at COOP har en udførelseshistorie, der bærer præg af manglende dialog før
shitstormen opstod (Kapitel 4.2.3). Nielsen indrømmer, at COOP ikke har en konkret handlingsplan liggende
for håndteringen af shitstorms. Man valgte i dette tilfælde, at alle henvendelser skulle besvares af Nielsen
selv, qua hans position som informationsdirektør, og ud fra præmissen om “én talsperson, ét budskab, og
argumentet er fastlagt på forhånd” (Bilag 11a).
Ud fra et kriseledelsesperspektiv vurderer vi dog, at ved ikke at indgå i kontinuerlig dialog med sine stakeholdere på Facebook, risikerer COOP at miste muligheden for at påvirke på den kommunikation og diskurs,
der finder sted på deres Facebookside i en positiv retning. Alligevel vel har det været nødvendigt for virksomhedens praksis på lang sigt at fastholde det standpunkt at det får konsekvenser, hvis medarbejderne
overtræder personalepolitikken.

Cover
Modsat COOP valgte Cover at benytte sig af en genopbygningsstrategi i deres respons på kritikken på deres
Facebookside. Denne strategi indebærer, at virksomheden søger at forbedre den skade, den har forvoldt og
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offentligt tager det fulde ansvar for krisen, og beder om tilgivelse (Johansen & Frandsen, 2007). Vi så tidligere, at mediedækningen og Facebookkritikken af sagen i høj grad var vinklet kritisk mod magasinet, hvilket
blandt andet kom til udtryk i kommentarer som ”I burde skamme jer” (Bilag 3) og ”En undskyldning kan ikke
gøre det, I har et ansvar som I bestemt ikke har levet op til” (Bilag 3). Derfor kan man her også tillægge Cover krisetypen bevidst krise, da kritikken på både de sociale og traditionelle medier gav magasinet ansvaret
for shitstormens opståen (Kapitel 5.2.2).

Kristensen udtaler, at hvis en virksomhed har gjort sine stakeholdere rasende, og stormen ikke ser ud til at
sagtne, så ”knæl og bed om tilgivelse, og sig at du har fejlet” (Bilag 10a: 07:46). Dette var præcis, hvad Cover gjorde, da de den 19. februar 2015 gav en uforbeholden undskyldning for publiceringen af billedet (Bilag 3). Dog ser vi også heri elementer af en forstærkelsesstrategi i form af afstivning, da Malene Malling
pointerede, at de på Cover ”i alle årene har arbejdet på at vise et udvidet skønhedsideal”, (ibid.), og de forsikrede stakeholderne, at det ikke vil gentage sig (ibid.). Gennem denne forstærkelsesstrategi søgte Cover
at genopbygge gode relationer med stakeholderne ved at minde om, at bladet gør et godt stykke arbejde
for at udvide det traditionelle skønhedsideal. Vi vurderer, at Cover med inddragelsen af denne responsstrategi har vurderet, at shitstormen har været en potentiel trussel mod omdømmet (jf. Coombs, 2013), da
responsstrategien stemmer overens med krisetypen, hvilket jf. Coombs er den mest hensigtsmæssige situation til at beskytte virksomhedens omdømme bedst muligt (Kapitel 4.2.3).

Vi ser altså i denne case en konsistens mellem stakeholdernes ansvarstilskrivning og den responsstrategi,
som virksomheden benyttede sig af. Dog var der nogle andre udfordringer for Cover i forbindelse med
håndteringen af sagen.
De første ni opslag, der stillede sig kritisk over for billedet og Cover, tikkede allerede ind på Covers Facebookside den 18. februar 2015, og det første af disse opslag blev delt 578 gange, og har fået 947 kommentarer (Facebook, Cover, 2017). Derfor antager vi, at spredningen allerede har været stor i løbet af denne
dag. Det var dog først den 19. februar, at kritikken for alvor blussede op, og 194 opslag fandt vej til Covers
Facebookside (ibid.). Det fremgår af flere af opslagene, at Cover har slettet flere af de kritiske opslag (ibid.).

Under hele dette forløb forholdt Cover sig fuldstændig tavs, og der blev hverken liket eller kommenteret på
nogle af opslagene. Først senere på dagen den 19. februar, lagde Cover deres undskyldning op på Facebook, og dette forblev deres eneste respons. Når man som Cover forholder sig tavs, mister man, som vi
argumenterede for i sagen om COOP, muligheden for selv at præge dialogen i en positiv retning. Coombs
pointerer som nævnt, at det er vigtigt for virksomheder at respondere hurtigt, da det viser stakeholderne,
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at man handler på situationen, og det giver virksomheden mulighed for at tage kontrollen (Coombs, 2012).
Vi vurderer derfor, at en af grundene til, at situationen eskalerede så drastisk i løbet af den 19. februar til
dels skyldtes Covers manglende håndtering frem mod deres undskyldning, hvorfor stakeholderne i stedet
fik fuld kontrol over situationen. Dertil kommer også, at Cover ikke blot forholdt sig tavs i lang tid, men også
slettede opslag på Facebook (Bilag 3). Når Cover sletter opslag, viser de sig hverken villige til at være transparente eller åbne i sagen, hvilket Coombs argumenterer for, er vigtigt for relationsopbygning. Især når
sociale medier er i brug, bør virksomheder reagere hurtigt og åbent, da stakeholderne forventer et svar på
disse medier (Coombs, 2012).
Vi vurderer dog, baseret på de 1100 likes, Cover modtog på deres undskyldning på Facebook, at stakeholderne accepterede Malene Mallings forklaring, hvormed der er overensstemmelse mellem krisetypen og
responsstrategien. Det antyder, at stakeholderne fik den opfattelse, at Cover lyttede til den kritik, som den
stod under. Dette afspejles også af, at kritikken allerede var meget stærkt reduceret dagen efter undskyldningen blev postet, og henover de næste par dage aftog fuldkomment (Facebook: Cover, 2017).

Københavns Kommune
Mangelfuld dialog og interaktion med stakeholderne var ligeledes en væsentlig faktor i shitstormen, der
ramte Københavns Kommune. Københavns Kommune oplyste selv offentligheden om oplysningskampagnen via en pressemeddelelse opslået på deres Facebookside, hvorefter mange kritiske kommentarer og
opslag strømmede ind. Stakeholderne udviste forargelse over kampagnen, da de mente, at den overskred
en grænse i forhold til deres personlige sfære, og tilskrev derfor Københavns Kommune det fulde ansvar for
at overskride denne grænse. Dette gjorde de gennem deres opslag og kommentarer på kommunens Facebookside. Københavns Kommune vedkendte sig ansvaret som afsender (Bilag 12a).

Hvad angår placering af ansvar i en shitstorm, mener Kristensen, at ansvaret for en shitstorm ikke nødvendigvis er virksomhedens alene, men at det også “handler om det miljø og omverden vi færdes i” (Bilag 10a:
07:18). Vi vurderer derfor, at uanset hvor omfattende kritikken mod kommunen eventuelt ville være, vil
kommunen ikke føle sig truet på sin eksistens, eftersom det er en offentlig institution (“Hvad er en offfentligt”, 2017). Qua at kommunen selv tog ansvar for kampagnen, og at stakeholderne i høj grad lod til at tillægge kommunen ansvar via deres æggebilleder og kommentarer på Facebook som udtrykt i kommentaren: “Kære Københavns Kommune. Jeg har talt mine æg i dag. Jeg har seks” (Bilag 21), vurderer vi, at shitstormen afspejler krisetypen bevidst krise, jf. Coombs krisetyper (Coombs, 2013).
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På trods af denne krisetype, benyttede Københavns Kommune sig af en formindskelsesstrategi, hvori kommunen fastholdt, at kampagnen udelukkende havde et informativt formål, og ikke havde til hensigt at støde
folk (Bilag 12a). Dette blev også udtrykt i kommunens Facebookbesvarelser:

Denne besvarelse var et standardsvar, og den eneste skriftlige respons, kommunen gav på Facebookopslagene. Københavns Kommune kommenterede ej heller æggebilleder, og fraveg derved at indgå i dialog med
stakeholderne for at forklare grunden for oplysningskampagnen nærmere, fordi “... det syntes vi ikke, at der
var nogen grund til” (Bilag 12a: 13:33).

Kommunen forklarer denne responsstrategi med, at dens kommunikation på Facebook er apolitisk, og man
derfor af principielle årsager ikke diskuterer politik med borgerne her (Bilag 12a). Dette stemmer overens
med Germundssons udtale om den manglende Facebookdialog, da kritikken omhandler spørgsmål på et
nationalpolitisk plan (ibid.), som kommunen ikke må besvare. Dog var Kommunen på forhånd bevidst om,
at den ville blive stillet over for problemstillinger af netop politisk karakter som, “unge presses igennem
uddannelsessystemet”, “hvor skal vi bo” og “SU’en er for lav” (ibid: 04:30-07:00). Den manglende besvarelse på disse spørgsmål har potentielt kunnet lede til frustration blandt stakeholderne, da de ikke følte sig
hørt og anerkendt, som nævnt i afsnittet ‘Følelser’. Dog udtrykte kommunen anerkendelse inden for de
politiske rammer, som de arbejder under. Dette gjorde de ved at “like” billeder og kommentarer for at “anerkende, at de havde brug for at komme af med noget, anerkende at de havde set vores budskab, og anerkende at de også synes, at det er frustrerende“ (ibid:, 07:34).

Til spørgsmålet om kriser i private kontra offentlige institutioner er Kristensen ligeledes inde over, at offentlige institutioner oftere er mere forsigtige og bange for at indgå i interaktion med deres stakeholdere på
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sociale medier end private virksomheder, da de ikke på samme måde kan tillade sig at “strategisk skære
målgrupper fra” eftersom “alle borgere i princippet er kunder” (Bilag 10a: 12:46), hvilket stemmer overens
med strategien for kommunens Facebookbesvarelser som udlagt af Germundsson.
I henhold til de rammer, som offentlige institutioner har at kommunikere under, vurderer vi derfor, at der
her er en mulighed for, at stakeholderne ikke er bekendte med forvaltningsinstitutionens begrænsede responsmuligheder på opslag af politisk karakter, hvilket kan lede til, at der sker en forskydning i deres opfattelse af, hvem der kan gøre hvad i den politiske arena. Derfor risikerer stakeholderne at henvende kritikken
til det forkerte sted, da de i stedet burde have rettet kritikken mod de politiske beslutningstagere. Derfor
endte Københavns Kommune med at stå for skud for en kritik, som de ikke kunne gøre noget ved.
Dette kan understrege kommunens lidet positive omdømme i stakeholdernes socialt konstruerede opfattelse, og baseret på dens udførelseshistorie og omdømme, kan kommunen hurtigere tiltrække negative
historier via velcroeffekten. Denne effekt kan afspejles i Germundssons påstand om, at “mange er altid sure
på Københavns Kommune. Der er altid noget at være sur over – det er vi vant til at arbejde med, den præmis” (Bilag 12a: 04:17).

Københavns Zoo
I shitstormen der ramte Københavns Zoo, ser vi endnu engang virksomheden blive tilskrevet fuldt ansvar
for shitstormens opståen med udgangspunkt i aflivningen af Marius. Ligesom COOP og Københavns Kommune benyttede Københavns Zoo sig også af en formindskelsesstrategi i deres Facebookkommunikation om
aflivningen af Marius, hvilket ifølge Coombs er en god strategi i kriser, hvor virksomheden har et lavt ansvar
som præsenteret i mediedækningen (Coombs, 2013). Dog kan vi se, at medierne lagde ansvaret over på
Zoo, hvilket også er behandlet i afsnittet om ‘Traditionelle medier’. Desuden forekom en stor mængde kritik på Facebook, hvorfor denne case må høre inde under krisetypen bevidst krise (ibid.). Derfor ser vi i dette
tilfælde en inkonsistens mellem krisetype og responsstrategi. Dog benægtede Københavns Zoo ikke sit ansvar, men argumenterede for deres handling ud fra intentionen om at fremstå som en transparent virksomhed (Lauridsen, 2015). Derudover henviste Zoo til de europæiske retningslinjer på området, og argumenterede for, at aflivningen blev udført i “den gode sags tjeneste”. Dermed mindskede Københavns Zoo
sit eget ansvar i shitstormens opståen.

Københavns Zoo deltog aktivt i mediedebatten, hvor de informerede stakeholderne om grundlaget for aflivningen ved blandt andet at lave opslag på Facebook, hvori de anerkendte, hvordan det for nogle mennesker kunne lyde hårdt at aflive en ung giraf (Bilag 2). Ligeledes besvarede de stakeholdernes kritiske opslag
og kommentarer. Kristensen udtaler sig om denne konkrete shitstorm i vores interview, og fremhæver den

Side 79 af 123

Katrine Jessen & Cecilie Dam Nielsen
Copenhagen Business School

Kandidatafhandling
15. maj 2017

måde, hvorpå Københavns Zoo udnyttede den taletid, de blev givet i medierne til at skabe opmærksomhed
omkring emnet (Bilag 10a). Hun tilføjer, at Københavns Zoo i den konkrete situation med dens fastholdelse
af aflivningen samt kommunikation herom, risikerede at skære en del besøgende fra (især udenlandske
Facebookbrugere kritiserede Københavns Zoo i aggressive vendinger (Sand, 2014)), men at “det gælder om
at have den del af markedet, som kan betale regningerne” (Bilag 10a: 11:43). Vi vurderer dog, at Københavns Zoo på sin vis også står stærkere i opfattelsen hos nogle stakeholdergrupper, da mange af Zoos Facebookfølgere ligeledes begyndte at besvare kritiske kommentarer og tage Zoo i forsvar med henvisning til,
hvor man kan læse mere om processen og grundlaget for beslutningen om aflivningen af Marius (Bilag 2).
Ligesom det var tilfældet med COOP, holdt Zoo fast i sit argument og sin praksis på trods af massiv modstand. Også her ser vi et eksempel på nødvendigheden af, at virksomheder i visse tilfælde forsvarer sin
praksis, og tager imod den kritik, der kommer. Ligesom det var tilfældet hos COOP, står Zoo fast for at undgå fremtidige problemer både i relation til praksissen omkring aflivninger, men også i relation til at holde
dyrebestanden sund. Dette medfører også, at stakeholderne utvetydigt kender til Zoos virksomhedsførelse,
og årsagerne til den.

Jensens Bøfhus
I casen Jensens Bøfhus tillægges ansvaret for shitstormens opståen i høj grad virksomheden selv, og medierne og stakeholderne præsenterer især “David mod Goliath”-problematikken som den primære kilde til de
negative reaktioner. Denne problematik har vi også tidligere fremhævet som en potentiel udløsende faktor
for en shitstorm, og casen hører derfor også under Coombs’ krisetype bevidst krise.

Da stormen rasede, valgte Jensens Bøfhus at slette en mængde negative Facebookkommentarer, hvilket
resulterede i yderligere negativ opmærksomhed på denne platform. Efterfølgende lukkede restaurantkæden ned for muligheden for brugeropslag på sin Facebookside (Olsen, 2016), hvilket begrænsede stakeholdernes mulighed for interaktion med virksomheden. At Jensens Bøfhus lukkede ned for gæsteopslag på
siden, fordrede i stedet, at stakeholderne udtrykte deres harme på anden vis. Dermed modtog Jensens
Bøfhus, ligesom SuperBrugsen City, kommentarer på egne opslag, der på ingen måde var relateret til sagen,
samt kritiske opslag i Facebookgruppen ”Boycott Jensens Bøfhus” (2017). Kritikken gik særligt på Jensens
Bøfhus’ mangel på empati, hvilket bl.a. kommer til udtryk i kommentarer som ”Forargelsen bunder i […]
jeres tilsyneladende manglende empati, jeres griskhed og jeres brud på almindelige uskreve regler om hvordan man behandler sine medmennesker” (Bilag 22) og ”Fatter ikke at I går i de forbandede små sko. Det er
utroligt så arrogante I er” (Bilag 22).
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Jensens Bøfhus responderede på nogle af de kritiske kommentarer og lavede flere opslag på deres Facebookside, hvor de forklarede deres side af sagen (Facebook: Jensens Bøfhus, 2017). Her brugte de en formindskelsesstrategi, hvor de delvist påtog sig ansvaret, og anerkendte at det fremstod som ”den stores
kamp mod den lille”, og at dette ikke kunne undgås i en sådan situation (Bilag 22). Restaurantkæden fastholdt desuden, at de ”aldrig har haft til hensigt at ødelægge Jensens Fiskerestaurants forretning og at vi
ene og alene har ageret for at beskytte vores brand, som vi gennem mange år har opbygget” (ibid.). Hermed søgte de altså at minimere stakeholdernes opfattede skade ved at fastholde, at der aldrig har været
onde intentioner forbundet med retssagen mod Jensens Fiskerestaurant. Alligevel fortsatte kritikken på
Facebook, og medierne fastholdt en kritisk dækning af sagen. Jf. Kristensens udtale om, at “Hvis det du
[virksomheden] siger og gør [...] medfører, at folk bliver rasende, og at de bliver ved med at være rasende,
og at medierne raser [...] så har du fejlet” (Bilag 10a: 7:55), har Jensens Bøfhus fejlet i sin håndtering af
denne sag.

Ligesom det var tilfældet med Coop, Københavns Kommune og Zoo, stemte Jensens Bøfhus’ responsstrategi ikke overens med det kriseansvar, som stakeholderne tildelte virksomheden i denne sag. Dog synes responsstrategien i denne case endda at have skabt forvirring blandt stakeholderne omkring Jensens Bøfhus’
standpunkt. Dette skyldes, at Bøfhuset delvist påtog sig det ansvar, som stakeholderne tillagde dem, men
også delvist søgte at retfærdiggøre situationen ved at henvise til beskyttelsen af deres brand. Derudover
henviste restaurantkæden også til det juridiske medhold, de har fik i sagen (Emsø & Kjeldsen, 2016). Stakeholderne tog ikke positivt imod denne responsstrategi, hvormed Jensens Bøfhus havnede i en kommunikationskrise, hvor virksomhedens respons på den kritiske situation forværrede situationen yderligere frem for
at udbedre skaden (jf. Johansen & Frandsen, 2007). Dette bliver uddybet yderligere senere. Kristensen
nævner ligeledes, at det er karakteristisk for shitstorms, at de starter ét sted, hvor man ikke formår at
håndtere det hensigtsmæssigt, hvilket resulterer i yderligere kritik, hvorfor man altså skal håndtere to problematikker på samme tid (Bilag 10a). Dette synes i høj grad at være gældende for Jensens Bøfhus, hvorfor
sagen har været mere omfattende end de andre cases. Vi antager derfor, at hvis Jensens Bøfhus skulle have
vundet folkets opbakning i denne sag, skulle responsen være faldet både tidligere og have udtrykt årsagen
for retssagen mere koncist, end hvad tilfældet har været.

Refleksioner over virksomheders håndtering og respons
På baggrund af ovenstående afsnit så vi, hvordan krisetype og responsstrategi ikke altid stemmer overens,
når virksomheder kommer ud for en shitstorm. Dette har vi fundet flere årsager til. For det første kan virksomheden være underlagt politiske retningslinjer, der kan begrænse dens mulighed for interaktion og dia-
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log med stakeholderne. For det andet kan det fra virksomhedens synspunkt være nødvendigt at fastholde
interne retningslinjer og praksisser for at forsvare sine klare værdier eller sund virksomhedsførelse. Dog ser
vi, at hvis virksomheden undlader at respondere inden for kort tid, eller aktivt sletter opslag på de sociale
medier, vil kritikken eskalere.
Baseret på ovenstående punkter ser vi, at de virksomhedens håndtering og respons udgør et af shitstormens konstituerende elementer, og at en virksomheds (manglende) håndtering kan påvirke shitstormens
omfang.

I det følgende kapitel vil vi præsentere sammenhængen mellem shitstormens fem konstituerende elementer og dermed illustrere, hvordan elementerne overlapper hinanden, og tilsammen skaber shitstormen.

5.3 Shitstormmodellen
I ovenstående analyse har vi udfoldet de elementer, som vi udtrak på baggrund af vores informanter som
præsenteret i Kapitel 5.1. Som nævnt tidligere fandt vi ikke Haugs model for shitstormens anatomi tilstrækkelig til at beskrive en shitstorms forløb, da vores empiri viser, at stormen ikke er en lineær enhed, der løber fra fase til fase. Vores empiri viser derimod, at en shitstorm i langt højere grad er konstitueret af elementerne sociale medier og online netværk, traditionelle medier, intensitet og varighed, følelser samt virksomheders håndtering og respons, og at disse elementer er sammenflettet på en sådan måde, at de er svære at gengive i en lineær model. Vi vurderer, at shitstormens elementer vil lappe over hinanden i en sådan
grad, at man ikke på forhånd kan fastlægge, hvor og hvornår shitstormen starter, samt hvordan den vil forløbe og udvikle sig, hvorfor en illustration af en shitstorm ej heller er cyklisk.

Baseret på ovenstående kapitel illustrerer vi her shitstormens fem konstituerende elementer samt deres
overlap:
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Figur 6: Nielsen & Jessen, 2017

I denne model fremhæver vi, hvordan en shitstorm ikke kan finde sted uden de sociale medier, hvorfor de
udgør rammen for shitstormens opståen. Derudover ser vi, at det er i samspillet mellem de fem elementer,
at shitstormen opstår, hvorfor shitstormen ikke vil finde sted, hvis ikke alle fem elementer er til stede.
Baseret på ovenstående kapitel og model har vi nu fastlagt de elementer, der skal være til stede, for at shitstormen kan opstå. Vi kan dog endnu ikke fastlægge, hvorledes eller om en shitstorm adskiller sig fra en
virksomhedskrise jf. vores problemformulering. I det følgende kapitel vil vi derfor undersøge shitstormens
sammenlignelighed med de teoretiske definitioner af en virksomhedskrise, der blev præsenteret i Kapitel
4.2.1, med henblik på herefter at fastlægge. om en shitstorm kan placeres i krisetypologien.

Opsamling på shitstormens konstituerende elementer
Baseret på ovenstående analyse vil vi i dette kapitel samle op på de betragtninger, vi finder mest væsentlige for shistormens fem konstituerende elementer.

Fælles for alle cases er, at de har levet op til fire af de fem nyhedskriterier, og at traditionelle medier alle
har deltaget aktivt i beretningen om historierne. Shitstormen italesættes derfor af de traditionelle medier,
når de beretter om den negative sWOM, der finder sted mod en virksomhed på Facebook. I denne integration mellem de sociale og traditionelle medier opnår historien større opmærksomhed og når bredere ud i
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offentligheden. Yderligere sker der en dobbelt spillovereffekt, når historien pendulerer mellem de sociale
og traditionelle medier.
Både de traditionelle medier og virksomheders stakeholdere kan indtage rollen som agenda-setter. Med de
sociale medier som platform kan stakeholderne i dag ytre deres kritik i et offentligt forum, hvor alle i teorien er modtagere qua online netværk, og i denne situation kan de traditionelle medier indtage rollen som
beretter af kritik. Det er dermed i integrationen mellem stakeholdernes kritik på de sociale medier og nyhedsmediernes beretning herom, at shitstormen opstår og italesættes som fænomen.

Omfanget af de traditionelle mediers dækning afspejler mængden af kritik på Facebook. Når der sker stor
kritisk aktivitet på en virksomheds Facebookside, forekommer der ligeledes et højt antal nyhedsartikler om
denne aktivitet. Dog er det ikke volumen af mediedækning og negativ sWOM, der er afgørende for, hvornår
noget kan defineres som en shitstorm. Det er i højere grad virksomhedernes subjektive vurdering af, hvornår den føler, at kritikken går ud over det sædvanlige. Derfor kan der forekomme både store og små shitstorms. Uanset størrelsen tager en shitstorm sin begyndelse med et kritisk anslag fremført mod en virksomhed enten via et socialt eller traditionelt medie. Shitstormen forløber inden for få døgn, hvorefter den
afsluttes. Dog vil virksomheden opleve, at medierne efterfølgende bruger shitstormen som referencepunkt
i relaterede sager, hvorfor shitstormen fastholdes i den offentlige bevidsthed.

Stakeholdernes subjektive følelser er afgørende for, om de engagerer sig i kritik på sociale medier. Hvis
kritikken eller historien er følelsesmæssigt og intellektuelt stimulerende, vil den i højere grad være delbar.
Dermed har følelser en stor indvirkning på, om kritik mod en virksomhed spredes på de sociale medier.
Denne kritik kan mobiliseres, hvormed stakeholderne med en fælles stemme kan råbe en virksomhed op og
efterspørge en praksisændring. Dog fremgår det, at dette opråb ikke altid medfører stakeholdernes ønskede resultat, og at virksomheden ikke nødvendigvis vil ændre praksis, hvis den står under en stor mængde
kritik.

Fælles for vores cases er desuden, at stakeholderne i alle tilfælde tillægger virksomhederne det fulde ansvar for hændelsen, der leder op til shitstormen. Derfor kræver det, at virksomheden hurtigt responderer
på den kritik, den modtager. En shitstorm når sit klimaks i løbet af 24-48 timer, hvorfor hurtig respons er
væsentligt, hvis virksomheden vil have mulighed for at påvirke kommunikationen, der finder sted på de
sociale medier. Hvis virksomheden ikke svarer eller vælger at slette kritiske opslag, kan dette medføre frustration blandt stakeholderne, og dermed resultere i yderligere kritik. Derfor bør virksomheden også være
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opmærksom på løbende at indgå i dialog og interagere med sine stakeholdere, således at den fremstår
både åben og koncis i sin kommunikation, og stakeholderne kender virksomhedens værdier.

Alle vores cases har i høj grad opnået viralitet, og i alle cases fremkommer spreadability, propagativity og
integration som fremført i SPIN-frameworket. Da shitstorms ikke kan vedligeholde deres aktualitet samt
deres sensationelle og generelle nyhedsværdi, falder nyhedsmediernes interesse for dem. Denne manglende nyhedsværdi kan argumenteres at være forklaringen på manglen på elementet nexus fra Mills’ SPINframework. Med faldet af nyhedsværdien og dermed offentlighedens interesse, vil nexus ikke være til stede. Derfor fremgår det, at når nyhedskriterierne bortfalder i en historie, vil interessen for historien ligeledes
falde, hvilket vil resultere i lavere grad af viralitet.

Ovenstående pointer vil vi i det følgende kapitel anvende som basis for at vurdere en shitstorms sammenlignelighed med en virksomhedskrise på baggrund af de krisedefinitioner, vi præsenterede i Kapitel 4.2.1.
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6. Shitstorms i henhold til kriser
I det følgende afsnit vil vi undersøge vores cases i henhold til de teoretiske definitioner af virksomhedskriser, som vi har præsenteret i Kapitel 4.2.1. Dette gøres med henblik på at fastlægge i hvor høj grad, de to
fænomener er sammenlignelige. Efterfølgende vil vi belyse, hvorvidt en shitstorm, ligesom en krise, kan
inddeles i før-, under og efter-faser. Hermed ønsker vi at finde ud af, hvorvidt en shitstorm kan siges at
have et varslingstegn, og om shitstormen medfører et læringselement.

6.1 Shitstorms i sammenligning med Pauchant & Mitroffs krisedefinition
Som nævnt i Kapitel 4.2.1, definerer Pauchant & Mitroff en krise som “... en afbrydelse, der fysisk påvirker
et system som helhed og truer dets grundlæggende antagelser, dets subjektive selvfølelse, dets eksistentielle kerne” (1992) (Johansen & Frandsen, 2007: 77). I sammenligning med shitstormens fem konstituerende
elementer, som vi har defineret på baggrund af vores dataindsamling, finder vi ikke denne krisedefinition
brugbar for en shitstorm.

Pauchant & Mitroff nævner to betingelser, der skal være opfyldt, før der er tale om en krise:
Den første betingelse er, at hele organisationen skal være fysisk påvirket i en sådan grad, at virksomhedens
kerneforretning er truet (ibid.). Den anden betingelse er, at virksomhedens medlemmer udfordres på en
sådan vis, at de bliver tvunget til at indse, at baggrunden for deres subjektive, grundlæggende antagelser er
forkerte, eller tvunget til at forsvare sig mod de antagelser, der foreligger, for at beskytte virksomhedens
etablerede værdier (ibid.).

Set i henhold til shitstormen mod COOP, udtaler Nielsen til spørgsmålet om, hvorvidt shitstormen har haft
en målbar effekt på COOPs regnskab: “Nej. Ikke engang i den pågældende butik, som ikke engang i det
døgn, det stod hårdest på, solgte for en 25 øre mindre” (Bilag 11a: 18:50). Han nævner dog, at COOP fik i
omegnen af 10-20 udmeldelser fra deres kundeklub, men at “... omsætningen i butikken [SuperBrugsen City
Odense] blev ikke påvirket det mindste” (ibid., 19:02). Vi kan dog ikke selv undersøge shitstormens effekt i
COOPs regnskabstal, da shitstormen fandt sted i begyndelsen af regnskabsåret 2017, og effekten derfor
eventuelt først kan aflæses næste år. Vi vurderer dog på baggrund af ovenstående citat, at effekten af denne shitstorm ikke har påvirket COOP i en sådan grad, at hele dens kerneforretning - inklusiv Kvickly, Fakta,
Irma, osv. - har været truet på noget tidspunkt, jf. første betingelse af Pauchant & Mitroffs krisedefinition.
Et andet perspektiv på sagen er, at COOPs samlede kundemængde er væsentligt større, end deltagerantallet under shitstormen. COOP har et medlemstal på 1,6 millioner personer (COOP årsrapport, 2016), men
COOP modtog dog kun 153 kritiske opslag på deres Facebookside under stormen. Desuden modtog de mest
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kommenterede opslag på henholdsvis SuperBrugsen og COOPs Facebooksider færre end 200 kommentarer.
I den sammenhæng forekommer samlede mængde kritiske kommentarer lille.
Dog kan shitstormen risikere at have en negativ indvirkning på COOPs omdømme, men til denne betragtning udtaler Nielsen, at “Det er fuldstændig uden betydning for ens omdømme, når det er så kort“ (Bilag
11b: 2:53).

Hvad angår anden betingelse for Pauchant og Mitroffs krisedefinition ser vi i denne sag, at COOP giver en
offentlig forklaring og forsvarer deres handlinger og retningslinjer, som vi undersøgte i Kapitel 5.2.5. Dermed opfylder shitstormen anden betingelse for en krise.
Samlet set vurderer vi dog, at eftersom begge krisebetingelser ikke er opfyldt, kan denne shitstorm ikke
betegnes som en krise jf. Pauchant & Mitroffs definition.

Hvad angår shitstormen mod Cover, vurderer vi, at shitstormen ikke har har haft en effekt på og truet Covers eksistentielle kerneforretning, jf. Pauchant & Mills første betingelse. Dette ser vi på baggrund af et
stigende årsresultat fra år 2015 i sammenligning med årsregnskabet fra 2014 (Bilag 24), hvorfor det ikke
forekommer, at virksomhedens kerneforretning har været truet. Desuden kan vi se, at der fortsat i år 2015
og 2016 er udgivet månedlige magasiner (Nielsen, 2016), hvormed vi vurderer, at shitstormen ikke har været en afbrydelse, der fysisk har påvirket bladet som helhed, som Pauchant & Mitroffs krisedefinition omfatter. Eftersom shitstormen om Cover ikke opfylder denne første betingelse, er shitstormen ikke en krise i
Pauchant & Mitroffs forstand. Dog så Cover sig udfordret af den kritik, deres stakeholdere udtrykte, hvorfor
de så sig nødt til at undskylde publiceringen af det omdiskuterede billede og erkende, at det var en fejl (Bilag 3). Derfor opfylder shitstormen, ligesom shitstormen mod COOP, betingelse to for en krise.

Shitstormen mod Københavns Kommune adskiller sig fra de andre cases på den måde, at kommunen er en
offentlig institution, og derfor som udgangspunkt ikke kan trues i en sådan grad, at kerneforretningen er
påvirket (Finansiering, 2017). Dermed er Pauchant & Mitroffs første betingelse ikke opfyldt. Af samme årsag har kommunen i denne sammenhæng ikke besvaret de kritiske kommentarer online, qua dens position
som forvaltning, hvorfor den ikke kan indgå i politiske debatter med borgerne, som beskrevet i Kapitel
5.2.5. Dermed opfyldes heller ikke betingelse to for en krise. Baseret på Pauchant & Mitroffs krisedefinition
konkluderer vi derfor, at eftersom ingen af de to betingelser er opfyldt, kan denne shitstorm ikke betegnes
som en krise i Pauchant & Mitroffs forstand.
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I henhold til shitstormen der ramte Københavns Zoo fremgår det i virksomhedens årsrapport for 2015, at
virksomheden på ingen måde har lidt økonomisk skade som konsekvens af shitstormen. Både besøgstal og
salget af årskort har været stort set uændret fra 2013-2015 (Zoo Årsberetning 2015, 2016). Derfor er der
altså intet der tyder på, at Zoos kerneforretning på noget tidspunkt har været i fare som følge af shitstormen, som Pauchant & Mitroffs første betingelse kræver.
Ligesom COOP holdt Københavns Zoo fast i deres værdisæt og forsvarede aflivningen af Marius ved at fastholde vigtigheden af en sund dyrebestand (Ehrenskjöld, 2014). Dermed opfylder Zoo Pauchant & Mitroffs
anden betingelse, da de beskytter etablerede værdier ved at forsvare sig mod kritikernes foreliggende antagelser (jf. Johansen & Frandsen, 2007). Samlet set vurderer vi, at shitstormen der ramte Københavns Zoo,
ikke kan defineres som en krise i denne forstand, da de to betingelser ikke er opfyldt.

Shitstormen mod Jensens Bøfhus er det eneste af vores cases, hvor virksomheden selv udtaler, at shitstormen har haft en økonomisk indflydelse på årets resultat i både årsregnskaberne fra år 2014 og 2015 (Bilag
23). Restaurantkæden kom ud af regnskabsåret 2015 med et årsresultat på -56,6 mio. kr., hvormed virksomheden øgede sit underskud med knap 26 mio. kr. i forhold til år 2014 (Ulveman, 2016). Hertil udtaler
restaurantens ledelse, at “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 [...] afledte en uventet kraftig
og negativ mediestorm, der medførte en betydelig reduktion i antallet af gæster” (ibid.). Det er dog svært at
sige, om grunden til de negative regnskabstal i årene 2014 og 2015 reelt skyldtes shitstormens rasen isoleret set, eller om andre årsager ligger bag. Hertil lægger vi også det perspektiv, at restaurantkæden har haft
underskud i sit årsresultat siden år 2012 (Bilag 23), altså to år før shitstormen fandt sted. Til dette konkrete
shitstormeksempel udtaler Kristensen ligeledes, at markedskonjunkturer i nogle tilfælde også kan tilskrives
en negativ effekt i en virksomheds regnskabstal, og at der, i tiden hvor shitstormen stod på, kom “... andre
restauranter frem i det segment, de [Jensens Bøfhus] ellers havde haft for sig selv, og [de] er blevet ramt af
konkurrence” (Bilag 10a: 57:30).
I henhold til Kapitel 5.2.2, er det ligeledes denne shitstorm, der har set det højeste antal kritiske bemærkninger baseret på Facebookkommentarer. Ydermere har mediernes vinkling og præsentation været unuanceret og ikke-positiv i dækningen, hvilket kan have haft negativ indflydelse på stakeholdernes opfattelse af
restaurantkæden (Kapitel 5.2.2). Overordnet set vurderer vi derfor, at der er en tendens, der peger i retning
af, at Jensens Bøfhus er en truet forretning baseret på regnskabstallene fra 2013 og frem til i dag, hvorfor
Pauchant & Mitroffs første betingelse er opfyldt. Dog er det eneste, der taler for, at shitstormen ligger til
grund for den stadige nedgang i regnskabstallene, at Jensens Bøfhus selv udtaler dette (Ulveman, 2016).
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Også Jensens Bøfhus udtaler offentligt, at de ser sig nødsaget til at beskytte sit brand, hvormed de forsvarer
stævningen af Jensens Fiskerestaurant (Kapitel 5.2.2). Dette kan sidestilles med at forsvare sit værdisæt
mod stakeholdernes negative antagelser, jf. Pauchant & Mitroffs anden betingelse, da Jensens Bøfhus søger
at forsvare sine immaterielle aktiver. Dette gøres på trods af, at folkestemningen peger i retning af, at forsvaret er uberettiget, da stakeholderne ikke mente, man kunne patentere så alment et navn (“Det betød
shitstormen”, 2016).
Samlet set er begge Pauchant og Mitroffs betingelser opfyldt, hvorfor shitstormen, der ramte Jensens Bøfhus, må anses som en krise i deres forstand. Dog skal her stadig bemærkes, at vi ikke med overbevisende
sandsynlighed kan sige, i hvor høj grad restaurantkædens negative regnskabstal reelt skyldes shitstormen.
Derfor stiller vi os kritiske overfor, hvorvidt shitstormen har forskyldt opfyldningen af begge kriterier.

Refleksion
Som opsummering på vores shitstormeksempler i sammenligning med Pauchant og Mitroffs krisedefinition
vurderer vi, at en shitstorm og en krise er sammenlignelige hvad angår Pauchant & Mitroffs anden betingelse: at virksomheden enten undskylder eller forsvarer dens etablerede værdier. Ingen af vores cases, med
undtagelse af Jensens Bøfhus, opfylder dog den første betingelse omhandlende trussel af kerneforretningen, hvorfor Jensens Bøfhus i denne forstand er i krise. På trods af dette vurderer vi dog, at denne shitstorm ikke er sammenlignelig med Pauchant & Mitroffs krisedefinition.

Grunden til dette er, at vi vurderer, at Jensens Bøfhus forud for shitstormen i 2014 opfyldte første betingelse i Pauchant & Mitroffs krisedefinition. Derfor argumenterer vi for, at shitstormen i sig selv ikke er en krise,
men blot har været den udløsende faktor, der igangsatte krisen. Dette baseres på, at Jensens Bøfhus har
haft underskud i årsresultatet siden år 2012, men at underskuddet forværredes markant året efter shitstormen fandt sted. Med shitstormen opfyldte Jensens Bøfhus den anden krisebetingelse, da de forsvarede
deres immaterielle aktiver. I og med at begge betingelser blev opfyldt, opstod krisen. Dermed er det vores
vurdering, at en shitstorm ikke er en krise i Pauchant & Mitroffs forstand, men dog kan indgå som en del af
krisen, eller være den udløsende faktor i en krises opståen.

6.2 Shitstorms i sammenligning med Coombs’ krisedefinition
Den næste krisedefinition som vi vil opveje vores cases mod, er lavet af Coombs (1999), der beskriver en
krise som “... en begivenhed, der udgør en uforudsigelig større trussel, som kan have negativ indvirkning på
organisationen, branchen eller interessenter, hvis den håndteres på en forkert måde” (Coombs, 2015; Johansen & Frandsen, 2007: 78). Til forskel fra Pauchant & Mitroffs definition indebærer denne definition,
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som tidligere nævnt, også virksomhedens stakeholdere og branche, ligesom mangelfuld håndtering er afgørende for en krises opståen.

Fælles for COOP, Københavns Kommune og Zoo er, at deres responsstrategi på de respektive shitstorms,
der ramte dem, ikke stemte overens med det ansvar, deres stakeholdere tilskrev dem i forbindelse med
sagens opståen (Kapitel 5.2.5). Baseret herpå burde disse virksomheder indtræde i krisefasen, jf. Coombs’
definition, da shitstormene fra et stakeholderperspektiv er håndteret uhensigtsmæssigt, hvad angår krisetypen. Jf. Kapitel 5.2.5 ser vi dog, at hverken organisationen, branchen eller stakeholderne har lidt skade,
og der er derfor ikke tale om en krise.

Modsat disse tre cases benyttede Cover den responsstrategi, der stemte overens med tilskrivningen af ansvar for den hændelse, der ledte til shitstormen. Dog beskrev vi i ovenstående analyse (Kapitel 5.2.5), hvordan Cover både slettede kritiske Facebookopslag og responderede sent på shitstormen. Derfor kan vi ikke
argumentere ubetinget for, at Cover håndterede shitstormen rigtigt, da stakeholderne generelt ønsker
hurtig respons og interaktion med virksomhederne på de sociale medier (jf. Kapitel 5.2.4). Vi kan derfor
heller ikke vurdere, om shitstormen kunne have undgået at eskalere, hvis forlæggeren havde undskyldt for
hændelsen tidligere. Alligevel vurderer vi, at denne shitstorm ikke er en krise i Coombs’ forstand, eftersom
der jf. Kapitel 4.2.1 ikke er noget der tyder på, at virksomheden har lidt skade som følge af shitstormen, og
at stakeholderne godtog undskyldningen (Kapitel 5.2.5).

Hvad angår casen Jensens Bøfhus vurderer vi, at denne shitstorm er en krise jf. Coombs’ krisedefinition.
Dette baserer vi på, at Jensens Bøfhus ikke håndterede den negative sWOM hensigtsmæssigt (Kapitel
5.2.5), hvorfor shitstormen udgjorde en uforudsigelig større trussel for virksomheden (jf. Coombs). Ligeledes ser vi, at årsregnskabet for Jensens Bøfhus faldt markant i år 2015, efter shitstormen stod på (Kapitel
6.1) (Bilag 23), hvorfor den har haft en negativ indvirkning på virksomheden.

Refleksion
På baggrund af vores shitstormeksempler i sammenligning med Coombs krisedefinition kan vi også her se,
at Jensens Bøfhus er den eneste virksomhed, der kan betegnes som værende i krise. Eftersom stakeholdernes forståelse af, hvornår en virksomhed er i krise, er en subjektiv størrelse, kan det svært at vurdere,
hvornår en shitstorm udgør en trussel for virksomheden.
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Udover Jensens Bøfhus har ingen af vores casevirksomheder, de brancher de opererer i eller deres stakeholdere været negativt påvirket af shitstormen. Derfor er der ikke umiddelbart noget, der indikerer, at det
er håndteringen af shitstormen alene, der er afgørende for, om den har negativ indvirkning på virksomheden, branchen eller stakeholderne. Derfor ser vi, at en forkert håndtering af en shitstorm ikke nødvendigvis
resulterer i en krise, da tre af vores casevirksomheder benyttede sig af en “forkert” responsstrategi, men
det til trods klarede sig igennem shitstormen uden videre skade. Hvis denne forkerte håndtering ikke accepteres af stakeholderne, vil den medføre en krise i Coombs’ forstand. Derfor vurderer vi, at en shitstorm
ikke isoleret set er en krise i Coombs’ terminologi, men at den kan blive det, hvis stakeholderne ikke accepterer den responsstrategi, virksomheden håndterer shitstormen med.

6.3 Shitstorms i sammenligning med parakriser jf. Coombs & Holladay
I Kapitel 4.2.1 introducerede vi Coombs & Holladays term parakrise, der defineres som “a publicly visible
crises threat that charges an organization with irresponsible or unethical behavior” (Coombs & Holladay,
2012: 409). Med denne definition adresserer Coombs & Holladay som nævnt, hvordan brugerinteraktion på
de sociale medier udgør virksomhedernes primære trussel for kritik fremført af stakeholdere, ligesom virksomhedens synlighed i det offentlige rum øges via de sociale medier (Kapitel 4.2.1).

Helt centralt for en parakrise er, at den ifølge Coombs og Holladay allerede begynder ved den første modytring eller ved første kritikpunkt fremført på de sociale medier, og herfra opstår muligheden for, at det kan
udvikle sig til en krise (ibid.). Dermed er der et fællestræk mellem shitstorms og parakriser, da shitstorms
også kan tage deres udspring på baggrund af ét kritisk opslag på et socialt medie. Dog adskiller parakriser
og shitstorms sig i den forstand, at der først er tale om en shitstorm, når den oprindelige kritik har fået en
vis tilslutning, og har spredt sig til nyhedsmedierne. Dette blev belyst i ovenstående analyse af shitstormens
elementer, hvor det fremgik, at samtlige cases havde genereret en subjektivt stor mængde negativ sWOM
og medieomtale. Derfor dækker de to begreber ikke over samme fænomen. En shitstorm vil først finde
sted, hvis det varsel, som en parakrise udgør, ikke er blevet håndteret hensigtsmæssigt i et stakeholderperspektiv og derefter resulterer i mobilisering og eskalering af kritikken.
Dermed anerkender vi Emsø & Kjeldsens placering af en shitstorm i det sene forløb af en parakrise, som
fremført i deres afhandling “Når lynet slår ned” (Emsø & Kjeldsen, 2016). Når en mobilisering og eskalering
af negativ sWOM på de sociale medier finder sted, og nyhedsmedierne ligeledes går aktivt ind i sagen, opstår shitstormen, hvorfor denne kan placeres i parakrisens sene forløb (ibid.). Hvis virksomheden håndterer
en shitstorm uhensigtsmæssigt, som opfattet af stakeholderne, vil en krise kunne opstå, og shitstormen vil
bevæge sig mod højre i modellen nedenfor. Hvis virksomheden derimod håndterer shitstormen hensigts-
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mæssigt, vil den bevæge sig mod venstre og lede til virksomhedens normale tilstand. Dette forløb for shitstormens placering i et kriseforløb illustrerer Emsø & Kjeldsen således:

Figur 7: Emsø & Kjeldsen, 2016: 66

Denne model illustrerer shitstormen som en eskalering af en parakrise, hvor en mobilisering af kritik har
fundet sted. Dermed ligger shitstormen forud for en krise (ibid.). Dette understreger vi ligeledes i vores
analyse i Kapitel 6.2, hvor vi konstaterer, at hvis en shitstorm ikke håndteres hensigtsmæssigt, kan den resultere i en krise, som var tilfældet for Jensens Bøfhus jf. Coombs’ krisedefinition.

Refleksion
I henhold til vores cases ser vi, at alle disse shitstorms har formået at generere en stor mængde Facebookkritik, der i samspil med de traditionelle medier har resulteret i en eskalering. Derfor kan disse shitstorms
ikke defineres som parakriser jf. Coombs & Holladay, hvorfor vi samlet set vurderer, at en shitstorm og en
parakrise ikke er det samme, men at en shitstorm er resultatet af en eskaleret parakrise.

6.4 Shitstorms i sammenligning med kommunikationskriser, jf. Johansen & Frandsen
Den sidste definition fra krisetypologien, som fremstillet i Kapitel 4.2.1, er fra Johansen & Frandsen, der
introducerer den dobbelte krise. Johansen og Frandsen definerer denne som “en krise, hvor den oprindelige
krise overlejres af en “kommunikationskrise”, for så vidt virksomheden ikke magter at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen af den oprindelige krise” (Johansen & Frandsen, 2007:
79). I lighed med Coombs’ krisedefinition er virksomhedens håndtering også her udslagsgivende for, hvorvidt en krise vil opstå eller ej (jf. Kapitel 4.2.1).

I Kapitel 5.2.5 ser vi, at der er en kløft mellem krisetype og tilhørende responsstrategi i fire af vores cases.
Alligevel opfatter vi overordnet virksomhedernes håndtering af kritikken - med undtagelse af Jensens Bøf-
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hus’ håndtering - som accepteret af stakeholderne (Kapitel 5.2.5). Dette skyldes, at de fire andre shitstorms
alle aftog inden for få døgn (Kapitel 5.2.3), ligesom ingen af de fire virksomheder har lidt økonomisk skade
(Kapitel 6.1).

I Covers tilfælde beskyldte stakeholderne magasinet for uetisk praksis i forbindelse med publiceringen af
det omtalte foto (Kapitel 5.2.2). Cover benyttede sig af den korrekte responsstrategi, men ikke i første instans. I første omgang reagerede Cover ikke på kritikken, men slettede den i stedet, hvilket medførte ny
kritik. Qua Covers sletning af kritiske opslag, opstod en parakrise, da stakeholderne kritiserede Covers
håndtering af den oprindelige kritik. Dog mobiliserede den nye kritik sig aldrig, og med Covers uforbeholdne undskyldning for publiceringen af billedet, resulterede det i 1.100 likes og en stor mængde positive
kommentarer (Kapitel 5.2.5). Herefter ebbede både kritikken af Covers publicering af billedet og kritikken
af Covers sletning af Facebookopslag ud. Derfor vurderer vi, at undskyldningen blev accepteret af stakeholderne, hvormed Covers indledende håndtering ikke resulterede i en kommunikationskrise (jf. Johansen &
Frandsen).

I shitstormene der ramte COOP, Københavns Zoo og Københavns Kommune ser vi også en inkonsistens
mellem krisetype og responsstrategi. Nielsen udtaler, at det er vigtigt ikke at bøje sig for folkestemningen
og blive et offer for den (Bilag 11a, 2017). Denne strategi lader til at holde stik i COOP og Københavns Zoos
tilfælde. På trods af at responsstrategierne i henhold til Coombs’ kriseterminologi i begge tilfælde er forkerte, lader stakeholderne alligevel til at have godtaget begge virksomheders respons (Kapitel 5.2.5). Både
Coop og Zoo begrundede hændelserne, der lå til grund for de respektive shitstorms, ved at referere tilbage
til virksomhedernes klare regelsæt. COOP henviste til deres nul-tolerance personalepolitik og Zoo kommunikerede uforbeholdent og ærligt ud om nødvendigheden af Marius’ aflivning. Eftersom stakeholderne
accepterede responsen, forekom der ikke en kommunikationskrise jf. Johansen & Frandsen.

I casen Københavns Kommune så vi, hvordan kommunen kun har begrænset mulighed for at interagere
med sine stakeholdere på de sociale medier (Kapitel 5.2.5). På trods af den begrænsede interaktion faldt
kritikken mod kommunens fertilitetskampagne dog hurtigt (Kapitel 5.2.3), ligesom der ikke opstod ny kritik
mod kommunens håndtering. Derfor vurderer vi, at der ej heller her er tale om en kommunikationskrise i
Johansen & Frandsens forstand.

Hvad angår casen Jensens Bøfhus vurderer vi, at der er tale om en kommunikationskrise jf. Johansen &
Frandsen. Ligesom det var tilfældet med Cover, tyede Jensens Bøfhus til sletning af kritiske opslag på sin
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Facebookvæg. Ydermere lukkede restaurantkæden ned for muligheden for at lave opslag på væggen. Dette
foranledigede ny kritik af Jensens Bøfhus, da stakeholderne udtrykte frustration over denne fremgangsmåde (Kapitel 5.2.5). Den nye kritik udgjorde dog ikke den største del af den overordnede kritik mod Jensens
Bøfhus, som omhandlede retssagen mod Jensens Fiskerestaurant.
Da Jensens Bøfhus responderede, brugte de en formindskelsesstrategi, der ikke stemte overens med krisetypen. Denne respons blev dog ikke accepteret af stakeholderne (Kapitel 5.2.5). Derfor ser vi i denne case,
at der opstod en kommunikationskrise, da stakeholderne ikke godtog restaurantkædens forklaring på årsagen til stævningen, nemlig at beskytte sine immaterielle aktiver (Kapitel 6.1). Dette til trods fastholder Jensens Bøfhus formindskelsesstrategien i sin respons på kritikken med henblik på at mindske sin egen skyld i
sagen (Kapitel 5.2.5).

Refleksion
Med udgangspunkt i Johansen & Frandsens definition af en dobbeltkrise ser vi, at hvis stakeholderne ikke
accepterer virksomhedens respons på en shitstorm, vil shitstormen udvikle sig til en kommunikationskrise.
Hvis virksomheden befinder sig en sådan situation, skal den på en og samme tid håndtere den oprindelige
shitstorm og den kommunikationskrise, som den uhensigtsmæssige håndtering af shitstormen medfører.

Som vi så i shitstormen mod Cover, opstod en parakrise mod virksomheden (jf. Coombs & Holladay, 2012)
på baggrund af virksomhedens sletning af Facebookopslag. I dette tilfælde forsvandt parakrisen (kritikken
af sletningen af opslagene) dog, eftersom shitstormen blev håndteret hensigtsmæssigt. Havde Cover dog
ikke formået at håndtere shitstormen hensigtsmæssigt, kunne den nye parakrise være eskaleret til en ny
shitstorm - hermed en kommunikationskrise.

I casen Jensens Bøfhus opstod shitstormen på baggrund af retssagen mod Jensens Fiskerestaurant. Modsat
Cover formåede Jensens Bøfhus ikke at håndtere denne shitstorm hensigtsmæssigt set fra stakeholdernes
perspektiv, hvorfor der opstod en kommunikationskrise. Dette skete fordi Jensens Bøfhus ikke formåede at
“at lede de kommunikationsprocesser, som skulle bidrage til håndteringen” af shitstormen (Johansen &
Frandsen, 2007: 79). Derfor vurderer vi, at kommunikationskrisen har bidraget til at shitstormen har bevæget sig ind i krisefasen (Kapitel 4.2.1), fordi den uhensigtsmæssige håndtering af shitstormen forværrede
situationen for Jensens Bøfhus.

Med udgangspunkt i Johansen & Frandsens teori, vurderer vi derfor, at en shitstorm både kan udgøre en
kommunikationskrise som resultat af uhensigtsmæssig håndtering af enten en krise eller en forudgående
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shitstorm, og at uhensigtsmæssig håndtering af en enkeltstående shitstorm kan resultere i en kommunikationskrise.

6.5 Shitstormen i sammenligning med krisefaserne
Ifølge Coombs og Mitroff er kriser uundgåelige, hvorfor virksomheden må forberede sig på en sådan (Mitroff, 1996; Coombs, 2015). I dette kapitel vil vi se nærmere på indholdet i krisens tre makrofaser for at
belyse kriseforløbet og -håndteringen med henblik på at undersøge, om en shitstorm i samme grad som
kriser kan inddeles i før-, under- og efter-faser. Dette gøres ved hjælp af henholdsvis Fink, Mitroff og
Coombs, som præsenteret i Kapitel 4.2.2.

Det bør noteres, at vi i dette afsnit behandler en shitstorm ud fra kriseteoriens makrofaseinddeling. Vi benytter derfor begreberne fremført i kriseteorien om de tre krisefaser. Når vi omtaler de enkelte faser i dette
afsnit, vil det være med udgangspunkt i før-, under- og efterfaserne for en shitstorm og ikke en krise. Vi vil
derfor i det følgende udelade ordet “krise” og blot tale om før-, under-, og efter-fasen, som de oplevedes i
shitstormene mod vores casevirksomheder.

6.5.1 Før-fasen
Som nævnt i Kapitel 4.2.2 er det i før-fasen, at virksomheden bør opfange de varslingstegn, der eventuelt
måtte være forud for en kritisk begivenhed for dermed at kunne eliminere risikoen.

I takt med at mediearenaen har ændret sig med de sociale mediers frembrud (Kapitel 4.4), har virksomheders håndteringsstrategi ligeledes måttet tilpasse sig det nye kommunikationsparadigme i forbindelse med
at opfange varslingstegn i før-fasen. Bispeskov pointerer, hvordan virksomheders håndtering af kritik har
ændret sig i takt med Facebooks opståen som delingsmedie. Han fremhæver de sociale medier som en
guldgrube, der giver virksomheder mulighed for at se, hvad der rører sig blandt deres stakeholdere (Bilag
13: 1:01:30). Han udtaler desuden, at “Vores erfaring er, at hvis vi ikke forstår at reagere hurtigt på både de
små og store ting, så mister vi tit muligheden for afgørende at påvirke det videre forløb” (ibid.: 4:20). Hermed anerkender han, at en proaktiv indsats kan have betydning for, hvordan kritik kan udvikle sig og udgøre en trussel for virksomheden.

I Københavns Kommune opfatter man ligeledes interaktion på sociale medier som en væsentlig forudsætning for før-håndtering, og Germundsson fremhæver også Facebook som medie for en demokratisk dialog,
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hvor brugerne har “... fået et talerør, som ikke var der før” (Bilag 12: 16:15). Hun nævner dog, at det for
kommunen dermed også betyder, at man nu laver krisehåndtering hele tiden, fordi “mange er altid sure på
Københavns Kommune. Der er altid noget at være sur over” (ibid.: 02:55).

Baseret på Bispeskov og Germundssons udtalelser ser vi virksomhedernes opfattelse af væsentligheden af
at neddæmme kritik på sociale medier proaktivt i relation til både shitstorms og kriser. Hermed ønskes det
at undgå at kritikken eskalerer og udvikler sig til noget, der kan gøre større skade på virksomheden. Dette
hænger også sammen med Coombs’ udtalelse om de sociale medier som platform til at opfange de advarselssignaler, som interaktionen på de sociale medier skaber (Kapitel 4.3.4), og som dermed skaber grundlag
for virksomhedens proaktive ageren og håndtering af kritik i før-fasen. I denne forbindelse udtaler Kristensen sig ligeledes om de sociale mediers rolle som en del af en virksomheds monitorering, og siger, at “Det
fede ved sociale medier er, at det er et signal – en fokusgruppe, der aldrig går hjem” (Bilag 10: 27:40). Dermed understreger hun, at virksomheder bør lytte til de signaler, der forekommer, og reagere på dem for at
forhindre en mobilisering af kritik. Hertil tilføjer hun yderligere, at alt for mange shitstorms opstår fordi
“man ikke lytter, man samler det ikke op, man ignorerer det for længe” (ibid.:28.01).

Som tidligere beskrevet ligger en parakrise forud for en shitstorm og en eventuel krise. Her gælder det altså, at hvis virksomheder skal forhindre en shitstorm, må de være opmærksomme på parakriser og foretage
hensigtsmæssig håndtering heraf.
Coombs fremhæver også vigtigheden af proaktiv håndtering og monitorering af de sociale medier, da et
“uvigtigt” opslag hurtigt kan udvikle sig til en krise på grund af spredningshastigheden på Facebook (Kapitel
4.3.4). Baseret på dette præsenterer han fire regler, virksomheder bør følge i håndteringen af kriser på
sociale medier. Som beskrevet i Kapitel 4.3.4 lyder reglerne (Coombs, 2015):
1. Vær til stede
2. Vær til stede hvor stakeholderne er det
3. Vær til stede før en krise starter
4. Vær høflig

I henhold til vores cases kan vi se, at alle vores casevirksomheder er til stede på de sociale medier, hvor
også deres stakeholdere er det, ligesom de er til stede online før shitstormen starter. Hermed har de mulighed for at blive opmærksomme på, hvad der rører sig blandt stakeholderne, samt gribe, adressere og
håndtere eventuel kritik i opløbet.
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I casene Cover og Jensens Bøfhus ser vi, hvordan virksomhederne ikke besvarer den indledende kritik, de
modtager, men derimod sletter nogle af de kritiske opslag (Kapitel 5.2.5). Vi vurderer, at sletningen af opslag ikke bør ses som håndtering af kritik, og i særdeleshed ikke som en proaktiv handling, der kan eliminere risikoen for krisens opståen (jf. Coombs, 2015). Det fremgår af casene, at sletning i stedet kan lede til, at
kritikken eskalerer, hvis stakeholderne opdager denne “strategi”, hvormed virksomheden kan bevæge sig
ind i under-fasen. I under-fasen kan den uhensigtsmæssige håndtering resultere i en kommunikationskrise
og lede til yderligere og mere omfattende kritik. Dette kan medføre at stakeholderne trækker deres støtte
til virksomheden på grund af mangelfuld reaktion fra virksomhedens side (Johansen & Frandsen, 2007). Vi
vurderer i forlængelse heraf, at vores tre resterende casevirksomheder optræder høfligt i deres online interaktion med stakeholderne, selvom stakeholderne måske ikke altid er enige i virksomhedens synspunkt.
Dette gør vi på den baggrund, at disse virksomheder i større eller mindre grad indgår i dialog med deres
stakeholdere på Facebook som en proaktiv del af før-fasen, hvor de imødekommer stakeholdernes problematikker, med henblik på at eliminere de varslingstegn, de ser.

I henhold til vores cases ser vi, at en virksomheds blotte tilstedeværelse på Facebook ikke er tilstrækkelig
for at undgå kritik. Hvis virksomheden ikke interagerer og indgår i høflig dialog med dens stakeholdere på
sociale medier, hvor alle kan se det, risikerer den i højere grad at blive udsat for en shitstorm, da parakriserne ikke bliver håndteret, og dermed kan udvikle sig. Dog viser vores cases også, at en virksomhed kan
blive ramt af en shitstorm på trods af, at den er til stede på de sociale medier, interagerer og indgår i dialog
med stakeholderne. Forklaringen herpå er blandt andet, at også eksterne faktorer (fx medierne) spiller en
rolle i, hvad der udvikler sig til en shitstorm, og hvad der ikke gør (Kapitel 5.2.2).

Til spørgsmålet om, hvorvidt en shitstorm har en før-fase i lighed med krisefaserne som defineret i Kapitel
4.2.2, er svaret ja. Denne fase ses udtrykt ved en parakrise, som vi i Kapitel 4.2.1 ser, ligger forud for både
shitstorms og kriser. For både shitstorms og kriser gælder det, at tilstedeværelse og monitorering på sociale
medier er en væsentlig del af en proaktiv håndtering af den kritik, der måtte opstå. Dette gøres med henblik på at eliminere denne kritik, før den eskalerer til en shitstorm, og dermed bevæger sig ind i underfasen.

6.5.2 Under-fasen
I under-fasen handler det for virksomheden om at skabe overblik og få kontrol over den kritiske situation,
samt at tage stilling til, hvordan den skal håndteres (jf. Johansen & Frandsen, 2007).
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På trods af de sociale medier som ideel platform for opdagelse af varslingssignaler i før-fasen, som konstateret ovenfor, medbringer Facebook som social platform dog også nogle udfordringer, der ses udtrykt i
under-fasen. Udfordringen ved brugerinteraktion på sociale medier er blandt andet, at virksomheden ikke
har kontrol over konteksten, forstået på den måde, at “vores udsagn lynhurtigt [kan] få en anden betydning, fordi de bliver associeret med nogle andre elementer”, og derfor er der mulighed for, at “... sociale
medier kan forstørre ting enormt meget” (Bilag 9a: 09:37).

I et kriseledelsesperspektiv understreger Fink også kontrol som centralt for virksomhedens håndtering af en
krise, og hvis krisen ikke er mulig at kontrollere, skal virksomheden udøve mest mulig indflydelse på dens
forløb (Fink, 2002). Vores empiri viser dog, at det ikke altid er muligt for virksomheden at udøve indflydelse
på en krises forløb, og Bispeskov udtaler, at “Nogle gange har vi mulighed for at påvirke det videre forløb
[af en krise] positivt, og andre gange har vi ikke“ (Bilag 13, 04:40). Hermed ser han også tid som en udfordring for håndtering af en kritisk situation, der ikke kunne elimineres i før-fasen, da det kan være udfordrende at indsamle rettidig information og videredistribuere den til de relevante stakeholdere inden for en
kort tidsramme. Tid og intensitet er ligeledes to væsentlige faktorer for Fink, og han fremhæver, at virksomheder bør have en håndteringsstrategi på forhånd (jf. Kapitel 4.2.2).

Når vi overfører denne kriseteori til vores shitstorms, ser vi, at ingen af vores casevirksomheder har haft
mulighed for at kontrollere shitstormen fra start til slut, da shitstormen delvist finder sted på de sociale
medier, hvor stakeholdernes interaktion er uden for virksomhedens kontrol (Kapitel 4.4). Dog kan virksomhederne prøve at præge det, der bliver skrevet og sagt, selvom den måske ikke har en håndteringsplan klar
på forhånd. Netop i spørgsmålet om, hvorvidt man har en håndteringsplan adskiller vores informanter sig
fra Finks kriseteori, da de ikke mener, det er nødvendigt at have en fasttømret plan for håndteringen af en
shitstorm.
Fx nævner Nielsen, at COOP ikke havde en håndteringsplan forud for den pågældende shitstorm, og han
udtaler, at “Der kommer altid nogle [shitstorms], når man mindst venter det. Man kan aldrig lave planer [...]
Man skal være klar til at improvisere” (Bilag 11a: 21:20). Ej heller Københavns Kommune lå inde med en
plan for håndteringen af shitstormen, og beskriver erfaring som grundlag for håndteringsmetoden (Bilag
12a: 08:00).

I under-fasen er det, som nævnt i vores teoriafsnit, netop vigtigt at kommunikere rettidigt og effektivt med
sine stakeholdere, for at undgå at de trækker deres støtte til virksomheden (Johansen & Frandsen, 2007). I
shitstormen mod Cover fremgik det, at virksomheden ikke responderede, før kritikken var eskaleret på
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Facebook. Dog ser vi, at der var konsistens mellem krisetype og responsstrategi (Kapitel 5.2.5), hvorfor responsen blev godtaget af stakeholderne. Med den hensigtsmæssige respons undgår Cover at miste stakeholdernes støtte. De formår at kommunikere deres undskyldning ud, hvorefter shitstormen aftager.

I shitstormen mod Jensens Bøfhus kan vi se, at restaurantkæden ikke besvarede de kritiske kommentarer
forud for shitstormen, men først interagerede med deres stakeholdere senere i shitstormens forløb, efter
den var eskaleret på de sociale medier (Kapitel 5.2.5). Som nævnt ovenfor er en af udfordringerne ved de
sociale medier, at man afgiver noget af kontrollen over dialogen, og denne problematik fremstår tydeligt i
shitstormen mod Jensens Bøfhus. Restaurantkæden reagerede først sent på kritikken, de fik rettet mod sig,
og de lykkedes ikke med at bryde igennem mediemuren og få deres budskaber igennem (Kapitel 5.2.2). Vi
vurderer, at en stor del af grunden til, at de ikke lykkedes med dette var, at stakeholderne havde taget kontrollen over kommunikationen, og Jensens Bøfhus’ egen kommunikation syntes derfor at drukne i andet
indhold om sagen, der spredtes på tværs af mediekanalerne. Omvendt viste Københavns Zoo et eksempel
på, hvordan hurtig og koncis respons kan give virksomheden kontrol, hvormed de kan præge dialogen mellem virksomhed og stakeholdere.

Til spørgsmålet om, hvorvidt en shitstorm har en under-fase i lighed med krisefaserne som defineret i Kapitel 4.2.2, er svaret ja. Ligesom i håndteringen af kriser, vurderer vi, at det også under en shitstorm er helt
essentielt at respondere - helst hurtigt. Jo hurtigere responsen falder, jo større er sandsynligheden for, at
man selv aktivt kan præge kommunikationen om virksomheden. Såfremt dette ikke lykkes, kan shitstormen
forværres, da virksomheden netop har mistet kontrollen over, hvad stakeholderne ytrer og kan have svært
at kommunikere sit eget standpunkt.

6.5.3 Efter-fasen
I efter-fasen er kritikken stilnet af, tidspresset for en reaktion er ligeledes faldet, og virksomhedens normale
dagligdag træder ind (Johansen & Frandsen, 2007). Mitroff og Coombs fremhæver begge, at efter-fasen
indeholder et læringselement, som virksomheden skal bruge til sin fremtidige håndtering af lignende situationer. Ligeledes understreger begge, at kriser ikke er enkeltstående tilfælde, hvorfor virksomheden hele
tiden må videreudvikle sin håndteringsplan (Coombs, 2015; Mitroff et al, 1996).

Når vi undersøger efter-fasen i vores cases, kan vi se, at alle cases fremhæver et læringselement fra de shitstorme, de stod under, som Mitroff og Coombs adresserer. Om shitstormen der ramte COOP udtaler Nielsen: “Vi kunne have været mere bløde til at sige, at vi bruger sagen til at se, om vi burde gøre vores interne
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arbejde lidt anderledes, så vi kan blive tydeligere overfor medarbejderne” (Bilag 11a: 15:46). Dog vedholder
informationsdirektøren sig den responsstrategi, COOP fulgte under håndteringen af shitstormen, og fastholder, at det var den rigtige håndtering (Kapitel 5.2.5).

I casen Cover vurderer vi på baggrund af ændringen i den danske modebranchens etiske charter, at Mitroff
og Coombs’ læringselement også fremtræder som resultat af denne sag. Dette gør vi på baggrund af udtalelsen fra Eva Kruse, Danish Fashion Institutes direktør, der siger: “Der er ingen tvivl om, at sagen med Cover-magasinet for alvor har gjort det tydeligt, at der fortsat er problemer i modebranchen med det skønhedsideal, der fremstilles” (Blichert, 2015) (Kapitel 5.2.3). Blot halvanden uge efter shitstormen blev modebranchens nye charter lanceret (Kapitel 3.3), hvorfor vi altså så en hurtig branchereaktion på den kritik,
som Cover stod under, med henblik på at undgå lignende sager i fremtiden (Blichert, 2015).

Ligesom Nielsen fremhæver Germundsson, at Københavns Kommune ville ændre nogle interne praksisser,
hvis de igen blev ramt af en shitstorm. Hun udtaler, at “Det vi har lært er, at i den situation skulle vi have
udstyret nogle af de fagfolk, der sad med kampagnen og sad med alt den viden, med administratorrettigheder, så de kunne gå ind. Det blev sådan lidt en flaskehals hos os” (Bilag 12a: 08:02). Derfor kan man også
her tale om, at shitstormen er en del af en cyklus i et kriseledelsesperspektiv, hvorudfra man tilrettelægger
sin fremtidige håndtering efter den erfaring, man har gjort sig i håndteringen af lignende sager.

I casen Københavns Zoo udtaler Divisionschefen, Sami Widell, at de i dag er ”mere opmærksomme på konsekvenserne nu og muligheden for, at en sag kan blive stor. Jeg tror ikke, der var nogen, der havde forventet
omfanget dengang” (Lauridsen, 2015). Selvom shitstormen ikke har ført til ændrede retningslinjer for aflivningen af dyr (ibid.), medtager Københavns Zoo sig læring i form af erfaring. Derfor optræder Mitroff og
Coombs’ læringselementet også her til fremtidig håndtering af de sager, der eventuel måtte opstå, når Zoo
næste gang står over for kritik fra deres stakeholdere.

Jensens Bøfhus udsendte i juni 2015 en pressemeddelelse i forbindelse med årsregnskabet for 2014, hvori
shitstormen mod dem blev omtalt. Grundlægger og ejer, Palle Skov Jensen, citeres med: “… vi var tydeligvis
ikke dygtige nok til at få forklaret denne misforståelse [at Jensens Fiskerestaurant ville ekspandere]. Det vil
vi være bedre til i fremtiden” (“Mere end 150.000”, 2015). Som det fremgik af vores analyse af Jensens Bøfhus’ håndtering af shitstormen, lykkedes Jensens Bøfhus ikke med deres responsstrategi under shitstormen
(Kapitel 5.2.5). I stedet eskalerede kritikken yderligere, hvilket i sidste instans resulterede i en krise, som vi
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så i Kapitel 4.2.1. Af Palle Skov Jensens udtalelse fremgår det, at der har været et læringselement til stede
hvad angår håndtering af fremtidige shitstorms eller kritik på de sociale medier.

For Fink er krisen, som nævnt i vores teoriafsnit, en enkeltstående begivenhed, hvorfor krisen har et definitivt sluttidspunkt i hans typologi, og ikke indeholder et læringselement til videre brug for virksomheden
(Kapitel 4.2.2). Baseret på ovenstående undersøgelse af vores cases kan vi udlede, at en shitstorm ligesom
en krise jf. Mitroff og Coombs, medfører et læringselement til håndtering af kritik i fremtiden. Dermed kan
vi også konkludere, at Finks opfattelse af efter-faserne ikke er brugbar til klarlæggelse af en shitstorms faser.

Til spørgsmålet om, hvorvidt en shitstorm har en efter-fase i lighed med krisefaserne som defineret i Kapitel
4.2.2, er svaret ja. Når vi sammenligner efter-fasen med vores cases ser vi, at alle har medført et læringselement, som har eller vil resultere i erfaring til håndtering af fremtidig kritik.

Opsamling
På baggrund af ovenstående afsnit om shitstormens faser i sammenligning med kriser så vi, at begge indeholder en før-, under og efter-fase. Vi så, at en virksomhed selv aktivt kan præge den omtale, den får på de
sociale medier ved at være til stede, så den kan opfange de varslingssignaler, der måtte opstå. På de sociale
medier har virksomheden desuden mulighed for at indgå i dialog og opbygge relationer med sine stakeholdere i før-fasen med henblik på at eliminere eventuel kritik. Ligeledes kan en sådan håndteringsplan resultere i, at stakeholderne vil forsvare virksomheden i en kritisk situation i under-fasen. I efter-fasen ser vi, at
virksomheden har opbygget erfaring, og en shitstorm medfører et læringselement, hvilket kan ruste virksomheden til at stå bedre i håndteringen af fremtidige shitstorms.
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7. Den virksomhedsrelaterede refleksion
Med udgangspunkt i Kapitel 5 og 6, vil vi i det dette kapitel beskrive, hvorfor det er vigtigt for virksomheder
at vide, hvad en shitstorm er, hvordan den opstår, og hvordan man skal reagere på den.

Baseret på de fem konstituerende elementer, vi identificerede i Kapitel 5.1, kan vi først og fremmest slå
fast, at virksomheder må være forberedte på, at en shitstorm kan tage sit anslag på flere medieplatforme.
En af udfordringerne som virksomheder står overfor i forbindelse med sociale medier er, at kommunikation
kan generere spredning med en stor hastighed, og i integrationen med traditionelle medier øges denne
spredning yderligere. Derfor vurderer vi, at det vigtigt at medielandskabet løbende monitoreres og overvåges for at fange negativ sWOM før det mobiliseres og eskalerer til en shitstorm.

At spredning af indhold på de sociale medier forekommer så hurtigt medfører også, at virksomheders responstid på kritik er forkortet i forhold til for blot 10 år siden. Flere af vores cases vidner om, at hurtig respons er vigtig, hvis kritik ikke skal eskalere, og det fremgår, at stakeholderne efterspørger kommunikation
og dialog på de sociale medier. Jo hurtigere virksomheder responderer, jo større er sandsynligheden for, at
de selv kan være aktivt medvirkende til at forme og kontrollere kommunikationen, og dermed forhindre en
parakrise i at udvikle sig til en shitstorm.
Respons skal dog ikke blot være hurtig, den skal også opfattes som hensigtsmæssig af stakeholderne. Hvis
hverken parakrisen eller den eventuelt efterfølgende shitstorm håndteres hensigtsmæssigt, vil virksomheden træde ind i et krisestadie. Ved hensigtsmæssig respons vil virksomheden igen indtræde i normaltilstand. Dog bør det bemærkes, at hensigtsmæssig respons ikke nødvendigvis indebærer, at responsstrategien stemmer overens med den identificerede krisetype som opfattet af virksomhedens stakeholdere.

En shitstorm er også en storm af stakeholdernes følelser, der rettes mod virksomheden. Når der er store
følelser på spil, er det vigtigt, at virksomheden anerkender disse og forsøger at møde deres stakeholdere,
hvor de er. Det vil sige, at standardsvar ikke er er en hensigtsmæssige måde at respondere på. Derimod skal
virksomheden forsøge at indgå i dialog, hvormed det, som nævnt ovenover, også bliver nemmere for virksomheden selv at præge dialogen og vende kommunikationen i en positiv retning. Til dette hører også, at
der er nogle overordnede temaer, herunder børn, dyr og manglende respons og handling fra virksomheden, der i særdeleshed kan generere en stor mængde af sWOM fra stakeholderne. Derfor er disse temaer,
som virksomheder bør være ekstra opmærksomme på, når stakeholderne omtaler dem på fx de sociale
medier.
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Vi ser i Kapitel 4.2.3 hvordan dialog og relationsopbygning med stakeholderne udgør en vigtig del af førfasen. Hermed kan virksomheder proaktivt skabe positive konnotationer i stakeholdernes bevidsthed. Dette kan medvirke, at stakeholderne vil tage virksomheden i forsvar, når den står under sWOM i under-fasen.
Hvis virksomheden modtager en stor mængde kritik, skal den dog ikke for enhver pris give stakeholderne
ret, blot fordi mange råber højt. I visse tilfælde vil en intern praksisændring have negative følger for virksomheden på sigt, hvorfor den bliver nødt til at stå fast, men kommunikere sit udgangspunkt klart og koncist, således at stakeholderne modtager et letforståeligt budskab. Har virksomheden dog begået en fejl,
synes en undskyldning, en genopbygningsstrategi, at være den bedste respons, da kritikkens intensitet ellers kan forværres, og stakeholderne kan være tilbøjelige til at trække deres støtte.

I shitstormens efter-fase må virksomheden evaluere egen indsats. Dette gøres med henblik på at forbedre
håndteringen af fremtidig kritik og vurdere, om den skal ændre sin kommunikation med stakeholderne.
Dette må virksomheden nødvendigvis lære for at være bedre rustet til at monitorere dens omverden og
identificere parakriser, der placerer virksomheden i en ny før-fase.
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8. Konklusion
I analysen blev det udledt, at en shitstorm består af fem konstituerende elementer, som tilsammen faciliterer shitstormens eksistens. Disse fem elementer er henholdsvis sociale medier og online netværk, traditionelle medier, intensitet og varighed, følelser samt virksomheders respons og håndtering.

Med de sociale mediers fremkomst er der opstået et nyt kommunikationsparadigme, som virksomheder
må tage højde for, hvis de skal lykkes i kommunikationen med deres stakeholdere. Derfor vurderer vi, at
sociale medier og online netværk er indlejret i de fire øvrige elementer, da det netop er disse, der danner
rammen for en shitstorms opståen. I denne forbindelse ser vi også, at samtlige undersøgte shitstorms opfylder kriterierne for at kunne gå viralt, men ikke kriteriet om at vedligeholde relevansen, hvilket stemmer
overens med shitstormens hurtige aftagning. Dermed er en shitstorm karakteriseret af, at være faciliteret af
fremkomsten af Web 2.0 og sociale medier.

Desuden fremgår det af vores analyse, at samtlige cases opfylder de fleste nyhedskriterier. Alle shitstorms
blev dækket i nyhedsmedierne - nogle mere intenst end andre. Det blev analyseret, at traditionelle medier
ikke længere står alene som agenda-settere, men at denne rolle også kan påtages af stakeholdere. I denne
forbindelse så vi, at det netop er i integrationen mellem de sociale og traditionelle medier, at shitstormen
italesættes, og at anslaget til shitstormen kan opstå på både sociale og traditionelle medier. Baseret herpå
mener vi, at en shitstorm er karakteriseret ved at opstå i integrationen mellem traditionelle og sociale medier.

I undersøgelsen af shitstormens intensitet og varighed fremstår det, at især intensiteten er varierende de
enkelte cases imellem. Baseret herpå blev det analyseret, at en shitstorm ikke kan kvantificeres, men må
vurderes baseret på hver enkelt virksomheds kritikkurve. Varigheden fremstod mere konsistent. Samtlige af
de undersøgte shitstorms har en varighed over få dage. Baseret herpå konkluderer vi, at en shitstorm karakteriseres ved, at en virksomhed rammes af en subjektivt opfattet stor mængde negativ sWOM og nyhedsdækning over en kort tidsperiode.

I analysen af elementet følelser fremgår det, at en shitstorm er et følelsesbåret fænomen. Hvis den fremførte kritik er følelsesmæssigt eller intellektuelt stimulerende, vil kritikken i højere grad spredes i netværket. Her fremgår det også, at temaer som børn, dyr og manglende respons på henvendelser trigger følelser
og reaktioner. Dog vil spredningen og mobiliseringen af kritikken ikke nødvendigvis medføre en ændret
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praksis fra virksomhedens side. Vi vurderer, at en shitstorm er karakteriseret ved at opstå på baggrund af
en følelsesmæssig reaktion på en sag eller et emne.

Sluttelig undersøgte vi virksomhedernes håndtering og respons af de respektive shitstorms. Her ser vi, at
der i alle tilfælde er tale om en bevidst krise, men at kun én af vores casevirksomheder benytter sig af den
korrekte responsstrategi. Det fremgår dog, at det sommetider gavner virksomheden at fastholde sit standpunkt - hvis responsen er klar og koncis, er det sandsynligt at stakeholderne vil acceptere den. Dette på
trods af, at strategien ikke stemmer overens med krisetypen. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at
responsen falder hurtigt og er høflig. Hvis responsen ikke accepteres af stakeholderne, vil shitstormen eskalere til en krise. Baseret herpå konkluderer vi, at en shitstorm er karakteriseret ved at kræve hurtig og koncis håndtering, hvis den ikke skal eskalere til en krise.

Baseret på de fem konstituerende elementer sammenlignede vi shitstorms med teoretiske definitioner af
virksomhedskriser. Sammenholdt med Pauchant & Mitroffs krisedefinition vurderer vi, at en shitstorm adskiller sig fra denne i den forstand, at en shitstorm ikke isoleret set skaber en fysisk afbrydelse, der truer
virksomhedens eksistentielle kerne. Vi ser den primære forskel idet, at en shitstorm ikke opfylder første
betingelse for en krise i Pauchant & Mitroffs forstand. Dog har en shitstorm fællestræk med denne krisedefinition, da den opfylder anden betingelse.

Sammenholdt med Coombs’ krisedefinition vurderer vi, at en shitstorm kan være sammenlignelig hermed.
Her må det noteres at en shitstorm i sig selv ikke er en krise, men først bliver det med uhensigtsmæssig
håndtering. Uhensigtsmæssig i denne forstand er, at responsen ikke accepteres af stakeholderne.

En shitstorm og en parakrise forekommer umiddelbart meget sammenlignelige. Vores analyse viser dog, at
en shitstorm adskiller sig fra en parakrise i den forstand, at en shitstorm først vil opstå, når en parakrise
håndteres uhensigtsmæssigt. Dermed konkluderer vi, at en shitstorm adskiller sig fra en parakrise således,
at en shitstorm først kan placeres i det sene parakriseforløb, når kritikken er akkumuleret. Hermed indtræder shitstormen før en krise og opstår efter uhensigtsmæssig håndtering af parakrisen.

Vi vurderer, at en shitstorm både kan udgøre en kommunikationskrise, og at shitstormen kan resultere i en
kommunikationskrise. På baggrund heraf vurderer vi, at shitstormen ikke adskiller sig fra Johansen & Frandsens kommunikationskrisebegreb.
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Ligesom en virksomhedskrise kan en shitstorm inddeles i før-, under- og efterfaser. Dette ser vi på baggrund af, at en shitstorm altid vil have et anslag enten på de sociale eller traditionelle medier. Dertil vil der i
første instans opstå en parakrise, som derefter vil lede til en shitstorm, hvis den ikke håndteres korrekt. I
underfasen så vi, at det i en shitstorm - ligeså vel som i en krise - er væsentligt at respondere, og gerne hurtigt. Sluttelig ser vi, at en shitstorm har en efterfase i form af et læringselement, som virksomheden vil tage
udgangspunkt i i fremtidig håndtering af parakriser og shitstorms. Hermed adskiller en shitstorm sig ikke fra
en krise i henhold til makrofaserne, der definerer forløbet.

På baggrund af nærværende afhandling ser vi, at en shitstorm ikke kan placeres direkte i kriseterminologien. Alligevel kan shitstorms dog relateres til kriser i den forstand, at en shitstorm kan udvikle sig til en krise
ved uhensigtsmæssig håndtering, som Coombs’ og Johansen & Frandsens definitioner fordrer. Også i
Coombs og Holladays parakrise, er håndtering essentielt, og hvis denne mislykkes, vil vi opleve, at en shitstorm indtræder i det sene parakriseforløb. Dog adskiller en shitstorm sig fra en virksomhedskrise således,
at en shitstorm isoleret set ikke udgør en trussel for virksomhedens eksistens.
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9. Perspektivering
Omdrejningspunktet for denne afhandling har været at udtrække de elementer, der i samspil konstituerer
en shitstorm, samt at undersøge i hvor høj grad shitstorms adskiller sig fra teoretiske definitioner af virksomhedskriser. Et af de fællespunkter, som vores informanter fremhævede som afgørende var, hvordan
forbrugernes følelser har betydning for, om de engagerer sig i en debat på de sociale medier, og at der er
særlige temaer, der i højere grad trigger aktivitet end andre. Derfor kunne det være interessant at foretage
en sociologisk undersøgelse af, de forbrugertyper, der deltager i en shitstorm, og hvordan gruppedynamikker i de sociale mediers rum kan have en indflydelse herpå. I denne sammenhæng kunne det også være
relevant at inddrage, hvordan den danske kultur kan have en indflydelse på stakeholdernes subjektive forståelse af kritik. Nærmere bestemt, om Janteloven spiller en rolle i frustrationen over “David mod Goliath”problematikken, hvilket vil se på shitstormens påvirkning på folk på et mere overordnet niveau i en samfundsmæssig sammenhæng.

Den samfundsmæssige sammenhæng og forventningerne til private kontra offentlige institutioner, er ligeledes et interessant emne at belyse i fremtidig forskning. Hertil kan inddrages et forbrugerperspektiv, da
vores fokusgruppeinterview indikerer, at der er forskellige forventninger og forhåbninger til private og offentlige institutioner. En analyse af private og offentlige institutioner kan bibringe et særligt håndteringsperspektiv på shitstorms, da især offentlige institutioner er underlagt begrænsninger for deres kommunikation med borgerne på særlige områder. Dette kan ligeledes resultere i en analyse af, om offentlige institutioners omdømme i højere grad lider last end private institutioners, samt hvorfor nogle offentlige institutioner er mere udsatte for kritik end andre (fx SKAT vs. biblioteker).

Sluttelig finder vi det relevant at undersøge, om de karakteristika, vi har udfoldet gennem afhandlingen kan
vise sig at være generelle i andre sammenhænge. Fx, om de vil forekomme i samme grad i shitstorms mod
b2b-virksomheder eller shitstorms, der finder sted internt i en virksomhed. I forlængelse heraf finder vi det
interessevækkende, hvorvidt en shitstorm mod en enkeltperson kan udvikle sig til en shitstorm mod den
virksomhed, som den pågældende person arbejder for.

En sidste pointe at inddrage til fremtidig forskning til spændingsfeltet mellem shitstorms og kriser er, i hvor
høj grad virksomheder kan udnytte den kritik, de modtager. Hermed mener vi, at det er interessant at undersøge, hvorvidt virksomheder kan skabe innovation på baggrund af en ændret virksomhedspraksis som
følge af en shitstorm, og den praksisændring, stakeholderne ofte efterspørger i denne forbindelse.
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Set i lyset af at COOPs kommunikationsafdeling består af tre medarbejdere (Bilag 11b), fremstår virksomheden ikke gearet til at adressere og reagere på så stor en mængde henvendelser på kort tid. Dette er ligeledes et problem, som Kristensen fremhæver, og hun siger, at “det ville klæde flere virksomheder, at de ser
[…] kritik som noget fedt, og at folk tager sig tid til at klage over noget” (Bilag 10a: 49:18).

Krisekommunikation (responsstrategier) i dag er ikke tilpasset til medier, hvor det går super hurtigt, og
forbrugerne forventer her-og-nu respons. Man kan ikke vente med at respondere efter.

Også Kristensen påpeger, at virksomheder bør indgå i en samtale med stakeholderne om, hvad man kunne
gøre bedre, samt for bedre at forstå grunden til den kritik, som de fremhæver (Bilag 10a).
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