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Abstract
In recent times, the term “shitstorm” has been a favorite reference in Danish media. As soon as stakeholders publicly
voice the criticism of an organization, the media call it a shitstorm. Or almost. No matter what, the increasing use of
the word means that the term “crisis” covers all kinds of shitstorms. From the small ones to the ones with massive
and negative consequences. This leads to the question - is every shitstorm a crisis?
The answer is no.
This master thesis will investigate how a paracrisis differs from a crisis on social media.
In the field of crisis communication, researchers have increasingly paid attention to the increasing use of social media
and its consequences for crisis communication. The big question is how much social media changes crisis communication. According to W. Timothy Coombs we see new types of crises on social media. Many of these crises are more
like prodromes than real crises. Coombs calls these crises “lookalikes” for a paracrisis (Coombs & Holladay, 2012, p.
409). Other researchers have criticized the term “paracrisis” because it is impossible to separate differ from a crisis
(Frandsen & Johansen, 2017, p. 41). At the same time a paracrisis is close to what is called a warning sign. A warning
sign is a potential crisis and unfolds before a crisis. The difference is that a paracrisis unfolds on social media and a
warning sign does not unfold on social media.
These blurred lines between an issue and a crisis is why it is interesting to investigate the theoretical concept
paracrisis.
The research question is answered via an explorative case study. The purpose is to contribute with knowledge about
the theoretical concept paracrisis and thereby strengthen the academic field.
The thesis investigates two different communication crises on social media to show the difference between them.
The dissertation conducts a qualitative and quantitative content analysis based on 9 posts on Facebook, 900 comments on Facebook and 67 online articles in all about the two cases. The philosophical starting point of this thesis is
social constructivism with an objective epistemology. In this way, it is possible to investigate a crisis even though it is
a social phenomenon.
In the investigation of the research question the focus is on stakeholders’ interpretations of the crisis responsibility.
The research design is based on a paired comparison study. In this design, two cases will be compaired – the cases
are Spies and Jensens Bøfhus. By using this research design, the inferential power increases because the use of two
almost identical cases minimizes the chances that the dependent variable occurred without the independent variable
(Tarrow, 2010, p. 244).
Crises on Facebook differs from classical crises because they are public visible and the stakeholders influence the
communication. To study this the thesis perceives the communication as at rhetorical arena where there is more
senders and receivers talking to each other. All the participants in the arena can talk to, against and about each other.
In this way, the arena makes it possible to study comment threads on Facebook where the stakeholders as well as
the organization can be both the senders and receivers.
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The analytical framework is based on an interpretive content analysis. It will be used in both cases to analyze four to
five Facebook posts about the crisis per case. 10 different categories of comments are identified and will be used to
see if the stakeholders are positive or negative toward the organization.
The thesis concludes that there is a qualitative difference between the two cases. More specifically, the cases differ
on stakeholders’ interpretations in relation to crisis responsibility and the media attention on social media and in
traditional media. The Jensens Bøfhus case got much attention on social media, lasted for several days and were hold
responsible for the crisis according to the stakeholders. In contrast to this, the Spies case showed opposite results. In
other words, minimal media attention, a short period of time, and a low crisis responsibility.
Based on the analysis it is discussed whether the Spies case can be classified as a paracrisis or not. The answer is yes.
The two cases are qualitative different. The thesis suggests that a paracrisis should be separated from the crisis term.
The recognition of paracrisis has a theoretical benefit. First, it makes it possible to study different crisis types and
understand why they develop differently. Second, it gives a clearer definition of the crisis concept.
Based on the analysis and discussion a hypothesis is generated. The hypothesis is the following:
A paracrisis differs from a crisis on the interpretations of responsibility and on the media attention on social media
and in traditional media.
This means that a shitstorm can be a paracrisis as well as a crisis. In addition, the thesis is setting the stage for a better
understanding of different kinds of stakeholders on social media and their roles.
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1. Introduktion
Vi lever i en shitstormtid.
Ordet ”shitstorm” er blevet mediernes favoritord, så snart der er noget i gære på sociale medier. Siden 2014 er
antallet af artikler, tv- og radioindslag, hvor ordet indgår, kun gået en vej. Opad. Fra 52 artikler mv. på Infomedia
i 2014 til 382 i 2016. Det er en stigning på over 600 %.
Medierne er ikke de eneste, der frådende har kastet sig over det nye yndlingsord. Danskerne har også taget
ordet til sig i sådan en grad, at det i 2016 var blandt finalisterne til årets ord. Det samme har kommunikationsbranchen og forsikringsselskaberne. Nu er det muligt at købe en shitstormsforsikring i tilfælde af, man bliver
ramt af et uvejr, mens kommunikationsbureauer står i kø for at sælge seminarer om, hvordan man håndterer
og måske helt undgår en shitstorm.
Men bare fordi medierne kalder noget for en shitstorm, betyder det så, at en organisation er i krise? Og er det i
det hele taget nødvendigt for en organisation at købe sig fattig i konsulentydelser, bare fordi der er lidt negative
røster på Facebook?
Hvis det står til W. Timothy Coombs og Sherry J. Holladay, er svaret nej. Ifølge dem er størstedelen af kriser på
sociale medier i teorien faktisk ikke kriser. De er snarere en form for lookalikes, der ligner kriser til forveksling,
men i virkeligheden kun er trusler (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Disse efterligninger kaldes for parakriser.
Hvis Coombs og Holladay har ret i, at der eksisterer parakriser, må det betyde, at selvom medierne kalder noget
for en shitstorm, er det ikke nødvendigvis en krise. Det kan lige så vel være en parakrise. I så fald er det problematisk, at medier og kommunikationsbureauer skærer begge krisetyper over en kam, for hvornår er en parakrise
så en parakrise og en krise en krise?
Teoretisk set er en shitstorm en krise, men betydningen udfordres på grund af dobbelttydigheden (Pfeffer, et
al., 2014, p. 118). Coombs og Holladay argumenterer for, at der er forskel på, hvor meget ansvar en organisation
har for en parakrise og en krise (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Men igen, når begrebet shitstorm efterhånden dækker over begge krisetyper, kan det være svært for det blotte øje at gennemskue, hvordan organisationen skal gribe sagen an, eller hvornår organisationen har brug for ekspertrådgivere for at slippe helskindet gennem blæsevejret.
Teorien har også svært ved at skelne mellem en parakrise og en krise (Frandsen & Johansen, 2017, p. 41). Derfor
er der behov for en større teoretisk viden om parakriser - såfremt de overhovedet eksisterer. Det vil denne
opgave bidrage til.
Opgaven vil dog ikke opstille empiriske mål for, hvornår en parakrise udvikler sig til en krise. Det betyder, at det
ikke vil blive konkluderet, hvor meget ansvar en organisation skal tildeles, før den befinder sig i en krise og ikke
en parakrise. Og omvendt.
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Derudover bidrager opgaven også til en større teoretisk forståelse af kriser på sociale medier. Først de seneste
år er sociale medier blevet en del af forskningen inden for krisekommunikation, og derfor er det begrænset med
litteratur om emnet. Udfordringen ved sociale medier er, at de klassiske tilgange til krisekommunikation kommer til kort, fordi de ikke tager højde for, at der kan være flere afsendere og modtagere i spil (Liu & Fraustino,
2014, p. 544). Derfor vil denne opgave primært tage afsæt i nyere litteratur for at komme den førnævnte udfordring til livs. Det betyder også, at meget af den anvendte litteratur endnu ikke er blevet kritiseret eller videreudviklet af andre teoretikere – i så fald kun i begrænset omfang. Derfor er der behov for mere viden om kriser
på sociale medier og parakriser.

1.1 Undersøgelsens formål
Ud fra den overstående undren er denne opgaves undersøgelsesspørgsmål følgende:
Hvordan adskiller en parakrise sig fra en krise på sociale medier?
For at besvare spørgsmålet vil opgavens fokus først og fremmest være på graden af ansvarstildeling, som stakeholders tildeler organisationen. For at undersøge ansvaret vil opgaven udvikle et undersøgelsesdesign, der gør
det muligt at studere mængden af ansvarstildeling. Analysen bygger på et paired comparison casestudie, hvor
stakeholders’ kommentarer til to forskellige kriser bliver analyseret og sammenlignet. Sammenligningen gør det
muligt at se andre forskelle på de to kriser end blot ansvarstildelingen. Ud fra resultaterne vil det diskuteres, om
den enkelte case kan defineres som en parakrise eller ej. Derved tjener opgaven til en større forståelse af det
teoretiske begreb parakrise.
Opgaven er eksplorativ, og formålet er først og fremmest teoretisk, da opgaven uddyber den teoretiske forståelse af begrebet parakrise. Det betyder, at formålet ikke er at sige noget empirisk om en større population eller
generalisere til andre cases, men derimod at bidrage til den teoretiske forståelse af parakriser. Derfor kan andre
undersøgere bruge opgavens resultater som inspiration og afsæt til yderligere forskning inden for kriser på sociale medier – særligt parakriser.

1.2 Guide til læsning af speciale
Det første kapitel er det nærværende kapitel, som udover den læste introduktion, problemformulering og nuværende guide til læsning af opgaven indeholder en afgrænsning af opgaven.
Opgavens andet kapitel starter med en teoretisk gennemgang af forskellige krisedefinitioner og syn på krisekommunikation for at vise, hvordan feltet har udviklet sig frem til i dag. Bagefter dykker kapitlet ned i krisekommunikation anno 2017 og ser på, hvordan sociale medier har præget krisekommunikation. Samtidig vil der blive
redegjort for relevante begreber og videnskabsteoretiske ståsteder.
Det tredje kapitel introducerer metodiske overvejelser og opgavens analysemodel. Kapitlet starter med at argumentere for valget af casestudie og caseudvælgelsen. Herefter præsenteres analysemodellen og elementerne i
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modellen. Til slut vil kodemanual og empiri præsenteres. Empirien består af ni opslag, cirka 900 kommentarer
og 67 online artikler. Selve opslagene er vedlagt som bilag, mens kommentarerne er udeladt. De kan rekvireres
efter forespørgsel.
Resultaterne af undersøgelsen bliver analyseret i det fjerde kapitel. Først vil der argumenteres for udvælgelsen
af de to cases, hvorefter hver cases retoriske arena bliver præsenteret med fokus på de forskellige deltagere og
deres roller. Bagefter vil de to cases’ første dage blive sammenlignet, hvorefter tiden analyseres som en væsentlig faktor, og begge krisers andendag vil ligeledes blive sammenlignet. Bagefter vil begge hele kriseforløb sammenlignes, og traditionelle mediers indflydelse vil blive analyseret. Til slut vil begge krisers afslutning blive analyseret. Hele analysen baserer sig på sammenligningen af både positive og negative kommentarer og likes samt
de forskellige kommentarkategorier og deres betydning for ansvarstildelingen.
Femte kapitel er en metodekritik, hvor opgavens metode for udvælgelse af cases diskuteres med henblik på at
forklare forskellene på de to cases, som analyseresultaterne viser.
Med udgangspunkt i de forskelle bliver det diskuteret, hvorvidt der er tale om to kriser eller snarere om en
parakrise og en krise. Udfaldet af diskussionen konkluderer, at der er kvalitative forskelle på de to cases, og
derfor argumenteres der for, at der er tale om en parakrise og en krise. Herefter bliver opgavens teoretiske
bidrag samt betydningen i praksis diskuteret.
Det syvende og ottende kapitel er henholdsvis konklusion og perspektivering. Det bliver konkluderet, at en parakrise og en krise adskiller sig ved omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier
samt graden af ansvar for krisen, som stakeholders tildeler organisationen. Ligeledes konkluderes det, at opgaven bidrager til den teoretiske forståelse af parakriser. I perspektiveringen bliver der opfordret til kvantitativ
forskning af parakriser for at få en forståelse af, hvornår en parakrise empirisk udvikler sig til en krise.

1.3 Afgrænsning
Denne opgave tillægger et stakeholderperspektiv på krisekommunikation anno den digitale tidsalder. Det betyder, at opgaven fokuserer på stakeholders’ deltagelse i krisen og en fortolkning af deres ansvarstildeling. Af den
grund vil organisationens korrespondance med disse stakeholders ikke være en del af opgaven.
Opgaven tager afsæt i krisekommunikation på Facebook, da det er det mest brugte sociale medie i Danmark
(Christensen, et al., 2017, p. 19). Dermed inddrager opgaven ikke kommentarer til nyhedsartikler på traditionelle
mediers hjemmeside, tweets om kriserne, anmeldelser på Trustpilot eller lignende.
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2. Teori
Dette kapitel består af tre dele og har til formål at sætte den teoretiske ramme, som denne opgave indgår i. De
to første dele tager højde for udviklingen i litteraturen, videnskabsteoretiske ståsteder samt definerer relevante
begreber. På baggrund af de to første afsnit præsenterer tredje afsnit opgavens teoretiske ståsted.
Den første del starter med at præsentere forskellige krisedefinitioner og viser bagefter, hvordan krisekommunikation gennem tiden har ændret sig fra at have fokus på afsenderen til modtageren og videre til i dag, hvor
afsender- og modtagerforholdet er mere komplekst. De vigtigste teoretikere vil her være William L. Benoit, Timothy W. Coombs og Finn Frandsen & Winni Johansen.
Kapitlets anden del viser forskellige synspunkter på sociale mediers betydning for krisekommunikation, og
Coombs’ nye krisetyper bliver præsenteret – herunder parakriser.
Den tredje del præsenterer opgavens teoretiske ståsted. Her argumenteres der for, hvordan Den Retoriske
Arena danner rammen for opgaven. Ligeledes vil definitioner på parakrise og krise præsenteres. Til sidst bliver
der argumenteret for, hvorfor opgaven tager afsæt i socialkonstruktivismen med en objektiv epistemologi for
at kunne analysere en krise.

Kapitlet indeholder følgende afsnit:
2.1 – Overblik over krisekommunikation
2.2 - Sociale mediers betydning for krisekommunikation
2.3 – Opgavens teoretiske ståsted
2.4 - Opsamling
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2.1 Overblik over krisekommunikation
Dette afsnit har til formål at vise, hvordan krisekommunikation har udviklet sig fra en en-til-mange tilgang til
en mange-til-mange tilgang i dag. Det sker med udgangspunkt i Benoits ”Image Repair Theory”, Coombs’ ”Situationel Crisis Communication Theory” samt Frandsen og Johansens ”Den Retoriske Arena”. Yderligere vil det
forklares, hvordan disse teorier har forskellige videnskabsteoretiske ståsteder, og hvilken betydning det har for
teorierne.

2.1.1 Hvad er en krise?
Siden krisekommunikation dukkede op på forskningsscenen tilbage i 1980’erne, har det været genstandsfelt
for løbende teoretisk udvikling, og definitionen af en krise har ligeledes ændret sig i takt med udviklingen
(Frandsen & Johansen, 2017, p. 92).
Som det er i dag, er der ingen fælles betegnelse for en krise, og derfor afhænger forståelsen af en krise af, hvilket
syn man tillægger. Det skyldes, at teoretikerne bag krisedefinitionerne tillægger andre end organisationen forskellig betydning.
En af de første definitioner af en krise står politologen Charles F. Hermann bag:
”An organizational crisis (1) threatens the high-priority values of the organization, (2) presents a restricted
amount of time in which a response can be made, and (3) is unexpected or unanticipated by the organization”
(Hermann, 1963, i Frandsen & Johansen, 2017, p. 35).
En anden definition finder man hos Pearson og Clair:
”Low-probability, high-impact event that threatens the viability of the organizations, and is characterized by
ambiguity of cause, effects and means of resolution, as well as by a belief that decisions must be made swiftly”
(Pearson & Clair, 1998, i Frandsen & Johansen, 2017, p. 36).
Ifølge Frandsen og Johansen er Pearson og Clairs definition den mest udbredte opfattelse af en krise (Frandsen
& Johansen, 2017, p. 36).
Begge definitioner har udelukkende fokus på organisationen og deler samme aksiologiske ståsted, krisens værdi,
hvor en krise ses som noget negativt, da de mener, at en krise truer organisationen. Til forskel tillægger Timothy
W. Coombs andre end organisationen som eksempelvis stakeholders en betydning, mens han deler deres aksiologiske og ontologiske udgangspunkt:
”(A crisis is an) event that is an unpredictable major threat that can have a negative impact on the organization,
industry or stakeholders if handled improperly” (Coombs, 1999, p. 3).
Med denne definition tillægger Coombs en krises ontologi, en krises væren, en betydning, for hvis mennesket
håndterer krisen forkert, får det konsekvenser for mere end bare organisationen. I forhold til krisens aksiologi,
deler han ligeledes de to førnævnte definitioners negative synspunkt, fordi krisen kan være en stor trussel
(Coombs, 2015, p. 44). Derved adskiller Coombs sig mest ved at tillægge andre end organisationen en betydning.

15

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

Som nævnt er krisedefinitioner under løbende udvikling, og derfor har Coombs også videreudviklet sin krisedefinition, hvor den største ændring er, at hans videnskabsteoretiske ontologi er blevet mere social.
”A crisis is the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders related to health, safety, environmental, and economic issues, and can seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes” (Coombs, 2015, p. 3).
Med denne definition viser Coombs, hvordan han rent videnskabsteoretisk har bevæget sig i en mere socialkonstruktivistisk retning, hvor en krise er en fortolkning for den enkelte aktør. Hans tidligere krisedefinition trækker
i højere grad på funktionalismen, hvor der sker en gensidig påvirkning af organisationen og modtagerne, og
samtidig agerer begge parter efter bestemte principper (Fuglsang, 2013, p. 233).
Ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang kan hans nyere definition forklares ved, at vores viden ikke er endegyldig,
men derimod foranderlig, eftersom samfundet ændrer sig (Rasborg, 2013, p. 408). Coombs’ bevægelse bliver
yderligere diskuteret efter præsentationen af Coombs’ analysemodel.
De tre krisedefinitioner viser udviklingen inden for forskningsfeltet, og at der ikke er en bred enighed blandt
teoretikerne om, hvad en krise præcis er. Den store forskel på dem er, hvor meget betydning krisen har for
andre end organisationen.

2.1.2 Krisekommunikations udvikling: Afsenderen i fokus
Da der ikke er en skarp definition af en krise, er det værd at kigge nærmere på krisekommunikations udvikling
for at få en bedre forståelse af forskningsfeltet.
Forskning inden for krisekommunikation kan inddeles i en retorisk og tekstorienteret tilgang samt en strategisk
og kontekstorienteret tilgang. Teoretikerne inden for den førstnævnte tilgang fokuserer på, hvad og hvordan en
organisation kommunikerer i en krisesituation. Blandt repræsentanterne for den retoriske og tekstorienterede
tilgang er William L. Benoit med teorien ”Image Repair Theory”. Teorien har fokus på budskabet, samt hvad
organisationen kan sige, når dens image er truet (Benoit, 1997, p. 178). Benoit fokuserer på organisationen som
afsender, og hvordan den reparerer sit omdømme. Han har defineret fem strategier, som organisationen kan
bruge til at begrænse skaden på dens image, alt efter hvilken slags krise det er (Benoit, 1997, p. 179).
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Figur 1 - Image Repair Theory (Benoit, 2015, p. 28)

Disse image repair strategier er baseret på organisationens fortolkning af modtagerens overbevisninger og værdier. Det betyder, at der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem organisationens fortolkning og modtagerens, da begge parter fortolker verden individuelt. Når organisationen skal lave et svar til modtageren, er
organisationen derfor nødt til at tage afsæt i egen fortolkning af modtagerens krisefortolkning (Benoit, 2015, p.
5).
Images Repair Theory bygger på et funktionalistiske ståsted, hvor handlinger ses som interaktive (Fuglsang,
2013, p. 236). Det vil sige, at mennesker handler og reagerer på hinanden. Samtidig koncentrerer funktionalismen sig om handlingers funktioner ud fra deres rolle i systemet (Fuglsang, 2013, p. 235). I Image Repair Theory
vælger organisationen budskab ud fra en fortolkning af modtagernes krisefortolkning, og derved reagerer organisationen på modtagerne, og modtagerne reagerer på organisationen med deres krisefortolkning. Da disse aktører opfører sig funktionelt, er det muligt for organisationen at vælge budskab ud fra en fortolkning af modtagerens krisefortolkning. Det kan lade sig gøre, da modtagerens fortolkning er funktionel, og derved kender organisationen den.

2.1.3 Krisekommunikations udvikling: Modtageren melder sig i koret
I modsætning til den retoriske og tekstorienterede tilgang ser den strategiske og kontekstorienterede tilgang
på, hvad der er den mest effektive respons i den pågældende situation (Frandsen & Johansen, 2017, p. 93).
Det kan ses med W. Timothy Coombs’ teori ”Situationel Crisis Communication Theory” (SCCT), hvor konteksten
har betydning for valget af krisestrategi. Det skyldes, at Coombs tager højde for krisetypen og stakeholders’
attribution af ansvar, når den bedst passende responsstrategi skal vælges. Udgangspunktet er, at når man forstår krisen, kan man vælge den responsstrategi, der passer bedst til den pågældende krise (Coombs, 2007a, p.
166).
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Figur 2 - Situational crisis communication theory (Coombs, 2015, p. 145)

SCCT henter inspiration i attributionsteorien. Attributionsteorien handler om, at folk leder efter årsagen til uforudsigelige og negative handlinger, og derfor søger de efter en eller flere at stille til ansvar (Coombs, 2007b, p.
136). Inspirationen kan ses ved, at SCCT identificerer, i hvor høj grad stakeholders stiller organisationen til ansvar
for krisen. Derfor er organisationens omdømme et centralt element i SCCT. Organisationen kan forstå krisesituationen ved at se på krisehistorie, forholdet til stakeholders inden krisen og ansvarstildelingen, som består af
krisetype og framing (Coombs, 2007a, p. 166).
Når en krise opstår, vil stakeholders forsøge at forklare årsagen til krisen ved at undersøge organisationens ansvar (Coombs & Holladay, 2003, p. 97). Hvis de retter skylden mod organisationen, er stakeholders vrede og
reagerer negativt mod organisationen (Coombs, 2007c). Omvendt har stakeholders sympati med organisationen, når de ikke stiller den til ansvar (Coombs & Holladay, 2007, p. 302).
I SCCT anvendes attributionsteorien til at forudsige en krises omdømmetrussel, da det har betydning for en
organisations kriserespons, alt efter hvem stakeholders tilskriver ansvaret for krisen (Coombs, 2007a, p. 166).
Jo større ansvar organisationen tildeles, desto mere truer krisen organisationens omdømme (Coombs & Holladay, 1996, p. 292).
På et overordnet plan kan SCCT ligesom Image Repair Theory ses som en-til-mange kommunikation, da Coombs
beskæftiger sig med organisationen som afsender, mens modtagerne betragtes i flertal (Coombs, 2007a, p. 165).
Men selvom Coombs taler til flere modtagere, mener han stadig, at det er muligt at skære dem over en kam, da
SCCT fungerer som en guide med råd til, hvordan en organisation skal reagere på en krise i forhold til graden af
det ansvar, som modtageren tildeler organisationen (Coombs, 2007a, p. 163). Det vil sige, at SCCT kan ses som
en-krise-et-svar, hvor der til én slags krise er en tilhørende responsstrategi.
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Når det kan lade sig gøre, skyldes det, at Coombs trækker på et funktionalistisk ståsted, hvor handlinger er sociale processer, som påvirker hinanden (Fuglsang, 2013, p. 232). Det betyder, at modtagernes ansvarstildeling
påvirker organisationens kriserespons. SCCT har ligesom Benoit har rødder i funktionalismen, hvor kommunikationen ses som et system, og aktørerne handler efter bestemte principper og har en funktion for helheden (Fuglsang, 2013, p. 234). Oversat til SCCT betyder det, at organisationen og modtagerne agerer på en bestemt måde,
og begge spiller en rolle for helheden, som i dette tilfælde er krisekommunikationen. Denne handling efter bestemte principper kan ses ved brugen af attributionsteorien, hvor Coombs sætter lighedstegn mellem forskellige
grader af ansvar og forskellige kriserespons (Coombs, 2007b, p. 137).
Det er også funktionalismen, der danner grundlag for hans guide til kriserespons, som sker ud fra modtagernes
ansvarstildeling. Guiden er normativ, fordi den sætter lighedstegn mellem krisesituationer og kriserespons. Det
kan lade sig gøre på grund af Coombs’ funktionalistiske inspiration med en objektiv ontologi og epistemologi.
Selvom Coombs har bevæget sig henimod et mere socialkonstruktivistisk ståsted, udelukker det ikke den funktionalistiske tilgang til SCCT. Det er på trods af, at den funktionalistiske tilgang har en objektiv ontologi, hvor
handlinger eksisterer uden vores erkendelse af den (Fuglsang, 2013, p. 232). Socialkonstruktivismen har ikke
samme objektive virkelighedsforståelse, eftersom virkeligheden altid vil være en fortolkning (Rasborg, 2013, p.
401). Ontologisk set er socialkonstruktivismen og funktionalismen forskellige, men i virkeligheden er det ikke
lige så skarpt opdelt. Inden for socialkonstruktivismen er der forskellige retninger i forhold til, hvor social erkendelsen af virkeligheden er (Rasborg, 2013, p. 407). Det vil sige, at socialkonstruktivister ikke nødvendigvis har
samme epistemologiske opfattelse.
”Herved bliver det samtidig tydeligt, at der ikke nødvendigvis er nogen modsætning mellem på den ene side at
hævde, at det sociale udgør en objektiv realitet, og på den anden side at hævde, at det sociale er konstrueret via
menneskelig praksis. Tværtimod kan dette ses som to sider af sammen sag” (Rasborg, 2013, pp. 408-409).
Dermed deler nogle socialkonstruktivister den objektive epistemologi, som funktionalisterne har.
Det bakkes op af videnssociologerne Berger og Luckmann, der mener, at samfundet har en objektiv fakticitet.
Det betyder, at samfundet er en objektiv virkelighed og mennesket et socialt produkt, hvor den samfundsmæssige virkelighed skabes gennem eksternalisering, objektivering og internalisering (Berger & Luckmann, 2014, p.
169). Det betyder, at hverdagens vaner og rutiner med tiden bliver objektive på grund af tilbagevende mønstre,
hvor samfundet skaber normer og værdier indenfor. Dermed gør den objektive fakticitet et muligt at ”måle”
hverdagens vaner, rutiner og institutioner objektivt.
For Coombs’ bevægelse henimod en mere socialkonstruktivistisk tilgang betyder Berger og Luckmanns objektive
fakticitet, at der inden for socialkonstruktivismen er forskellige forståelser af, om kriser kan observeres objektivt
eller ej. Coombs trækker på socialkonstruktivismen med en objektive epistemologi. Derved bliver Coombs’ nye
krisedefinition forenelig med SCCT, fordi det er muligt at analysere socialt konstruerede fænomener, uden at de
udelukkende bliver opfattet som subjektive (Rasborg, 2013, p. 433). Det vil sige, at det i Coombs’ tilfælde er
muligt at analysere kriser objektivt, selvom de er sociale fortolkninger. På samme måde er det også muligt at
analysere attributionen af ansvar, selvom det også er en fortolkning.
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SCCT adskiller sig fra Benoits Image Repair Theory ved, at Coombs i første omgang analyserer på facetter i krisen
for at fastslå stakeholders’ ansvarstildeling. Ud fra graden af ansvar samt krisehistorie og tidligere forhold til
stakeholders kan organisationen vurdere, hvilken responsstrategi den skal bruge. Derimod bygger Image Repair
Theory på fortolkningen af stakeholders’ krisefortolkning for at vælge den bedst passende kriserespons. Det
betyder, at Benoit har fokus på afsenderen, mens Coombs fokuserer på modtageren (Coombs, 2007a, p. 165).

2.1.4 Krisekommunikations udvikling: Koret bliver flerstemmigt
Ligesom der er forskellige definitioner af en krise, er der også forskellige paradigmer inden for krisekommunikation. I kølvandet på nyere krisekommunikationstrends om at indfange mere af en krises dynamik og kompleksitet er der opstået et nyt paradigme, kompleksitetsparadigmet. Paradigmet adskiller sig både fra Coombs og
Benoit, og derfor vil en ny analysemodel blive præsenteret.
Benoit tilhører transmissionsparadigmet, hvor kommunikation er et redskab til at overføre idéer fra en bevidsthed til en anden (Johansen & Frandsen, 2013, p. 271). Coombs hører derimod til interaktionsparadigmet,
som ser kommunikation som et redskab til interaktion (Johansen & Frandsen, 2013, p. 272). I modsætning hertil
tager kompleksitetsparadigmet højde for en krises dynamik og kompleksitet. I dette paradigme placerer Frandsen og Johansens deres tilgang til krisekommunikation kaldet ”Den Retoriske Arena”. Denne tilgang er udviklet
som en kritik på andre tilgange.
“What we need is an approach that can capture this complexity and the many connections and disconnections
where corporate and non-corporate voices meet and compete, collaborate and negotiate” (Frandsen & Johansen, 2010, p. 433).
Den Retoriske Arena stiller sig midt imellem Coombs og Benoit, da arenaen både tager højde for det retoriske
og konteksten (Johansen & Frandsen, 2013, p. 180). Arenaen kritiserer en-til-mange tilgangen, da eksisterende
forskning mest har fokus på organisationen og typisk opererer med én afsender og én modtager (Frandsen &
Johansen, 2017, p. 140). Denne tilgang er Frandsen og Johansen ikke enige i. De tillægger i stedet for krisekommunikation en mange-til-mange tilgang, hvor der er flere afsendere og modtagere.
”Thus, crisis communication cannot be reduced to the communication of one organization trying to maintain or
defend its symbolic capital (image and reputation) with regards to its external stakeholders” (Frandsen & Johansen, 2010, p. 430).

Figur 3 - Forskellen på Benoit, Coombs og Frandsen & Johansen
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Frandsen og Johansen kritiserer både Image Repair Theory og SCCT, da de mener, at man ikke kan se stakeholders som en samlet masse. Af den grund er det heller ikke muligt at lave en normativ guide, som kan overføres
fra en krise til en anden krise. Det kan ikke lade sig gøre, da ingen kriser eller stakeholders er ens (Frandsen &
Johansen, 2017, p. 61).
Denne diskussion viser, hvordan Frandsen og Johansen adskiller sig videnskabsteoretisk fra Benoit og Coombs,
da Frandsen og Johansen ikke har rødder i funktionalismen. Derimod er Frandsen og Johansen mere socialkonstruktivistiske orienteret end de to andre (Frandsen & Johansen, 2017, p. 48).
”Crisis are considered social constructions, something that can be interpreted and negotiated by multiple stakeholders. This does not mean, however, that crisis do not exist. They do! But it is how they are interpreted by
human beings that turns them into crisis. And interpretations are real” (Frandsen & Johansen, 2017, p. 48).
Som det fremgår af citatet, tillægger Frandsen og Johansen socialkonstruktivismen en social ontologi med en
objektiv epistemologi, da det er muligt at undersøge krisefortolkninger objektivt, selvom det er sociale fænomener.
For at indfange en krises dynamik og kompleksitet forsøger Den Retoriske Arena i modsætning til Coombs og
Benoits teorier at vise, hvordan der udover organisationen selv er mange deltagere i kommunikationen, som
både kommunikerer til, om og forbi hinanden (Frandsen & Johansen, 2017, p. 148).
Grundlaget for arenaen er en observation af, at der er mange stemmer, som deltager i kommunikationen med
forskellige roller, når en krise opstår (Frandsen & Johansen, 2017, p. 141). Frandsen og Johansen bruger metaforerne ”arena” og ”stemmer” til at beskrive modellen med. Arena repræsenterer et sted og en udveksling mellem flere deltagere, mens en stemme dækker over den enkelte deltager i kommunikationen (Frandsen & Johansen, 2017, p. 143). Disse to metaforer fungerer ved, at arenaen åbner sig, når en krise bryder ud, hvori de berørte
stemmer kommunikerer indenfor. Det betyder, at så snart en stakeholder vælger at deltage i kommunikationen,
bliver han en del af arenaen (Johansen & Frandsen, 2013, p. 275). Det giver stakeholders en større mulighed for
at blive en del af krisekommunikationen, da de aktivt kan deltage ved at træde ind i arenaen som afsender eller
modtager. Frandsen og Johansen har et processuelt perspektiv på krisekommunikation, og derfor kan arenaen
åbne og lukke sig før en krise.
For at indfange en krises dynamik og kompleksitet består arenaen af to modeller – kontekst- og tekstmodellen.
Disse modeller beskæftiger sig på hvert sit niveau, hvor kontekstmodellen på makroniveau viser et mønster af
alle deltagende stemmer i kommunikationen, og hvordan de kommunikerer til, forbi og mod hinanden. Tekstmodellen er den enkelte brik i det store mønster og fokuserer på et mikroniveau på den enkelte deltager i arenaen (Frandsen & Johansen, 2017, p. 148).
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Figur 4 - Den Retoriske Arena – Kontekstmodellen (Frandsen & Johansen, 2017, p. 148)

Kontekstmodellen forklares bedst ud fra oversående model, der viser, hvordan kommunikationen går flere veje
og på kryds og tværs. Mens nogle af pilene kun går fra den ene stemme til den anden, går andre pile tilbage til
den samme, som kommunikationen i den pågældende proces kom fra. Mens denne proces er i gang, kan begge
parter samtidig deltage i en anden kommunikationsproces. Det vil sige, at kontekstmodellen synliggør kommunikationsmønsteret mellem stemmerne i arenaen og forklarer, hvordan stemmerne både kan være afsendere
og modtagere, og hvordan de taler forbi, til og om hinanden.
2.1.4.1 Fokus på den enkelte kommunikation i arenaen
Tekstmodellen skal ses som den enkelte stemme i arenaen, fordi den går i detaljer for at forklare, hvilken slags
krisekommunikation stemmen bruger. Det sker med afsæt i eksisterende teorier, og derfor skal Den Retoriske
Arena nærmere ses som et framework end en selvstændig teori (Frandsen & Johansen, 2017, p. 142).
Eftersom tekstmodellen er en del af kontekstmodellen, bliver den enkelte stemme også set i forhold til konteksten. Det vil sige, at den ikke bare søger at vise, hvilken slags strategi deltageren anvender, men også hvordan
strategien præges af blandt andet medie og genre (Johansen & Frandsen, 2013, p. 280).
Tekstmodellen består af tre instanser og fire parametre. De tre instanser er krisekommunikationen, afsender og
modtager, og de fire parametre er kontekst, medie, genre og tekst. Til sammen ser de ud som i modellen nedenfor, som viser, hvordan enhver kommunikationsproces bliver medieret og dermed formet af de fire parametre. Det betyder, at alle deltagere i arenaen har taget nogle valg, som påvirker kommunikationen (Frandsen
& Johansen, 2017, p. 150).
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Figur 5 - Den Retoriske Arena – Tekstmodellen (Frandsen & Johansen, 2017, p. 150)

Krisekommunikation skal forstås ud fra Frandsen og Johansens definition af krisekommunikation.
”Crisis communication is a complex and dynamic configuration of communicative process which develop before,
during, and after an event or a situation that is interpreted as a crisis by an organization and/or by other voices
in the arena. Crisis communication also includes how various actors, contexts, and discourses (manifested in
specific genres and specific texts) relate to each other” (Frandsen & Johansen, 2017, p. 148).
I arenaen behøver afsenderne og modtagerne ikke nødvendigvis at være organisationen. Det kan være hvem
som helst, og det er muligt både at være begge dele. Fælles for begge parter er, at de kan fortolke og fejlfortolke
krisen (Frandsen & Johansen, 2017, p. 150). Disse fortolkninger kan oversættes med attributioner, som SCCT
benytter sig af, da kommunikationsdeltageren tildeler ansvaret for krisen til den respektive part ud fra fortolkningen.
Da de forskellige stemmer i arenaen kan påvirke hinanden, kan fortolkningen og det medfølgende kriseansvar
ligeledes skifte undervejs (Johansen & Frandsen, 2013, p. 283). Det er med til at gøre arenaen kompleks og
dynamisk. Samtidig viser det, hvordan Frandsen og Johansen går imod Coombs og Benoit ved ikke at skære
modtagerne over en kam. Eftersom Frandsen og Johansen tillader stemmerne at fortolke kriseansvaret forskelligt, og der samtidig er flere stemmer, er det dermed ikke muligt at have én svarstrategi, som Coombs har.
Derimod viser arenaen, hvordan der kan være mange strategier i spil på samme tid, alt efter hvem deltagerne
er og deres attribution af krisen.

2.1.5 Opsummering
Blandt teoretikerne er der ikke enighed om definitionen af en krise, eller om udgangspunktet skal tages i afsender, modtager eller begge. Ligeledes er der heller ikke enighed om, hvor mange afsendere og modtagere der er.
Det kan forklares ved, at teoretikerne har forskellige videnskabsteoretiske ståsteder.
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Blandt den nyere forskning opfattes krisekommunikation som komplekst og dynamisk, hvor det ikke længere er
muligt kun at tage højde for én afsender eller én modtager. I stedet for kan der være flere afsendere og modtagere på samme tid. Frandsen og Johansens retoriske arena er repræsentant for denne tilgang og vil blive anvendt
videre i opgaven.

2.2 Sociale mediers betydning for krisekommunikation
Som forskningsområde har der de seneste år været en del fokus på sociale mediers betydning for krisekommunikation. Men det er også et område, der deler vandene. For hvor meget har sociale medier egentlig ændret ved
krisekommunikation, og hvad betyder det for de eksisterende teorier?
Ifølge Liu og Fraustino har både Image Repair Theory og SCCT nogle udfordringer i forhold til at tilpasse sig til en
virkelighed med sociale medier. Image Repair Theory anser de for at være for lineær og statisk, fordi den er
udviklet til traditionelle medier og derfor ikke har samme gennemslagskraft på sociale medier (Liu & Fraustino,
2014, p. 544). SCCT kritiserer de for at have for meget fokus på organisationen, og samtidig er det ikke blevet
undersøgt, hvordan teorien kan overføres til sociale medier (Liu & Fraustino, 2014, p. 544).
Utz et al. kritiserer også de klassiske teorier, fordi de ikke tager højde for sociale medier, og samtidig fokuserer
de for meget på sammenspillet mellem krisetype og strategi (Utz et al., 2013, p. 40).
I modsætning hertil retter Gonzalez-Herrero og Smith kritikken mod teorier, der inddrager den digitale teknologi. Kritikken går på, at teorierne ikke ser på, hvordan grundlæggende har ændret sig, efter internettet har set
dagens lys (Gonzalez-Herrero & Smith, 2010, p. 99). Derfor argumenterer de for, at internettet i mindre grad har
revolutioneret krisekommunikation, men at hovedtrækkene i krisekommunikation stadig er de samme - det
gælder stadig om at undgå dårligt omdømme og mindske skaden (Gonzalez-Herrero & Smith, 2010, p. 98). Til
forskel fra tidligere skal organisationer i dag tænke et større antal af potentielle kriser og viralitet ind i krisekommunikationen (Gonzalez-Herrero & Smith, 2010, p. 99).
Det vil sige, at traditionelle kriser, som foregår i den virkelig verden, for længst er undersøgt og teoretiseret,
mens nye kriser, som foregår i den virtuelle verden, er et mindre afdækket forskningsområde. Det ses ved, at
de førnævnte teoretikere mener, at det ikke er muligt at overføre traditionelle krisekommunikationsteorier til
sociale medier 1:1.

2.2.1 Nye krisetyper kommer til
Coombs er en af de teoretikere, der forsøger at imødekomme denne udfordring med manglende krisekommunikationsteorier om sociale medier ved at udvikle nye teoretiske begreber. Han anser ikke sociale medier for at
være en revolutionering af krisekommunikation, og ligesom Gonzalez-Herrero og Smith mener han, at hovedtrækkene i krisekommunikation stadig er de samme uanset mediet.
”Revolution does capture your attention and sells people on seminars for improving crisis communication, but it
is an overstatement. It is more appropriate to think of the Internet as hastening the evolution of crisis communication” (Coombs, 2015, p. 17).
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Men noget har sociale medier ændret ved krisekommunikation. Forskellen er, at krisetypen har ændret sig, fordi
det i dag er forbrugerne og ikke længere organisationen, der har kontrollen over informationen (Coombs, 2015,
p. 17).
I stedet for at forkaste klassiske teorier og erklære dem for ubrugbare, mener Coombs, at der er et behov for at
tilpasse teorierne til den nye virkelighed (Coombs & Holladay, 2016, p. 54). Han afviser ikke den tidligere skelnen
mellem krisetyper, men tilføjer i stedet en ny kategori, således at krisetyper opdeles mellem traditionelle kriser
og kriser på sociale medier. Hvor traditionelle kriser fokuserer på offentlighedens sikkerhed og velfærdskomponenter, har kriser på sociale medier i langt højere grad betydning for en organisations omdømme (Coombs,
2015, p. 22).
Med inspiration fra Owyang (2011) definerer Coombs kriser på sociale medier som følgende:
“Events that can harm an organization and arise in or are amplified by social media” (Coombs, 2015, p. 22).
I alt tilføjer Coombs tre nye typer af kriser på sociale medier. En organisations forkerte brug af sociale medier,
utilfredse forbrugere på sociale medier og ”challenge”. ”Challenge” dækker over, at organisationen ifølge stakeholders opfører sig uansvarligt eller uetisk (Coombs, 2015, p. 23).
Fælles for disse kriser er, at de faktisk ikke er kriser. I stedet for er de parakriser, som er en slags advarselstegn,
der har mulighed for at udvikle sig til kriser (Coombs, 2015, p. 23). Det vil sige, at der med parakriser er kommet et begreb for trusler, som opstår på sociale medier.

2.2.2 En krise og så alligevel ikke en krise
“The paracrisis is a unique type of crisis threat that requires additional study and development. The distinction
between crisis and paracrisis is meaningful because it holds implications for the organization response” (Coombs
& Holladay, 2012, p. 409).
Behovet for at teoretisere parakriser er opstået, som en konsekvens af at kriser og advarselstegn ifølge Coombs
og Holladay bliver forvekslet, eftersom mange i dag scanner sociale medier for potentielle kriser. Selvom parakriser skal bekæmpes med krisekommunikation, er det ikke nødvendigt at aktivere hele krisestaben, som det
er tilfældet med kriser (Coombs, 2015, p. 27).
Parakriser ligner kriser på sociale medier, da begge truer en organisations omdømme, men parakriser opstår
helt fra start i ”før krisen-fasen”, mens kriser først opstår i ”under krise-fasen”. Parakriser ligner også et advarselstegn, da de netop opstår i samme fase, og begge kan udvikle sig til kriser. Forskellen på dem er, at parakriser
er synlige for alle interesserede stakeholders, i kraft af de udspiller sig på sociale medier, hvilket advarselstegn
ikke er. Det er også grunden til, at de tit forveksles med kriser, da synligheden også er gældende for kriser på
sociale medier (Coombs & Holladay, 2012, p. 409).
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Figur 6 - Hvordan en parakrise adskiller sig

Coombs og Holladay definerer en parakrise som følgende:
“A paracrisis (is) as a publicly visible crisis threat that charges an organization with irresponsible or unethical
behavior” (Coombs & Holladay, 2012, p. 409).
En parakrise udvikler sig til en krise, når tilpas mange stakeholders tildeler organisationen ansvaret for krisen,
eller hvis organisationen håndterer parakrisen forkert. Når den udvikler sig, får det økonomiske konsekvenser
(Coombs & Holladay, 2012, p. 408).
Det vil sige, at Coombs og Holladay tilføjer et kriselignende element i ”før krisen-fasen”, som både har træk fra
en krise og et advarselstegn. Da det er svært at adskille parakrisen fra både krisen og advarselstegnet, opfordrer
Coombs og Holladay til yderligere research, så der kan komme en bedre forståelse af begrebet parakrise:
”Research and theory involving paracrises will expand our understanding of crisis communication. Though not
crises, paracrises warrant our attention as researchers. A better understanding of paracrises is needed because
the effectiveness with which they are managed can have serious implications for stakeholder-organization relationships” (Coombs & Holladay, 2012).
Dermed er der i litteraturen et behov for at forstå forskellen mellem en parakrise og en krise.
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2.2.3 Opsummering
Sociale medier er noget af det, der for alvor har skruet op for blusset under krisekommunikations udvikling.
Det skyldes, at flere teoretikere mener, at de klassiske tilgange til krisekommunikation ikke passer til en virkelighed, hvor sociale medier eksisterer.
Blandt andet har sociale medier medført en synlighed, så krisekommunikation ikke længere foregår i det skjulte.
Dermed kan alle interesserede følge med i håndteringen.
Coombs har udviklet nye krisetyper, som udspiller sig på sociale medier. Samtidig mener han, at mange af disse
kriser faktisk ikke er kriser, men i stedet for parakriser, som både ligner et advarselstegn og en krise.

2.3 Opgavens teoretiske ståsted
For at studere forskellen på en parakrise og en krise vil der tages afsæt i Den Retoriske Arena som analysemodel,
da den har en multivokal tilgang til afsender-modtagerforholdet (Frandsen & Johansen, 2017, p. 142). Det betyder, at krisekommunikation i denne opgave bliver forstået som dynamisk og kompleks, hvor andre end organisationen kan bidrage (ibid.). Samtidig gør modellen det muligt at undersøge en parakrise, fordi parakriser udspiller sig i ”før krisen-fasen”, og arenaen kan åbne og lukke sig, før en krise bryder ud (Frandsen & Johansen,
2017, p. 143).
Modellen er valgt, da både Image Repair Theory og SCCT kritiseres for ikke at være tilpasset til dagens virkelighed, hvor sociale medier hersker. Samtidig argumenterer både Gonzalez-Herrero og Smith (2010), Utz et al.
(2013) og Liu og Fraustino (2014) for, at der er et behov for mange-til-mange tilgang til krisekommunikation,
netop som Den Retoriske Arena har.
Udfordringen ved at bruge Den Retoriske Arena som rammen for undersøgelsen er, at selvom Frandsen og Johansen præsenterede modellen i 2006, er den først blevet den yderligere udbybet med bogen ”Organizational
crisis communication” fra 2017. Derfor er det begrænset med forskere, der har anvendt modellen i deres undersøgelser og derved testet modellens anvendelighed. Af den grund tjener denne opgave indirekte også det
formål at afprøve modellen.
Coombs er en af de forskere, der har afprøvet modellen. Men selvom han mener, at modellen vil ændre krisekommunikation, tilpasser han den, så den bedre passer til hans syn på afsender-modtagerforholdet (Frandsen
& Johansen, 2017, p. Foreword). Coombs tager udgangspunkt i organisationen som afsender, og derfor deler
han arenaen op i mindre sub-arenaer, fordi en responsstrategi i den ene arena ikke nødvendigvis er den rigtige
i en anden arena (Coombs & Holladay, 2014, p. 41). Derved giver hans opdeling i mindre arenaer organisationen
mulighed for at analysere situationen og vælge responsstrategi til den enkelte arena.
Denne opgave vælger at følge Frandsen og Johansens udgave af modellen, da Coombs’ model er for organisationscentreret og giver ikke samme mulighed for at analysere andre deltagere i arenaen, som Frandsen og Johansens model gør (Johansen, et al., 2016, p. 299). Selvom Coombs’ model fravælges, er det ikke et fravalg af hans
teorier, da hans model med sub-arenaer ikke har betydning for hans krisedefinition.
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Coombs’ krisedefinition og definition af en parakrise bliver derfor anvendt til at definere kriser videre i opgaven.
Det er valgt, da parakriser foregår på sociale medier, hvor Coombs’ har defineret nye typer af kriser og konsekvensen af dem. Samtidig har begge definitioner samme videnskabsteoretiske baggrund.
En krise vil i denne opgave blive defineret ud fra, at den truer stakeholders’ forventninger til sundhed, sikkerhed,
miljø og økonomiske spørgsmål, og den kan have en alvorlig påvirkning på organisationens præstationer og
skabe negative resultater (Coombs, 2015, p. 3).
En parakrise bliver defineret ud fra, at det er en synlig trussel på sociale medier, som anklager organisationen
for uetisk eller uansvarlig handling (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Ligeledes kendes en parakrise ved, at den
ingen økonomisk konsekvens har i modsætning til en krise (Coombs & Holladay, 2012, p. 412). Parakrisen eksponeres i mindre grad end kriser for stakeholders og er ikke lige så hård ved organisationens omdømme, som
en krise er (Coombs & Holladay, 2012, p. 411: Coombs, 2015, p. 22). På baggrund af disse forskelligheder vil især
den økonomiske konsekvens for organisationen og eksponeringen danne grundlag for opgavens udvælgelse af
cases.
Ideelt set ville denne opgave analysere en parakrise og en krise. Det kan dog ikke lade sig gøre, da en parakrise
er for ukonkret defineret. Hvor mange stakeholders skal eksempelvis eksponeres for en parakrise, før den bliver
en krise? Der er hverken empirisk eller teoretisk belæg for, hvornår parakrisen udvikler sig en krise, og derfor er
det kun muligt at studere en mulig parakrise.
”Thus, one could wonder how to identify the tipping point where a paracrisis turns into a real crisis” (Frandsen
& Johansen, 2017, p. 41).
Af den grund vil analysen tage afsæt i to cases, som undersøgeren identificerer ud fra overstående forskelle på
en parakrise og en krise. Men da forskellen på de to krisetyper ikke er tydeligere, er det ikke muligt at be- eller
afkræfte, at den ene case er en parakrise. Derfor studeres en mulig parakrise, som er en krise, der i højere grad
passer til definitionen af en parakrise end en krise. På baggrund af analysen vil begge begreber tages op til
diskussion.
For at kunne studere en mulig parakrise og en krise er det nødvendigt at adressere opgavens videnskabsteoretiske ståsted. Det skyldes, at Coombs på den ene side mener, en krise er en social fortolkning, hvorved stakeholders’ fortolkning afgør, om det er en krise eller ej (Coombs, 2015, p. 3). På den anden side mener han, at parakriser eksisterer. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet kan eksistere parakriser, hvis en krise
er en fortolkning for den enkelte aktør, og om det er muligt at adskille en parakrise og en krise fra hinanden?
Selvom Coombs og Holladay kan redegøre for en parakrise, kan en stakeholder teoretisk set lige så godt fortolke
situationen som en krise og ikke en parakrise. Følger man Coombs’ synspunkt, betyder det, at det er en krise,
fordi en stakeholder fortolker det sådan. Det betyder, at hvis der eksisterer en parakrise, er en krise ikke udelukkende en fortolkningssag.
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For at imødekomme denne udfordring vil opgaven basere sig på en socialkonstruktivistisk forståelse af krisekommunikation med en social ontologi og objektiv epistemologi, da det gør det muligt at analysere socialt konstruerede fænomener, uden at de udelukkende bliver opfattet som subjektive (Rasborg, 2013, p. 433). Ved at
tillægge denne tilgang kan en parakrise og en krise eksistere, og derved bliver det muligt at analysere dem hver
for sig.
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2.4 Opsamling
Krisekommunikation er et forskningsfelt i udvikling. I takt med at sociale medier har vundet frem, har krisekommunikation bevæget sig i retning mod en mange-til-mange tilgang. Af den grund tager denne opgave udgangspunkt i Den Retoriske Arenas forståelse af krisekommunikation som kompleks og dynamisk samt Coombs’ krisedefinitioner og -typer på sociale medier.
Den Retoriske Arena er opstået som en kritik af eksisterende teorier, som bliver kritiseret for at være for fokuseret på enten afsenderen eller modtageren. I stedet for bygger arenaen på idéen om, at der er flere afsendere
og modtagere, der kommunikerer til, med og forbi hinanden, og det er nødvendigvis ikke organisationen selv,
der er afsender på al kommunikation.
Coombs ser en krise som en trussel, der kan udvikle sig til noget negativt. Det betyder dog ikke, at den udvikler
sig. Eftersom krisekommunikationen er blevet synlig på sociale medier, mener han, at mange kriser i virkeligheden ikke er kriser, men i stedet for parakriser. Udfordringen ved parakriser er, at de både minder om et advarselstegn og en krise. Selvom både en parakrise og en krise er blevet defineret, er der ikke et empirisk skel mellem, hvornår en parakrise bliver en krise og omvendt. Af den grund er det kun muligt at undersøge en mulig
parakrise, da det hverken kan be- eller afkræftes, at der rent faktisk er tale om en parakrise.
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3. Researchdesign
Formålet med dette kapitel er at præsentere analysens undersøgelsesdesign og det analytiske framework, som
vil anvendes til at lave en indholdsanalyse af stakeholders’ kommentarer til en mulig parakrise og en krise.
Kapitlet består af fem dele. De to første dele forklarer paired comparison som den valgte tilgang til casestudiet
af to cases, og efterfølgende argumenteres der for den valgte form for caseudvælgelse samt indikatorer for en
mulige parakrise og krise, som anvendes til udvælgelsen.
Herefter vil to indikatorer for ansvar blive præsenteret. Disse indikatorer gør det muligt at studere stakeholders’
ansvarstildeling.
Den fjerde del præsenterer rammen for undersøgelsen og forklarer, hvordan der inden for hver case vil foretages en indholdsanalyse ud fra en identisk kodemanual, som ligeledes bliver præsenteret.
Til slut præsenteres empirien, der ligger til grund for hele analysen.

Kapitlet indeholder følgende afsnit:
3.1 – Et casestudie
3.2 – Caseudvælgelse
3.3 – Indikator for X: Ansvarstildelingen
3.4 – Analytisk framework: Indholdet i kommentarer
3.5 – Empiri
3.6 - Opsamling
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3.1 Et casestudie
For at undersøge hvordan en parakrise adskiller sig fra en krise, vil analysen tage udgangspunkt i et casestudie.
Et casestudie kan have forskellige formål, og derfor er det relevant præcisere, hvilken form for casestudie der
bliver anvendt i denne opgave. Gerring skelner mellem to formål. Det ene er ”nomothetic”, som siger noget om
et større antal enheder, mens det andet er ”idiographic”, som siger noget om udfaldet i en enkelt enhed (Gerring, 2006, p. 707). I opgaven vil analysen være ”idiographic”, men basere sig på to cases. Når det kan lade sig
gøre, skyldes det, at formålet med caseundersøgelsen er at studere den variabel, der påvirker udfaldet i hver af
de to cases. Så længe fokus er på et enkelt udfald i en case, betragter Gerring det som et idiographic studie
(Gerring, 2006, p. 712).
Det betyder dog ikke, at der er tale om single case + 1-studie. Det vil sige et single casestudie med en ekstra
case, som ikke har lige så stor betydning som den første case. I stedet for er der tale om paired comparison, som
går skridtet videre end single case +1 (Tarrow, 2010, p. 243). Paired comparison tillægger i højere grad den
anden case en større betydning, end single case + 1-studiet gør (Tarrow, 2010, p. 232). Hvor resultatet af et
idiographic casestudie siger noget specifikt om udfaldet i en case, og et nomothetic casestudie enten tester eller
tilpasser en teori, er paired comparison et skridt henimod at bygge en teori. Det sker med afsæt i et idiographic
studie, fordi udfaldet af den uafhængige variabel danner grundlag for at generere en hypotese (Tarrow, 2010,
p. 245). Det vil sige, at de to cases tillægges lige stor værdi, hvilket gør det muligt at få et hypotesegenerende
resultat ud af sammenligningen af de to cases (Tarrow, 2010, p. 246).
Paired comparison er valgt, da to cases siger mere end en enkelt case, fordi der opstår ”inferential power” mellem to cases. Denne power styrkes ved brugen af to cases, som tildeles lige stor betydning, fordi resultatet
kommer fra to cases. Det mindsker sandsynligheden for, at den afhængige variabel kan have fundet sted uden
den uafhængige. Samtidig passer brugen af to cases til ”building-block-strategien” (Tarrow, 2010, p. 244). Strategien betyder, at når antallet af cases øges, øges antallet af ikke-undersøgte variabler, der kan påvirke udfaldet,
ligeledes. To cases giver derimod mulighed for at studere, hvordan identiske variabler i to cases bliver påvirket
af forskelligt, samtidig med at det giver deskriptiv dybde og analytisk udfordring, som ville blive svagere ved
flere cases (Tarrow, 2010, p. 246). Dermed styrker paired comparison konklusionen, fordi den er et resultat af
to cases.
Brugen af paired comparison støtter endvidere op om opgavens eksplorative form ved at uddybe den teoretiske
forståelse af en parakrise, fordi paired comparison fungerer som en hypotesegenerende metode. Når denne
opgave er eksplorativ, er det fordi, at den studerer den variabel, der er årsag til udfaldet i hver af de to cases.
Ud fra viden om den variabel, der påvirker Y, genereres en hypotese om forholdet mellem X og Y. Det efterlader
os med følgende model:
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Figur 7 - Analysemodel

3.2 Caseudvælgelse
Eftersom denne opgave beskæftiger sig med et lille-N studie, et studie med få cases, vil caseudvælgelsen basere
sig på en ikke-tilfældig udvælgelse (Gerring, 2008, p. 645). I dette tilfælde vil udvælgelsen ske efter “most-similar” metoden i en Y-centreret form.
Denne udvælgelsesform betyder, at der er variation på de afhængige variabler, som i dette tilfælde er henholdsvis en mulig parakrise og en krise. Ligeledes skal der i begge cases være variation på den uafhængige variabel,
som undersøgelsen fokuserer på, mens de resterende variabler holdes konstante (Gerring, 2008, p. 668). Eftersom fokus i opgaven er på ansvarstildelingen, vil der være variation på denne variabel i begge cases.
Udvælgelsesmetoden er valgt, da målet med undersøgelsen er at studere forskellen på en mulig parakrise og en
krise ud fra den uafhængige variabel, som bliver undersøgt (ibid.) Samtidig passer den Y-centret form med paired comparison, da begge bygger på en eksplorativ tilgang til undersøgelsen (Gerring, 2008, p. 17).
Eftersom der analyseres på to stort set identiske cases, vil udvælgelsen ikke være randomiseret. Det betyder, at
resultatet ikke vil være lige så repræsentativt, som hvis opgaven baserede på et store-N studie med randomiseret caseudvælgelse. Målet med denne opgave er dog ikke at sige noget generelt om lignende cases eller tendenser, men derimod at gå analytisk i dybden med de to cases og sige noget om forholdet i og imellem dem.
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Det betyder ikke, at resultatet ikke er repræsentativt. Det er det. Men det er teoretisk repræsentativt i stedet
for repræsentativt over for verdenen (Yin, 2009, p. 15).
Gerring og Seawright opstiller to krav til udvælgelsen af cases, hvor målet er at undersøge kausal inferens, som
denne opgave gør. For det første skal de to cases være repræsentative, og for det andet skal der være en variation i den variabel, som man er interesseret i at undersøge (Gerring & Seawright, 2008, p. 296). Repræsentativ
skal i denne forbindelse forstås som repræsentativ for den slags cases, man undersøger (Yin, 2009, p. 15). Det
vil sige, at casen, som repræsenterer en mulig parakrise, skal være repræsentativ for mulige parakriser, og den
anden case skal være repræsentativ for kriser. Repræsentativiteten opnås ved at udvælge en mulig parakrise og
en krise ud fra teoretiske definitioner af begge begreber.
For udvælgelsen af cases gælder det om at finde to cases, som overholder overstående krav om repræsentativitet og tilpas variation.
Med inspiration fra attributionsteorien ser undersøgelsen foreløbigt således ud:

Xansvarstildeling + Xkrisetype + Xkrisehistorie og tillid = Ymulig parakrise
Xansvarstildeling + Xkrisetype + Xkrisehistorie og tillid = Ykrise
For at undersøge forskellen mellem ansvarstildelingen ved henholdsvis en mulig parakrise og en krise vil krisetype og krisehistorie holdes konstante, således at de kan udelukkes i det samlede regnestykke og derved ikke
påvirke resultatet, eftersom de er ens (Gerring & Seawright, 2008, p. 304). Det betyder, at de to cases, som
bruges i denne opgave, ikke kan udvælges helt tilfældigt, da de skal være identiske på de fleste variabler, og
samtidig skal de adskille sig på centrale variabler (Gerring, 2008, p. 668).
Som illustreret nedenfor har begge et ukendt X til fælles, som er markeret med et spørgsmålstegn efter kategorien ansvarstildeling. Det betyder, at den specifikke ansvarstildeling er ukendt i begge cases.

Xansvarstildeling? + Xkrisetype + Xkrisehistorie og tillid = Ymulig parakrise
Xansvarstildeling? + Xkrisetype + Xkrisehistorie og tillid = Ykrise
3.2.1 Indikatorer for Y: Parakrise og en krise
For at studere forskellen mellem en parakrise og en krise vil den ene case præsentere en mulig parakrise og den
anden en krise. Når det kun er en mulig parakrise, skyldes det, at de to definitioner minder om hinanden, og
derfor er der ikke belæg for, at den ene case med sikkerhed er en parakrise og ikke en krise.
Kriterierne for at udvælge de to cases baserer sig på Coombs’ krisedefinition og definition af en parakrise, hvor
der især lægges vægt på krisens konsekvenser for organisationen og eksponeringen for stakeholders. Hvis en
case har en økonomisk konsekvens og en høj grad af synlighed, bliver den kategoriseret som en krise. Har den
ikke det, bliver den kategoriseret som en mulig parakrise. Det betyder også, at begge cases bliver afprøvet efter
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begge definitioner for at kategorisere den enkelte case som enten en mulig parakrise eller en krise. Det er valgt
for at opnå en forskel på de to cases’ Y.
Til undersøgelsen af den økonomiske konsekvens tages der udgangspunkt i de to cases’ regnskaber samt udtalelser til pressen om krisens betydning for dem. Til graden af synlighed ses der på omtalen i traditionelle medier,
da disse spreder kendskabet og samtidig giver krisen mere troværdighed (Frandsen & Johansen, 2017, p. 152).

3.3 Indikatorer for X: Ansvarstildelingen
Da en krise i denne opgave bliver defineret en fortolkning for den enkelte aktør, er det nødvendigt at undersøge stakeholders’ fortolkninger af de to cases for at se, hvordan hver især bliver fortolket. Det vil ske ved at
studere, hvordan stakeholders fortolker organisationens ansvar for krisen.
For at måle ansvarstildelingen tager analysen afsæt i to indikatorer, som vil skabe et overblik over ansvarstildelingen i den enkelte case. De to indikatorer er framing af indhold i kommentarer og traditionelle mediers
framing. Til det henter analysen inspiration fra attributionsteorien, da både en parakrise og en krise er en trussel
mod organisationens omdømme, og attributionsteorien bruges til at evaluere sådanne trusler (Coombs & Holladay, 2007, p. 302).
Denne undersøgelse bliver kun inspireret af attributionsteorien, da Coombs beskæftiger sig med attributionsteorien på et mere overfladisk plan, end opgaven ønsker at anvende. Det skyldes, at Coombs mener, at man ud
fra krisetypen kan forstå stakeholders’ ansvarstildeling (Coombs, 2007a, p. 166). Da begge cases er af typen
”challenge”, vurderer Coombs attributionen af ansvar til at være minimal, og derved vil begge kategoriseres som
en moderat omdømmetrussel (Coombs, 2007a, p. 168).
Det betyder, at de to cases vil være helt identiske ud fra Coombs’ brug af attributionsteorien. Det efterlader
spørgsmålet om, hvad der så kan være årsagen til de forskellige udfald, såfremt der er en forskel.
I stedet for at følge attributionsteorien til punkt og prikke vil opgaven dykke længere ned i ansvarstildelingen for
at måle på den. Det vil stadig ske med udgangspunkt i framing. Framing skal her forstås som framingen af indhold
og ikke framingen af krisetype. Da det ikke er muligt at undersøge ansvarstildelingen ud fra SCCT’s brug af attributionsteorien, vil ansvarstildelingen blive brudt op i mere målbare indikatorer, nemlig framing i stakeholders’
kommentarer og traditionelle mediers framing. Stakeholders’ kommentarer er den primære indikator.
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Figur 8 - Model af framing som indikator

I denne opgave vil framingen identificeres ud fra følelsesudladningen, da følelser fungerer som en del af
framingen (Nabi, 2003, p. 227). Hvor der tidligere var gatekeepers til at sprede informationen, har sociale medier i dag skrabet det lag væk. Det giver stakeholders mere indflydelse end før sociale medier, fordi de uden
forstyrrende mellemled kan tale om, til og forbi hinanden (Coombs, 2015, p. 18: Frandsen & Johansen, 2017,
p. 160). Samtidig er følelser også en del af attributionsteorien, da stakeholders attribuerer ansvaret for krisen,
og disse attributioner genererer nogle følelser (Coombs & Holladay, 2005, p. 265). Derfor er det både muligt
og relevant at undersøge, hvilke følelser de to cases hver især fremkalder.
For at undersøge hvilke følelser stakeholdernes udtrykker, tages der afsæt i vrede og sympati, som er grundfølelserne i attributionsteorien (Coombs, 2007a, pp. 165-166). Vrede og sympati oversættes til negative og positive kommentarer, så de negative kommentarer dækker over vrede stemme og de positive kommentarer over
stemmer, der udtrykker sympati.

3.4 Analytisk framework: Indholdsanalyse
For at analysere framingindikatorerne tages der udgangspunkt i en indholdsanalyse, som går ud på at kategorisere tekstuelt data i grupper for at studere mønstre og forbindelser mellem variablerne. Det kan lade sig gøre,
fordi en tekst er åben for fortolkninger (Julien, 2008, p. 120). Indholdsanalysen indeholder både et kvalitativt og
kvantitativt element. Det kvalitative består i fortolkningen af hver kommentar og fortolkningen af resultaternes
sammenhæng med teorien, mens det kvantitative er optællingen af kommentarerne og mønstrene mellem dem
(Julien, 2008, p. 121).
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Denne opgave vil basere sig på en fortolkende indholdsanalyse, hvor undersøgeren inddrager sine egne erfaringer til at fortolke teksten, og hvor metoden søger at forbinde empirisk materiale og teori (Hijmans, 1996, p.
101). Formålet med metoden er at udvikle en teori på baggrund af analysen (Hijmans, 1996, p. 102). Det skyldes,
at den viden, som fremkommer af den fortolkende analyse, bruges til at give undersøgeren ny viden, således at
den viden kan være med til at forklare det undersøgte fænomen (Hijmans, 1996, p. 103). Den fortolkende indholdsanalyse er valgt, da dens teoriudviklende formål passer med opgavens eksplorative tilgang og socialkonstruktivistiske ståsted. Samtidig stræber både indholdsanalysen og paired comparison efter at udvikle en teori.
Men da opgaven er eksplorativ, vil opgavens resultater kun være et skridt på vejen mod en teori.

Figur 9 - Indholdsanalyse

I forhold til opgavens analysemodel betyder indholdsanalysen, at stemmernes fortolkning af kriseansvaret i Den
Retoriske Arena analyseres i begge cases. De små cirkler i modellen viser de retoriske arenaer.
Indholdsanalysen tager afsæt i stakeholders’ kommentarer på Facebook. Det er valgt, eftersom både parakriser
og kriser på sociale medier foregår online og er synlig for andre stakeholders, og derfor har organisationens
stakeholders betydning for, hvorvidt en parakrise forbliver en parakrise eller udvikler sig til en krise. Samtidig
studerer opgaven stakeholders’ attribution af kriseansvar, hvilket man netop finder i kommentarerne.
Selvom en indholdsanalyse analyserer tekst, vil denne opgave også inddrage ”synes godt om-tilkendegivelser”,
links, billeder mm. Det er muligt at inddrage, da Den Retoriske Arenas tekstmodel indeholder parameteret
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”tekst”, som netop inddrager semiotiske tegn som en del af tekststrategien (Frandsen & Johansen, 2017, p. 154).
Samtidig dækker den tekstuelle indholdsanalyse også over disse tegn (Julien, 2008, p. 120). Disse semiotiske
tegn vil blive analyseret efter samme udgangspunkt som resten af teksten. Det vil sige, at hvis kommentarer
indeholder links, analyseres der på, om der linkes til noget positivt eller negativt, for så at inddele kommentarerne i samme kategorier som de andre kommentarer. Når links inddrages på samme måde som en linkfri kommentar, skyldes det, at Den Retoriske Arena er én stor arena, og derved behøver kommunikationen ikke begrænse sig til en ene tråd på Facebook, men kan foregå på forskellige medier på samme tid (Frandsen & Johansen, 2017, p. 148).
Yderligere vil der i ”synes godt om-tilkendegivelser” skelnes mellem de forskellige former for ”synes godt om”,
som man kan give. Det er eksempelvis former som vrede, forargelse, vild med, ked af det mm. Denne form for
opdeling af ”synes godt om-tilkendegivelser” til et opslag er kun muligt for den ene case, da disse tilkendegivelser ikke var mulige i 2014, hvor den ene case udspillede sig. Derfor vil alle ”synes godt om” til et opslag i 2014
tilskrives til at bakke opslaget op, da det er den hyppigste årsag til tilkendegivelsen (Lee, et al., 2016, p. 339).
For den nyere case vil de negative ”synes godt om-tilkendegivelser” fratrækkes det samlede antal af ”synes godt
om tilkendegivelser”.
Eftersom traditionelle mediers framing indgår som en af de to indikatorer, vil online artikler blive analyseret ud
fra samme opdeling som kommentarer, nemlig om de er positive eller negative i forhold til organisationen.

3.4.1 Indholdet i kommentarer
For at kunne lave indholdsanalysen er det nødvendigt at inddele kommentarerne i grupperinger, der er mulige
at identificere og kode. Det sker ud fra en datastyret kodning, hvor koderne navngives induktivt ud fra kommentarerne (Kristensen, 2015, p. 485). Ved at kode kommentarerne bliver det muligt at udforske de forskellige følelser, deres betydning for ansvarstildelingen og eventuelle mønstre, da meningen skabes gennem kodningen
(Benaquisto, 2008, p. 86).
Eftersom der tages afsæt i datastyret kodning, vil analysen foregå i fire trin, hvor kategorierne løbende tilpasses
(Kristensen, 2015, p. 486). Det støtter op om den fortolkende indholdsanalyses iterativ proces, som den bygger
på (Julien, 2008, p. 120). De fire trin er:
1. Gennemlæsning af cases med formålet at grovkode ud fra startkoderne
2. Datareduktion ud fra grovkodningen
3. Omdanne til abstrakte koder
4. Udvikle en kodemanual
Første skridt er en gennemlæsning af de to cases for at få en forståelse for stakeholders’ fortolkninger og har til
formål at lave en grovkodning (Kristensen, 2015, p. 486). Inden gennemlæsningen blev Johansen et al.’s (2016)
koder for kommentarer i forbindelse med en analyse af Telenors krise på Facebook brugt som startkoder. Disse
koder er (Johansen, et al., 2016, p. 294):
Negative stemmer er:
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•
•
•

Stemmer, der er enige med andres stemmer kritik
Stemmer, der kritiserer organisationen
Stemmer, der anbefaler en konkurrent

Positive stemmer er:
•
•
•

Stemmer, der er tilfredse med organisationen
Stemmer, der kritiserer konkurrenterne
Stemmer, der kritiserer andre stemmers kritik

Neutrale stemmer er:
•

Stemmer, der ikke kan kategoriseres som hverken positive eller negative

Andet skridt er selve datareduktionen, hvor kommentarerne inddeles i grupper. Det sker på baggrund af første
grovkodning, da en del af kodningsprocessen er at tilpasse koderne, således at kategorierne passer til kommentarerne (Kristensen, 2015, p. 486).
Første grovkodning viste et behov for at tilpasse startkoderne, så de passer til kommentarerne til de to cases,
som denne opgave analyserer på. Yderligere viste første grovkodning, at der var flere irrelevante kommentarer,
som ikke har noget med de to cases at gøre, eller som ikke udtrykker følelser. Derfor tilføjes ”ikke relevant” som
kategori.
Første grovkodning førte til disse koder:
Negative inddeles i:
•
•
•
•

Stemmer, der taler negativt om organisationen
Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik
Stemmer, der kritiserer organisationens arbejde
Stemmer, der fravælger organisation/foretrækker konkurrenter Positive inddeles i:

•
•
•
•

Stemmer, der anbefaler/deler en god oplevelse
Stemmer, der uddyber med information til fordel for organisationen
Stemmer, der roser organisationens arbejde/ansatte
Stemmer, der kritiserer angreb fra negative stemmer

Andre kategorier:
•

Stemmer, der både er positive eller negative
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Stemmer, der ikke er relevante for krisen

Tredje skridt er at give disse koder nogle mere abstrakte koder, som er nemmere at taste ind i analysedokumentet (Jakobsen, 2012, p. 178). Disse koder fungerer som slutkoder. Koderne angives fra 1-10, hvor 1-4 er negative
stemmer, 5 er både negative og positive, 6-9 er positive stemmer, mens 10 er irrelevante stemmer. De mange
koder er valgt, da det giver mulighed for at se på, om der er forskel på eksempelvis typen af vrede stemmer. Det
kan være relevant, da nogle typer er mere kortsigtet og spontane end andre (Coombs & Holladay, 2012, p. 411).
Det betyder også, at det efter første kodning er muligt at samle alle de negative og positive i hver sin kategori,
således at der kun er fire kategorier, nemlig negativ, positiv, irrelevante samt både positive og negative.
Slutkoderne er:
1. Stemmer, der taler negativt om organisationen
2. Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik
3. Stemmer, der kritiserer organisationens arbejde
4. Stemmer, der fravælger organisation/foretrækker konkurrenter
5. Stemmer, der både er positive eller negative
6. Stemmer, der anbefaler/deler en god oplevelse
7. Stemmer, der uddyber med information til fordel for organisationen
8. Stemmer, der roser organisationens arbejde/ansatte
9. Stemmer, der kritiserer angreb fra negative stemmer
10.Stemmer, der ikke er relevante for krisen
Ved siden af selve kodningen noteres antallet af likes.

Fjerde skridt er at udvikle en kodemanual, hvor hver kode tydeligt forklares, således at undersøgelsen er replicerbar. Det er er et vigtigt element i en indholdsanalyse for at fjerne undersøgerens egen bias, hvilket styrker
resultatets objektivitet (Bryman, 2016, p. 284).
I selve kodningsfasen er der mulighed for, at en kommentar får flere koder, da den kan indeholde flere forskellige
positive eller negative tilkendelser (Julien, 2008, pp. 120-121). I denne opgave er det valgt, at en kommentar
kun kan have flere koder, hvis den holder sig inden for enten positive eller negative. Derfor er kommentarer,
der både er positive og negative, samlet i en kategori. Dette er valgt for at have en skarp opdeling af negative
og positive kommentarer.
3.4.1.1 Kodemanual
Selve kodemanualen starter med at forklare, hvad de negative kategorier dækker over. Herefter vil den neutrale
kategori præsenteres, og de positive kommentarer præsenteres derefter. Afslutningsvis vil det forklares, hvad
de irrelevante kommentarer dækker over, og hvordan ”synes godt om” tilkendegivelserne indgår i analysen.

40

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

Kodemanualen ser således ud:
1. Stemmer, der taler negativt om organisationen
Denne kategori indeholder alle de negative kommentarer, som ikke har noget med krisen at gøre, men som er
negativt stemt mod organisationen. Det kan eksempelvis være stemmer, der snakker om organisationens kvalitet eller kritiserer organisationen for ikke at kunne de grammatiske regler.
2. Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik
Omdrejningspunktet i denne kategori er, at kommentarerne inddrager andre. Enten ved at opfordre dem til at
boykotte organisationen eller udtrykke enighed med en anden stemme.
3. Stemmer, der kritiserer organisationens arbejde/ansatte ift. krisen
Kommentarerne i denne kategori kritiserer organisationen og har noget med krisen at gøre. Derved er kritikken
mere målrettet end kategorien ”Stemmer, der taler negativt om organisationen”.
4. Stemmer, der fravælger organisation/foretrækker konkurrenter
Denne kategori består af kommentarer, hvor stakeholders direkte fravælger organisationen eller vælger konkurrenten i stedet for. Til forskel fra ”Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik” inddrager kategorien ikke andre stemmer, fordi den ikke opfordrer til handling.
5. Stemmer, der både er positive eller negative
Kommentarer, der både er positive og negative over for organisationen, samles i denne kategori.
Kategorien adskiller sig fra koden ”Stemmer, som er irrelevante” ved, at kommentarerne indeholder følelser i
forhold til krisen eller organisationen.
Kategorien vil senere i analyseresultaterne fremstå som neutral, da kombinationen af både positive og negative
kommentarer udligner hinanden.
6. Stemmer, der anbefaler organisationen eller deler en god oplevelse
I denne kategori er de kommentarer, som deler en oplevelse om organisationen eller giver udtryk for, at de
gerne vil bruge organisationens ydelser.
7. Stemmer, der uddyber med information til fordel for organisationen
Denne kategori indeholder de kommentarer, som uddyber med information om krisen, mens de tager organisationens side. Den uddybende kommentar kan både være i form af henvisning til artikler, egen oplevelse med
uddybende information eller gengivelse af de indblandede personers historier.
8. Stemmer, der roser organisationens arbejde/ansatte ift. krisen
I denne kategori findes de kommentarer, som støtter organisationen ved at tale i pæne vendinger om den. Det
vil sige, at kategorien samler de rosende kommentarer.
9. Stemmer, der kritiserer angreb fra negative stemmer
Denne kategori indeholder de kommentarer, hvor stemmer viser sin opbakning til organisationen ved at kritisere
de stakeholders, der har kritiseret organisationen. Kritikken i kategorien er til fordel for organisationen. Det

41

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

betyder omvendt, at stemmer, der kritiserer andre stemmer uden at inddrage organisationen eller udtrykke
egen holdning, ikke tælles med i kategorien.
10. Stemmer, der ikke er relevante
Denne kategori dækker over kommentarer, hvor en stakeholder udelukkende tagger en anden, spørger til organisationens ydelser mm. Ved denne type kommentarer er det ikke muligt at vurdere, om kommentaren er negativ eller positiv.
Fælles for kommentarerne i kategorien er, at de ikke har noget med krisen at gøre. Af den grund inddrages
kategorien ikke i analyseresultaterne. Kategorien er kun lavet, således at kommentarerne ikke påvirker resultatet.
Stemmer, der synes godt om
Antallet af likes, som kommentarerne har fået, noteres ud for den enkelte kommentar. Det er valgt, da det på
Facebook er muligt at tilkendegive sin støtte ved at trykke ”synes godt om”. Likes til kommentarer kan ikke deles
op i forskellige former som likes til opslag. Derfor betyder et like til en kommentar, at en stakeholder bakker
opslaget op (Lee, et al., 2016, p. 339).

3.5 Empiri
Denne opgave tager udgangspunkt i Facebook som det sociale medie, og derfor vil indholdsanalysen basere sig
på kommentartråde på de to cases facebooksider samt stakeholders’ opslag med til tilhørende kommentarer.
Det er valgt, da Facebook er mest repræsentativ for den danske befolknings brug af sociale medier. 64 % af
danskerne bruger Facebook dagligt, mens kun 5 % eksempelvis bruger Twitter dagligt (Christensen, et al., 2017,
p. 19). Men eftersom Den Retoriske Arena kan indeholde forskellige medier, vil nyhedsartikler i den pågældende
periode og links til videoer i kommentarerne også blive analyseret.
Artiklerne fra traditionelle medier er fundet ved at søge på ”Spies” i perioden 4.-10. juni 2016 og ”Jensens Bøfhus” i perioden 19.-25. september 2014 på infomedia. De artikler, der har noget med krisen at gøre, er talt med
i det samlede antal medieklip. Hvis artiklerne er et debatindlæg, eller på anden måde har en privatperson som
afsender, er disse sorteret fra, da indholdet ikke er framet af mediet.
Selve analysen af mediernes framing tager afsæt i de artikler, der kommer frem på første side på Infomedia,
hvor der kommer ti artikler frem pr. side. Når det kun er artiklerne på første side, der er blevet analyseret,
skyldes det, at antallet af artikler om Spies er så begrænset, at det kun fylder den første side. For at gøre analysen
identisk tager analysen af Jensens Bøfhus ligeledes afsæt i artiklerne på den første side.
Opslagene er valgt ud fra en oversigt over traditionelle mediers dækning af de to kriser, som viser, hvornår de
to kriser starter og rinder ud. Når mediedækningen er gået i sig selv, betragtes det som slut for krisen i forhold
til udvælgelsen af opslag.
Følgende opslag bliver analyseret:
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Spies, Facebook
•
•
•
•

Spies’ eget opslag den 4. juni 2016 (kommentarer fra 4. og 5. juni)
Anders Ladekarls opslag den 4. juni 2016
Haifaa Awads opslag den 4. juni 2016
Ekstra Bladets opslag den 4. juni 2016

Jensens Bøfhus, Facebook
•
•
•
•
•

Jensens Bøfhus’ ændring af coverbillede den 19. september 2014
Jensens Bøfhus’ opslag den 20. september 2014
Ekstra Bladets opslag den 19. september 2014
Jensens Bøfhus’ opslag den 22. september 2014
Jensens Bøfhus ’ opslag den 25. september 2014

I alt vil omkring 900 kommentarer og 67 online artikler blive analyseret1. Disse vil både analyseres ud fra opdelingen af positive og negative kommentarer samt fordelingen af kategorier. Analysen vil samtidig opdele resultaterne i kun organisationens egne opslag, traditionelle mediers opslag samt opslag fra andre stakeholders.
Denne opdeling er valgt for at få mest muligt viden om de to kriser. Eftersom kriser er en social fortolkning, er
der ingen kriser, der er ens (Coombs, 2015, p. 3). Det betyder, at en organisation nødvendigvis ikke oplever de
samme stemmer i arenaen. Dermed bidrager opdelingen til mere viden om, hvordan forskellige stemmer i arenaen bidrager til krisen på hver sin måde. Det giver flere muligheder for at bruge analyseresultaterne i andre
sammenhænge, end hvis hele kriseforløbet blot blev analyseret som en samlet masse.
Eftersom Jensens Bøfhus’ krise forløber over flere dage på sociale medier, mens Spies’ kun varer en dag, vil alle
opslagene om Spies blive opdelt i dage for at se, om der sker en tidsmæssig udvikling, som kan sammenlignes
med Jensens Bøfhus.
Opslagene er fundet ved at læse nyhedsartikler om de to kriser for at få en forforståelse af situationen, og hvornår krisen startede. Samtidig har disse artikler bidraget med at finde frem til stakeholders, der udtrykker deres
forargelse over en af organisationerne på Facebook. De to cases er identificeret ud fra at blive omtalt som en
shitstorm (Jensen, 2016: Jensen 2014). Denne faktor styrker argumentationen i den undren, som lægger til
grund for hele opgaven - om en shitstorm altid er en krise.
Herefter er der scrollet tilbage på både Spies og Jensens Bøfhus’ facebooksider for at finde deres opslag for
pågældende dage. Kommentarsporet for opslag om Spies blev indstillet til at vise seneste kommentarer for at
få en kronologisk rækkefølge. For læsningen af kommentarerne på organisationernes facebookside betyder det,
at der startes fra bunden og læses op, da den seneste kommentar står øverst. Når kommentartråden er fra en
offentlig person, læses der oppe fra og ned for at få kommentarerne i kronologisk rækkefølge.

1

Listen over artikler, der er blevet analyseret findes i bilag 12

43

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

For hvert opslag er cirka 100 kommentarer blevet analyseret. Det er valgt af to grunde. For det første er det
muligt på Facebook at vise 50 kommentarer ad gangen, og derved er 100 et muligt antal at finde. For det andet
har Anders Ladekarl og Haifaa Awad omkring 100 kommentarer i alt, og derfor går tallet igen i de andre opslag.
Udfordringen ved at indsamle empiri via Facebook er, at stakeholders’ privatlivsindstillinger påvirker, hvilke opslag der er synlige for offentligheden. Eksempelvis er der flere kommentarer, hvor en stakeholder nævner en
anden stemmes navn, men hvor man ikke kan se den kommentar, den første stakeholder reagerede på. Derudover kan et opslag også blive slettet, og derfor fremgår det ikke i kommentartråden. Af samme grund er der
valgt at gå uden om svar til kommentarer, da første gennemlæsning af de to cases viste, at der i mange svarkorrespondancer ikke var mulighed for at se alle svarene til en kommentar. Derved er det ikke muligt at få den fulde
forståelse for svarerne, og derfor går denne opgave uden om disse svarkorrespondancer.
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3.6 Opsamling
Dette kapitel har vist, hvordan undersøgelsesspørgsmålet vil blive studeret i opgaven. Undersøgelsen tager afsæt i et casestudie af typen paired comparison, hvor brugen af to cases styrker konklusionen. De to valgte cases
er valgt ud fra ”most-similar” metoden i en Y-centreret form. Det betyder, at de er ens på alle andre punkter
end Y og det valgte analysepunkt, som i dette tilfælde er ansvarstildelingen. Den ene case repræsenterer en
mulig parakrise og den anden en krise. Fælles for dem er, at ansvarstildelingen er ukendt.
Undersøgelsen af ansvaret sker med inspiration fra attributionsteorien. Mens ansvaret er forskelligt i de to cases, holdes krisetype, krisehistorie og tillid konstante. Ved at anvende paired comparison forstærker det undersøgelsens resultat, fordi brugen af to cases mindsker sandsynligheden for, at den afhængige variabel kan have
fundet sted uden den uafhængige.
Da det ikke er muligt at studere ansvarstildeling i sig selv, vil framing blive anvendt som indikator – både stakeholders’ framing og traditionelle mediers. Disse indikatorer måles med en indholdsanalyse, som i alt analyserer
cirka 900 kommentarer og 67 online artikler. Fælles for kommentarerne og artiklerne er, at de bliver kategoriseret som enten positive, negative eller neutrale i forhold til ansvarstildelingen.
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4. Analyse
Dette afsnit indeholder tre dele og starter med udvælgelsen af de to cases. Den mulige parakrise er Spies’ annonce om nødhjælpsarbejde fra en liggestol, og krisen er Jensens Bøfhus’ navnestrid mod en fiskerestaurant.
Den anden del iscenesætter de to cases. Med afsæt i Den Retoriske Arena bliver deltagerne i kommunikationen
præsenteret og deres roller analyseret.
Kapitlets tredje del er selve analysen, der viser væsentlige nedslagspointer fra analyseresultaterne. Det sker ud
fra fordelingen af positive og negative kommentarer samt de forskellige kommentarkategoriers betydning i hver
case. Denne del af analysen består af seks analysepointer, og hver pointe har sit eget afsnit. De seks pointer
viser:
•
•
•
•
•
•

Forskel på ansvarstildelingen allerede den første dag
Krisens varighed er forskellig
Forskel på ansvarstildelingen på krisens anden dag
Forskellige kriseforløb med betydning for ansvarstildelingen
Mediernes indflydelse er forskellig
Sammenligning af sluttidspunkt

Kapitlet indeholder følgende afsnit:
4.1 – De to cases
4.2 – Præsentation af de to retoriske arenaer
4.3 – Nedslag i analysepointer
4.4 – Opsamling
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4.1 De to cases
Til at undersøge hvordan en parakrise adskiller sig fra en krise, er to forskellige cases blevet valgt. Den ene er en
mulig parakrise, mens den anden er en krise. Udvælgelsen af disse to cases vil først blive analyseret, hvorefter
deres fælles X’er bliver præsenteret.

4.1.1 Afslappende nødhjælp fra en liggestol
Spies lancerede i sommeren 2016 en annonce for rejser til Lesbos, som på annoncens udsendelsestidspunkt var
hårdt ramt af flygtningekrisen. Annoncen blev bragt i flere store aviser den 4. juni 2016 for at skabe opmærksomhed om, at øen manglede turister. I annoncen reklamerede Spies for Lesbos under titlen ”Nødhjælpsarbejde
giv en hånd uden at røre en finger” (se bilag 2). Det fik Dansk Røde Kors’ generalsekretær, Anders Ladekarl, til
samme dag at kritisere annoncen på sin facebookside og kaldte annoncen for ”disrespekt for nødhjælperne” (se
bilag 4). Også debattøren Haifaa Awad kritiserede annoncen på sin facebookside. Herefter udviklede sagen sig,
hvor flere stakeholders meldte sig i koret af stemmer for at udtrykke deres støtte eller forargelse. De traditionelle medier kaldte det en shitstorm og fik eksperter til at vurdere annoncen.
Denne case er blevet kategoriseret som en mulig parakrise ud fra en afprøvning af Coombs’ definitioner af parakriser og kriser. Da der ikke er en tydelig adskillelse af de to begreber, vil casen ikke be- eller afkræftes som
værende en parakrise.
Spies følger Coombs og Holladays definition af en parakrise, da stakeholders på Facebook udtrykker væmmelse
over annoncen, som de mener, er uetisk, fordi den udnytter flygtningekrisen (Jensen, 2016). Når Spies er en
parakrise og ikke et advarselstegn, er det fordi, at den foregår online, og Spies håndterer også sagen online til
fuld skue for interesserede stakeholders (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Sagen om Spies’ annonce har potentiale til at udvikle sig til en krise, fordi der er mange negative stakeholders, og de er med til at øge muligheden
for, parakrisen udvikler sig til en krise (ibid.).
Spies’ annonce lever ikke op til Coombs’ definition af en krise, hvis fokus er på den økonomiske betydning, fordi
sagen ikke havde en negativ konsekvens for Spies. Tværtimod. Spies solgte 39 % flere rejser til Lesbos i den uge,
hvor annoncen kom frem (Husted, 2016). Ud fra Spies årsregnskab 2015/2016 fremgår det heller ikke, at annoncen har påvirket selskabet økonomisk (Spies A/S, 2016, p. 6). Samtidig er det begrænset med medieomtale i
traditionelle medier, hvilket taler for, at det er en parakrise (Coombs & Holladay, 2012, p. 408).
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Figur 10 - Mediedækningen af Spies' annonce

4.1.2 Sagen om Jensens
Den anden case, som repræsenterer en krise, er Jensens Bøfhus, der lagde sag an mod fiskerestauranten ”Jensens Fiskerestaurant” for brugen af ’Jensens’ i navnet. Jensens Bøfhus var bange for, at der ville komme en
kæderestaurant med navnet Jensen (Albrectsen, 2014). Selvom Jensens Bøfhus vandt sagen i højesteret, vendte
befolkningen sig imod bøfkæden. Blandt andet opstod der en facebookgruppe, som hed ”Boykot Jensens Bøfhus” med over 100.000 medlemmer (Nielsen, 2014).
Denne case er valgt, fordi paired comparison typisk bruges til at komplementere eller som en kontrast til en
case, som undersøgeren kender godt på forhånd (Tarrow, 2010, p. 245). Det gør sig også gældende for denne
opgave, da Spies fungerer som kontrast til Jensens Bøfhus, og undersøgeren kender på forhånd sagen om Jensens Bøfhus sporadisk, eftersom Frandsen og Johansen bruger bøfkæden som case (Frandsen & Johansen, 2017,
pp. 165-166).
I store træk følger Jensens Bøfhus definitionen af en parakrise, da stakeholders udtrykker væmmelse på Facebook over deres sagsanlæg, som de mener, er uetisk, fordi de tryner en lille fiskerestaurant (Harder, 2014). Den
kan også defineres som en parakrise og ikke et advarselstegn, fordi den udspiller sig på sociale medier og derved
er synlig for alle interesserede (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Ligesom Spies har Jensens Bøfhus mange
negative stakeholders, og derfor er der potentiale til at udvikle sig til en krise (ibid.).
Sagen om Jensens Bøfhus lever samtidig op til krisedefinitionen, hvor fokus er på den økonomiske betydning. I
modsætning til Spies har sagen om Jensens haft tydelige konsekvenser for Jensens Bøfhus. I årsrapporten fra
2014 står det i ledelsesberetningen, at sagen har kunnet mærkes betydeligt i antallet af gæster (Jensen's Food
Group A/S, 2015, p. 7). Endvidere truer krisen stakeholders’ forventninger til Jensens Bøfhus i forhold til det
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økonomiske spørgsmål, fordi der oprettes en boykotgruppe med stor tilslutning (Nielsen, 2014). Dermed lever
Jensens Bøfhus op til Coombs’ krisekriterier.
Til forskel fra Spies får Jensens Bøfhus meget opmærksomhed fra traditionelle medier, hvilket også indikerer, at
det er en krise, da det øger sandsynligheden for, at flere stakeholders bliver eksponeret for den (Coombs &
Holladay, 2012, p. 411).

Jensen's Bøfhus
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Figur 11 - Mediedækningen af Jensens Bøfhus

4.1.3 De fælles X’er: Krisehistorie og -type
For at kunne undersøge ansvarstildelingen er tillid, krisehistorie og krisetype nødt til at være identiske.
Begge cases er af typen ”challenge”, som er den type af krise, hvor organisationen bliver anklaget for at være
uetisk eller uansvarlig (Coombs, 2015, p. 23). Det er også den krisetype, hvor en parakrise først og fremmest
opstår (Coombs & Holladay, 2012, p. 408). For de to cases gælder det, at de bliver anklaget for at være uetiske
i forhold at slå plat på flygtningekrisen og lege David og Goliat med en lille fiskerestaurant.
I forhold til krisehistorie og tillid inden krisen er de også ens. Ingen af de to cases har tidligere været udsat for
en krise på sociale medier. I hvert fald kommer der ikke brugbare resultater frem på de første fire sider på
Google, hvis man søger på eksempelvel ”Spies krise” og ”Spies krise sociale medier” og ligeledes for Jensens
Bøfhus.
Tillidsmæssigt er de også ens. Ifølge Berlingske Guld Image 2016 placerer Spies sig på en 80. plads, og i 2015
indtog de en 96. plads (Berlingske, 2016). I 2012 havde de en 89. plads og i 2013 en 73. plads (IFO, 2013). Det
viser, at deres placering i 2016 ikke er tilfældig lav eller høj, hvilket indikerer, at de ikke har været udsat for en
kommunikationskrise, som har påvirket deres image.
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Desværre medvirker Jensens Bøfhus ikke på imageanalysen. Til gengæld viser deres årsresultat siden 2012, at
det har ligget stabilt med en lille nedgang frem til 2014, men efter 2014 falder det markant (Proff, 2016). Det
markante fald er en konsekvens af deres navnestrid (Ulveman, 2016). Når krisen kan føre til sådan et fald, og
der ikke er lignende udfald, tyder det ikke på, at Jensens Bøfhus har været udsat for en lignende krise. Derfor
må det også antages, at deres image har ligget stabilt indtil krisen.
Ydermere har Spies og Jensens Bøfhus det til fælles, at de ikke ser sig selv som ansvarlige for krisen. Eksempelvis
skriver Spies i deres opslag den 4. juni 2016: ”Hvis du er kritisk overfor vores annonce forstår vi dig godt, men så
må du også meget gerne læse pressemeddelelsen og få et lidt større billede (se bilag 2). Ligeledes har Jensens
Bøfhus’ tidligere pressechef Jens Arnborg Lund udtalt: ”Vi ønsker naturligvis at værne om vores brand og vores
navn, som vi i mere end 20 år har brugt mange millioner kroner på at markedsføre. Vi mener ikke, at andre
restauranter bør kunne trække på den goodwill, som vi har opbygget” (Andersen, 2014). Dermed mener begge
organisationer, at de handler korrekt og ikke er skyld i krisen.
Derudover har de det til fælles, at begge cases i høj grad udspiller sig på sociale medier, samtidig med at de får
opmærksomhed fra traditionelle medier. Blandt de traditionelle medier er begge cases blevet fremstillet som
shitstorms (Jensen, 2016: Jensen, 2014).
Da tillid, krisetype og krisehistorie nu er kendt, er de sat ind i ligningen for at tydeliggøre lighederne mellem de
to cases.

Xansvarstildeling? + XChallenge + XIngen krisehistorie og jævn tillid = Ymulig parakrise
Xansvarstildeling? + XChallenge + XIngen krisehistorie og jævn tillid =
Ykrise

4.2 Præsentation af de to retoriske arenaer
Dette afsnit præsenterer, hvordan kommunikationen udvikler sig i de to arenaer. Til det bliver fokus rettet mod
deltagerne i kommunikationen og deres rolle, da Spies og Jensens begge har forskellige, men magtfulde deltagere, som har betydning for kommunikationen.

4.2.1 Spies
I forbindelse med Spies’ annonce om rejser til Lesbos åbner Den Retoriske Arena sig, fordi stakeholders reagerer
på annoncen. Spies skriver selv et opslag på deres facebookside om annoncen, og sagen bliver også taget op af
Dansk Røde Kors generalsekretær, Anders Ladekarl, og debattøren Haifaa Awad, som især blander sig i debatten
om Syrien. Derudover tager traditionelle medier også sagen op, og Ekstra Bladet spørger deres følgere på sociale
medier, hvad deres holdning til annoncen er. Derudover er der almindelige borgere og andre medier, som også
deltager i debatten om annoncen.
Som kendetegnet for arenaen er Spies ikke nødvendigvis afsender på hele kommunikationen. Eksempelvis responderer Spies’ kun på kommentarer til deres eget opslag. Derved holder de sig helt ude af de opslag, som
Ekstra Bladet, Anders Ladekarl og Haifaa Awad står bag. Det betyder, at meget af den kommunikation, som
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bliver analyseret, udspiller sig uden Spies’ indblanding. Det er det dynamiske element i Den Retoriske Arena,
hvor andre stemmer fungerer som både afsendere og modtagere (Frandsen & Johansen, 2017, p. 149).
Eftersom Anders Ladekarl og Haifaa Awad er afsendere på to negative opslag om krisen, kommer de også til at
spille en central rolle for kommunikationen. Det skyldes, at de qua deres offentlige rolle i samfundet har en stor
følgerskare på Facebook. I skrivende stund har Haifaa Awad 20.503 følgere (Awad, 2017) og Anders Ladekarl
14.124 (Ladekarl, 2017). Det må antageligvis være mange flere end en helt almindelig borger. Det betyder, at
begge kan bruge deres fremtrædende rolle strategisk til at præge andre stakeholders (Frandsen & Johansen,
2017, p. 150). Det skyldes, at deres følgere må antages i nogen grad at dele deres holdninger, eftersom man
typisk følger en person, som minder om ens egen identitet eller den, man gerne vil være (Coombs & Holladay,
2015, p. 692).
Det viser, hvordan stemmerne i arenaen langt fra er ligestillede, men derimod har forskellige grader af indflydelse
– politisk såvel som symbolsk (Frandsen & Johansen, 2017, p. 149). Indflydelsen ses ved, at Anders Ladekarl og
Haifaa Awad har lettere ved at nå medierne, end en helt almindelig borger har. Andre stemmer har også mulighed for at komme i mediernes søgelys, da medierne kan følge med i kommentartrådene på Facebook og dele
udvalgte kommentarer. Forskellen er, at Anders Ladekarl og Haifaa Awad udvælges på grund af deres fremtrædende rolle, mens de andre stemmer i højere grad udvælges ud fra deres kommentarer – præcis som tilfældet
er med DR’s artikel om krisen (Jensen, 2016).
Anders Ladekarl og Haifaa Awads opslag svarer til halvdelen af de i alt fire analyserede opslag. Det betyder, at
der i Spies’ arena er to magtfulde stemmer, som er afsendere på negative opslag.

4.2.2 Jensens Bøfhus
Jensens Bøfhus’ arena åbner sig, da det kommer frem, at de med rettens ord har vundet navnestriden over en
fiskerestaurant.
I modsætning til Spies er Jensens Bøfhus ikke på samme måde plaget af magtfulde stemmer som afsendere på
opslag. Derimod er Jensens Bøfhus selv afsender på de fleste opslag. Ekstra Bladet er en af de stemmer, der står
bag et andet opslag. Ekstra Bladets opslag spørger brugerne, hvad de synes om krisen, men vælger ikke side,
ligesom Anders Ladekarl og Haifaa Awad gør.
Til forskel fra Spies er Jensens Bøfhus’ arena præget af traditionelle medier, da sagen får meget opmærksomhed.
Disse stemmer er også magtfulde stemmer, da de øger krisens troværdighed (Frandsen & Johansen, 2017, p.
152). Samtidig er opmærksomheden fra traditionelle medier med til at sprede kendskabet til krisen, og de kan
præge stakeholders’ holdning med deres framing (Johansen & Frandsen, 2017, p. 180).
Det betyder, at begge cases har stærke stemmer i arenaerne, som er med til at præge kommunikationen. Samtidig er Jensen Bøfhus selv afsender på flere opslag, mens andre stakeholders i højere grad er afsender på opslag
om Spies. Dermed er der forskel på, hvilke stemmer der deltager i de to cases arenaer.
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4.3 Nedslag i analysepointer
Ud fra analysen af Spies og Jensens Bøfhus’ shitstorms er der seks iøjnefaldende forskelle på de to cases, som
vil blive præsenteret.
Forskellene ses både i forhold til positive og negative kommentarer samt fordelingen af kommentarer. Derfor
er en komprimeret udgave af kodemanualen sat ind ved de modeller, hvor der analyseres på kommentarfordelingen. Den fulde kodemanual kan findes på side 28-29 og bilag 1.
Analysen viser, at der er forskel på udfaldet hos Spies og Jensens Bøfhus i forhold til graden af ansvarstildeling
og omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier. Denne forskel vil senere i opgaven
diskuteres i forhold til, om det er muligt at identificere en parakrise.
De seks analysepointer er:
Ansvarstildelingen er forskellig den første dag
Spies’ første dag er præget af en lille overvægt af stakeholders, der ikke tildeler dem ansvaret for krisen. Omvendt er det hos Jensens Bøfhus, hvor næsten alle stakeholders tildeler dem ansvaret.
Krisens varighed har betydning
Jensens Bøfhus’ krise varer en uges tid, mens Spies’ krise kun varer to dage. Det har betydning for, hvor mange
stakeholders der eksponeres for krisen.
Anden dag har også betydning
På andendag er ansvarstildelingen faldet i begge cases, men faldet er ikke stort nok til at ændre i ansvarstildelingen. Det betyder, at Spies i endnu lavere grad tildeles ansvaret, mens stadig størstedelen af Jensens Bøfhus’
stakeholders tildeler dem ansvaret for krisen.
Udviklingen i hele krisen går langsomt
Begge cases udvikler sig langsomt fra dag til dag. Da Jensens Bøfhus varer længere tid, tager det også længere
tid, før deres ansvarstildeling er faldet til et moderat niveau. Samtidig ses der en forskel på, hvilke kommentarkategorier der er i brug i de to cases. Spies’ stakeholders fungerer som talerør for organisationen og forsvarer
dem, mens Jensens Bøfhus’ stakeholders boykotter kæden eller opfordrer andre til det.
Mediernes framing puster liv i krisen
Jensens Bøfhus får både mere omtale i traditionelle medier og bliver framet mere negativt end Spies. Det har
betydning for ansvarstildelingen, og hvor mange stakeholders der eksponeres for krisen.
Første og sidste dag minder om hinanden
Jensens Bøfhus’ sidste dag har nogle fællestræk med Spies’ to krisedage i forhold til ansvarstildelingen, som hos
begge på dette tidspunkt er moderat. Det viser, hvordan kriser går i sig selv, når ansvarstildelingen er moderat,
og at Spies’ krise aldrig rigtig når i gang.
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4.3.1 Skelsættende første dag
Er der forskel på stakeholders’ ansvarstildelingen i de to cases? Og i så fald hvor hurtigt kan den ses?
Svaret er den første dag.
Analysen viser, at stort set alle stakeholders tildeler Jensens Bøfhus ansvaret, mens det kun er lige under halvdelen for Spies’ vedkommende. Uanset om man kun ser på de to organisationers opslag eller også inddrager
andre stemmers opslag, påvirker det ikke resultatet af ansvarsfordelingen – forskellen er dog tydeligst, hvis man
kun ser på organisationers egne opslag.
Konsekvensen af det er, at der tidligt i forløbet ses tydelige forskelle på ansvarstildelingen. Forskellen får også
betydning for, hvordan de to kriser udvikler sig efterfølgende, da ansvarstildelingen ikke styrtdykker fra den ene
dag til den anden.

Kommentarer
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40
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20
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Spies 4/6

Neutrale

Jensens 19/9

Figur 12 - Fordelingen af positive og negative kommentarer den første dag i procent (alle opslag)

Hvis man sammenligner den 4. juni 2016 hos Spies med den 19. september 2014 hos Jensens Bøfhus, viser der
sig en markant forskel på, hvordan stakeholders tildeler ansvaret.
Fordelingen af kommentarerne den første dag hos Spies adskiller sig fra den første dag hos Jensens Bøfhus ved,
at der er langt flere positive kommentarer til opslagene om Spies. Mens de positive kommentarer udgør halvdelen af alle kommentarer i Spies’ tilfælde, udgør de kun en lille brøkdel hos Jensens Bøfhus2.

2

Spies’ positive kommentarer udgør 50 % den første dag. Jensens Bøfhus’ positive kommentarer udgør 4,29 % den første
dag
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Under halvdelen af Spies’ kommentarer er negative, mens stort set alle kommentarer for Jensens Bøfhus’ vedkommende er det3. De positive og negative kommentarer skal i denne sammenhæng forstås som alle de kommentarer, der er skrevet til alle opslag, der er blevet analyseret den pågældende dag. Det vil sige, at Spies’ eget
opslag, Anders Ladekarls, Haifaa Awads og Ekstra Bladets opslag til sammen udgør den 4. juni hos Spies, mens
det hos Jensens Bøfhus er deres eget opslag fra den 19. september og Ekstra Bladets. Fordelingen af positive og
negative likes ændrer ikke på ansvarstildelingen, da den stort set er identiske med fordelingen af kommentarer
(se bilag 13l).
Da vrede stakeholders er et udtryk for kriseansvar, viser fordelingen af stemmerne, hvordan næsten alle stakeholders tildeler Jensens Bøfhus ansvaret for krisen, mens under hver anden gør det samme med Spies4 (Coombs
& Holladay, 2007, p. 302). Det betyder også, at stort set ingen mener, at Jensens Bøfhus ikke er ansvarlig for
krisen. I modsætning mener hver anden, at Spies ikke er det.
Det viser, hvordan ansvarstildelingen i de to cases adskiller sig allerede på den første dag, hvor Jensens Bøfhus
bliver tildelt meget mere ansvar for krisen end Spies.
4.3.1.1 Første dag brudt ned: Andre stemmers opslag
Hvis kun kommentarerne til organisationens eget og Ekstra Bladets opslag den pågældende dag sammenlignes,
bliver forskellen endnu tydeligere på de to cases. Det viser, at det er relevant at se på den enkelte stemme i
arenaen, fordi de har forskellig påvirkning. Især har det betydning, hvis et opslag fungerer som en negativ kommentar.

Figur 13 - Sammenligning af kommentarer til organisationernes og Ekstra Bladets opslag den første dag i procent

For Spies er tre ud af fire kommentarer nu positive ved at se på deres eget og Ekstra Bladets opslag 5, mens
tallene for Jensens Bøfhus er det samme som førnævnt. Det viser, at der i forhold til ansvarstildelingen er stor
forskel på, hvilken rolle et opslag spiller i arenaen.
Spies’ ansvarstildeling ændrer sig ved at udelukke Anders Ladekarl og Haifaa Awads opslag, da begge opslag skal
ses som en negativ kommentar til Spies’ annonce (se bilag 4 og 5). Det har den konsekvens, at begge opslag har
over 60 % negative kommentarer på krisens førstedag6.

3

På førstedagen er 39,31 % af Spies’ kommentarer negative. For Jensens Bøfhus er tallet 94,57 %
På førstedagen er 39,31 % af Spies’ kommentarer negative. For Jensens Bøfhus er tallet 94,57 %
5
Spies positive kommentarer til deres eget og Ekstra Bladets opslag udgør 72,48 % og de negative 16,11 %
6
Til Anders Ladekarls opslag er der 65,28 % negative kommentarer og 23,11 % positive. Til Haifaa Awads opslag er der
68,25 % negative og 23,81 % positive kommentarer
4
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Til forskel har både Spies’ eget opslag og Ekstra Bladets over 70 % positive kommentarer og kun en lille andel af
negative78. Det vil sige, at billedet er helt modsat af Anders Ladekarl og Haifaa Awads. Det kan forklares ved, at
Anders Ladekarl og Haifaa Awad har mange følgere på Facebook, og da man typisk følger personer med lignende
interessesfære som en selv, er sådan et følgeskab en form for spejling af en selv (Coombs & Holladay, 2015, p.
692). Dermed må det antages, at deres følgere i nogen grad deler deres holdninger, hvilket forklarer, hvorfor
deres opslag generelt er mere negative end Spies’ eget og Ekstra Bladets.
Forskellen på ansvarstildelingen er stort set uændret, hvis udelukkende de to organisationers opslag sammenlignes, hvor næsten alle stakeholders tildeler Jensens Bøfhus ansvaret for krisen, mens kun en ud af fire tildeler
Spies ansvaret8. Det betyder, at Ekstra Bladets opslag indtager en neutral rolle i krisen, fordi de ikke påvirker
resultatet fra organisationens eget opslag. Det understreger, hvordan deltagerne præger kommunikationen på
forskellige måder.
Ekstra Bladets neutrale ståsted kan ses ved, at de i opslaget spørger om folks holdning til krisen i stedet for at
tage stilling til organisationens ansvar (se bilag 3 og 8).
Det vil sige, at der er forskel på ansvarstildelingen i de forskellige opslag, alt efter hvilken rolle afsenderen har. I
kommentartråde, hvor opslaget fungerer som en negativ kommentar, er stakeholders mere negative end i mere
neutrale tråde.
4.3.1.2 Første dag brudt ned: Betydning for ansvaret
De to cases truer organisationernes omdømme i forskellig grad, hvilket kan ses ved kun at kigge på organisationernes opslag. Det viser, at Jensens Bøfhus i endnu højere grad bliver tildelt ansvaret end Spies.

Figur 14 - Kommentarer til organisationernes opslag den første dag i procent (kun organisationernes opslag)

De to cases adskiller sig ved, at de ikke truer omdømmet i samme grad. Fordelingen af de negative kommentarer
viser, at Jensens Bøfhus’ omdømme er mere udsat end Spies’, fordi negativitet skader en organisations omdømme (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Det kan få konsekvenser, da negative kommentarer tilskrives en
større betydning end de positive (Chen & Lurie, 2013, p. 468). Det vil sige, at Jensens Bøfhus på førstedagen kan
få en idé om, at krisen kan få alvorlig betydning for dem på grund af den store overvægt af negative stakeholders.
Det er ikke den eneste problematik ved, at Jensens Bøfhus har langt flere negative stemmer end Spies. Den store
forskel på positive og negative kommentarer betyder, at stakeholders på førstedagen tildeler Jensens Bøfhus
7

Til Spies’ eget opslag er der 20,69 % negative kommentarer og 70,11 % positive. Til Ekstra Bladets opslag er der 9,68 %
negative og 75,81 % positive kommentarer.
8
,95 % tildeler Jensens Bøfhus ansvaret for krisen den første dag på deres eget opslag. Kun 20,69 gør det samme med
Spies

55

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

langt mere ansvar for krisen, end de tildeler Spies. Det kan ses ved, at jo mere ansvar stakeholders giver organisationen for en krise, desto mere negative følelser fremkalder det (Coombs & Holladay, 2005, p. 269). Omvendt
tildeler Spies’ stakeholders ikke organisationen meget ansvar, da en lille ansvarstildeling ses ved en overvægt af
positive følelser (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). I stedet for at give organisationen ansvaret giver de positive
stakeholders legitimitet til Spies (Luoma-aho, 2015).
Det vil sige, at ikke nok med at der forskel på mængden af positive og negative kommentarer, så tjener de positive kommentarer et godt formål for Spies, mens de negative kommentarer tjener et negativt formål for Jensens
Bøfhus.
Uanset om man ser på alle stemmerne den første dag eller kun på organisationens opslag, ses der en forskel i
ansvarstildelingen, og dermed også i forhold til om krisen truer organisationens omdømme eller ej.
4.3.1.3 Første dag brudt ned: Fordelingen af kommentarer
Ved at kigge på fordelingen af kommentarkategorierne kan man se, hvordan de forskellige typer af kommentarer
påvirker ansvaret i forskellig grad. Fordelingen viser, at Jensens Bøfhus har flere negative stakeholders, der har
en langsigtet konsekvens for organisationen.
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Figur 15 - Fordelingen af kommentarer den første dag i procent (alle opslag)

Hvis der dykkes ned i de positive og negative kommentarer, ses det, hvordan kategori 3 fylder mest af de negative kommentarer i begge cases. Kategorien repræsenterer stemmer, der kritiserer organisationen med udgangspunkt i krisen.
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Der er dog forskel på mængden af kategori 3 i alle opslag om de to cases den første dag. Cirka hver tredje af alle
Spies’ stakeholders tildeler organisationen ansvaret for krisen og har en langsigtet effekt, mens hver anden gør
det samme for Jensens Bøfhus9.
Det viser ikke bare, at Jensens Bøfhus bliver tildelt mere ansvar end Spies for krisen. Det viser samtidig, at det
er en meget udtalt form for vrede, som begge organisationers stakeholders har, når de placerer sig i kategori 3.
Det skyldes, at disse stakeholders har en langsigtet konsekvens for organisationen, når krikken er meget fokuseret (Coombs & Holladay, 2012, p. 411). Fokuseret skal i denne opgave forstås som kategori 3, fordi den kun
repræsenterer kommentarer, der har noget med krisen at gøre. Det betyder, at den form for negative kommentarer, som begge cases har meget af på førstedagen, er den, som gør mest ondt på dem.
En anden forskel på de to cases er, at Jensens Bøfhus både har kommentarer i kategori 1 og 4, hvor Spies nærmest ikke har nogle kommentarer10. Kritikken i kategori 1 er ikke lige så fokuseret som kategori 3, fordi den ikke
har noget med krisen at gøre. Kategori 4 har derimod også en langsigtet konsekvens for organisationen, fordi
kategorien er stemmer, der fravælger organisationen. Hvis kategori 3 og 4 lægges sammen, betyder det, at to
tredjedele af alle af kommentarerne til Jensens Bøfhus har en langsigtet effekt11. Det er en tredjedel mere end
Spies12.
Indblikket i kategorierne viser, at krisen for Jensens Bøfhus’ vedkommende fra starten af er mere negativ, fordi
den kan få alvorlige konsekvenser, som især kategori 3 indikerer. For Spies er kategori 3 mere moderat, og derved har den ikke samme betydning.
4.3.1.4 Første dag brudt ned: Forskellen på kommentarer til organisationens opslag
Ligesom med fordelingen af positive og negative kommentarer har det også betydning for kommentarkategorierne, om man ser på opslagene samlet eller kun på organisationens eget opslag. Det skyldes, at nogle opslag
fungerer som negative kommentarer, og for at forstå forskellen på deltagerne er der et behov for at dele dem
op.
Kommentarfordelingen viser, hvordan Spies’ stakeholders hjælper organisationen, mens det modsatte er tilfældet hos Jensens Bøfhus. Det vil sige, at deres stakeholders tjener forskellige formål.

9

Kategori 3 udgør hos Spies 29,48 % af alle kommentarer. Hos Jensens Bøfhus udgør kategori 3 46,59 %
Kategori 1 udgør 14,34 % hos Jensens Bøfhus og kategori 4 udgør 19,35 %
11
Kategori 3 og 4 udgør til sammen 65,94 % hos Jensens Bøfhus (kategori 3 udgør 46,59 % og kategori 4 19,35 %)
12
Kategori 3 og 4 udgør til sammen 31,41 % hos Spies (kategori 3 udgør 29,48 % og kategori 4 1,93 %)
10
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Figur 16 - Fordel af kommentarkategorier til organisationernes opslag første dag i procent (kun organisationens opslag)

Spies og Jensens Bøfhus’ eget opslag tegner et anderledes billede af den første dag. For Spies betyder det især
et fald i de negative kommentarer til deres eget opslag13. De hører dog alle til de negative med langsigtet effekt.
Hos Jensens Bøfhus udgør er tre ud af fire kommentarer negative med langsigtet effekt14. I forhold til kommentarer til alle opslag er Spies især gået tilbage i kategori 3 og frem i kategori 6, mens Jensens Bøfhus stort set er
identisk med alle kommentarer. Det viser endnu en gang, hvordan der er forskel på ansvarstildelingen, alt efter
hvem der står bag opslaget, fordi de meget negative opslag er fjernet hos Spies.
I modsætning til kommentarkategori 3 udgør likes i samme kategori en tredjedel af alle Spies’ likes15 (se bilag
2a). Det vil sige, at der er mere opbakning til kategorien, end det fremgår af fordelingen af kommentarerne.
Derved er der også mere opbakning til at tildele organisationen ansvaret. De resterende likes hos Spies fordeler
sig stort set som de positive kommentarer. Det betyder, at Spies på trods af de positive kommentarer også bliver
tildelt ansvaret af en del stakeholders både i form af kommentarer og likes.
Til forskel fra kommentarfordelingen af alle opslag den første dag bliver kategori 6 synlig hos Spies ved udelukkende at se på deres eget opslag15. Kategorien indeholder stemmer, der anbefaler organisationen eller deler en
god oplevelse.

13

De negative kommentarer til Spies’ eget opslag udgør 17,14 %, hvor det til alle opslag var 29,48 %
Kategori 3 udgør 47,24 % og kategori 4 23,93 % til Jensens Bøfhus eget opslag
15
Spies’ kategori 3 af likes udgør 31,54 %
15
Spies’ kommentarkategori 6 udgør 9,52 %
14
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Figur 17 - Kommentar til Spies' opslag den 4. juni 2016

Kommentaren ovenfor viser, hvordan stakeholders i kategori 6 deler deres oplevelser og på den måde støtter
Spies, da stakeholderen fortæller om sin egen oplevelse på Lesbos. I den slags kommentarer fungerer stakeholderen som en slags annoncør for organisationen, fordi stakeholderen deler sin oplevelse. Når han gør det, øger
det organisationens troværdighed, fordi denne type stakeholder har en høj troværdighed (Luoma-aho, 2011).
Det kan forklares ved, når det kommer til information om et brand, finder folk personer som dem selv mest
troværdige - mere troværdige end brandet selv (Edelman, 2017, p. 36). Det betyder, at denne type kommentarer
ikke bare fungerer som en slags annoncør, men også, at organisationen ikke kunne ønske sig en bedre annoncør,
fordi stakeholders af denne type er meget troværdige. I sidste ende betyder det, at Spies også bliver mere troværdig, fordi den får del i stakeholderens troværdighed (Luoma-aho, 2011).
Denne type stakeholder har Jensens Bøfhus slet ikke, og derved får de ikke på samme måde en hjælpende hånd
af deres stakeholders.
Der, hvor Jensens Bøfhus skiller sig ud fra den samlede første dag, er ved kategori 4. Kategorien er stemmer,
der fravælger organisationen eller foretrækker konkurrenten. Cirka en fjerdedel støtter op om at fravælge organisationen16. Eftersom folk har mest tillid til personer som dem selv, er kategorien meget kritisk for organisationen, fordi stakeholders i kategorien fungerer som et negativt talerør for organisationen. Samtidig skader
det organisationens omdømme, når stakeholders taler negativt om organisationen, fordi de let kan præge andre stakeholders’ mening (Luoma-aho, 2011).
Det vil sige, fordelingen af likes viser, at Spies bliver tildelt mere ansvar, end kommentarkategorien viser. Men
stadig mindre end Jensens Bøfhus. Samtidig adskiller de to cases sig ved, at Spies’ eget opslag er præget af
stakeholders, der taler positivt om organisationen, og det modsatte er tilfældet for Jensens Bøfhus. Det viser,
hvordan ansvarstildelingen er forskellig i de to cases allerede på krisernes første dag.
4.3.1.5 Opsummering
Forskellen på den første dag hos Spies og Jensens Bøfhus viser, at Spies har en overvægt af positive stemmer,
der med høj troværdighed fungerer som annoncører for organisationen, og dermed tillægger de ikke organisationen særlig meget ansvar for krisen. Omvendt ser det ud hos Jensens Bøfhus, hvor der er et stort flertal af
negative stemmer. Det er især kommentarer med langsigtede konsekvenser, som fylder. Det betyder, at Jensens
Bøfhus’ stakeholders fra start af tillægger dem meget ansvar for krisen, hvilket Spies’ stakeholders ikke gør.

16

Kategori 4 udgør 23,93 % af Jensens Bøfhus kommentarer. Likes i samme kategori udgør 28,27 %
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Samtidig viser der sig en stor forskel på opslag, alt efter hvem afsenderen er. Hvis en afsender fungerer som en
negativ stemme, bliver kommentartråden ligeledes mere negative. På grund af disse forskelle er det relevant
både at se alle kommentartråde som en helhed og som enkelte elementer for at forstå ansvarstildelingen.

4.3.2 Indflydelsesrig tidsfaktor
En ting er, hvor forskelligt de to cases forløber over den første dag, noget andet er, hvordan billedet ændrer sig,
hvis man kigger på de to krisers forløb.
Gør man det, kan man se, at Spies’ krise varer kortere tid end Jensens Bøfhus’.
Analysen af tiden viser, at de to cases stort set får lige meget opmærksomhed på førstedagen, men at det ændrer
sig efterfølgende således, at Jensens Bøfhus får meget mere opmærksomhed. Det har betydning for, hvor mange
stakeholders der eksponeres for krisen.
Spies har kun skrevet et opslag selv under krisen, mens de resterende opslag er skrevet af stakeholders. Det
tyder på, at Spies ikke har følt det nødvendigt at gøre mere ved sagen, da deres stakeholders på førstedagen
bakkede dem op i stedet for at tildele dem ansvaret. Omvendt er Jensens Bøfhus flere gange afsender på opslag.

Figur 18 - Overblik over analyserede opslag, Spies

Figur 19 - Overblik over analyserede opslag, Jensen Bøfhus

De to modeller viser, at i forhold til antal kommentarer på organisationens eget opslag på førstedagen, er de to
cases stort set ens. Der er dog langt flere likes til Spies’ eget opslag, end der er til Jensens Bøfhus’ eget opslag.
Til gengæld høster Ekstra Bladets opslag om Jensen Bøfhus mange flere kommentarer, likes og delinger, end
Ekstra Bladets opslag om Spies gør. Det er på trods af, at de to opslag er framet ens (se bilag 3 og 8). Selvom
Ekstra Bladets opslag om Jensens Bøfhus får meget opmærksomhed, får begge cases stort set lige meget op-
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mærksomhed, hvis alle opslag på førstedagen tælles med. Derved eksponeres de også for cirka lige mange stakeholders den første dag. Selvom opmærksomheden stort set er ens den første dag, er der som tidligere nævnt
stor forskel på procentfordelingen af positive og negative kommentarer.
Til forskel fra den første dag er der på krisens andendag ikke flere opslag om Spies, mens der sker en markant
stigning i antallet af likes, kommentarer og delinger af Jensens Bøfhus’ opslag. Det viser, at krisen griber om sig,
får flere deltagere og bliver eksponeret for flere. De efterfølgende dage får Jensens Bøfhus mere omtale på
sociale medier end Spies, hvis krise er gået i sig selv.
4.3.2.1 Opsummering
På førstedagen får de to cases lige meget opmærksomhed på sociale medier, men allerede på andendagen ser
billedet anderledes ud. Spies’ krise ebber ud på andendagen, mens Jensens Bøfhus’ krise tager til i styrke, og
mange stakeholders bliver eksponeret for den.

4.3.3 Den anden dag bakker op om dag et
Eftersom Spies’ krise allerede på Facebook klinger af på andendagen, og Jensens Bøfhus’ krise fortsætter, er
det værd at undersøge, hvilken rolle andendagen spiller. For Spies’ vedkommende består dag to af kommentarer til deres opslag fra dagen før, mens Jensens Bøfhus er afsender på et nyt opslag med tilhørende kommentarer.
Analysen af andendagen viser i store træk samme billede som dag et, hvor Jensens Bøfhus i langt højere grad
blev tildelt ansvaret. Selvom der sker et lille fald i de negative kommentarer i begge cases, tager de ikke et
kvantespring. For ansvarstildelingen betyder det, at udgangspunktet, som i dette tilfælde er krisens første dag,
spiller en væsentlig rolle for udfaldet på andendagen.
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Figur 20 - Positive og negative kommentarer på andendagen i procent (alle kommentarer)
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Som figuren viser, følger Spies og Jensens Bøfhus samme mønster på andendagen – de positive søjler stiger,
mens de negative falder. Det betyder, at ansvarstildelingen for begges vedkommende falder en smule.
Der er dog ingen af de to cases, der stiger eller falder drastisk. Det betyder, at det, der er afgørende for deres
placering på andendagen, er udgangspunktet, som er førstedagen. Og her er der store forskelle. Spies går meget
frem i de positive kommentarer i forhold til dag et17. De positive kommentarer stiger også hos Jensens Bøfhus
på andendagen, men andelen af de positive kommentarer er langt mindre, end tilfældet er for Spies18. For de
negative kommentarer gælder det, at begge falder næsten lige meget19. Igen er forskellen, at Spies har et bedre
udgangspunkt end Jensens Bøfhus, og derfor er andelen af de negative kommentarer også meget lavere. Det
bakker op om, at den første dag har stor betydning, da ansvarstildelingen ikke vender 180 grader i løbet af
natten.
I forhold til ansvarstildelingen betyder det, at selvom Jensens Bøfhus stiger i antallet af positive kommentarer,
er andelen stadigvæk for lav til at ændre meget ved ansvarstildelingen, da der stadig er en stor overvægt af
negative kommentarer20. For Spies’ vedkommende er tre ud af fire af kommentarerne positive på andendagen21.
Eftersom krisen ikke fortsætter, tyder det på, at den lave grad af ansvarstildeling har betydning for krisens udvikling.
Fordelingen af kommentarer på andendagen betyder, at stakeholders også denne dag tildeler Jensens Bøfhus
meget mere ansvar for krisen, end de tildeler Spies. Det skyldes, at de negative følelser viser, hvor meget ansvar
stakeholders tildeler organisationen (Coombs & Holladay, 2005, p. 269).
4.3.3.1 Anden dag brudt ned: Fordelingen af kommentarer
Billedet ændrer sig dog, hvis man ser på fordelingen af kommentarer og likes på andendagen. Især bliver det
tydeligt, at man ikke kan se bort fra likes, da disse støtter de negative kommentarer mere end de positive denne
dag. Dermed ændrer fordelingen af likes billedet af ansvarstildelingen.

17

Spies går fra går fra 50 % positive kommentarer på førstedagen til 74,07 % på andendagen
Jensens Bøfhus går fra 4,26 % positive kommentarer på førstedagen til 15,53 % på andendagen
19
Spies går fra 39,31 % negative kommentarer på førstedagen til 19,26 % på andendagen. Jensen Bøfhus går fra 94,57 %
på førstedagen til 80,53 % på andendagen
20
De positive kommentarer udgør 15,53 % på andendagen hos Jensens Bøfhus
21
På andendagen har Spies 74,07 % positive kommentarer
18
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Figur 21 - Fordelingen af kommentarer på andendagen (alle opslag)
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Figur 22 - Fordelingen af likes på andendagen i procent (alle opslag)

Kommentarerne til Spies er fra alle opslag med undtagelse af Ekstra Bladet, da der kun er seks kommentarer på
andendagen. Jensens Bøfhus er den eneste afsender af et opslag på andendagen.
De to figurer viser, at der hos Jensens Bøfhus er forskel på fordelingen af kommentarer og likes. Især får kategori
3, som er den fokuserede med langsigtet effekt, procentvis mange flere likes end procentfordelingen af kommentarer. Stort set alle likes til Jensens Bøfhus hører til kategori 3, mens kommentarkategorien udgør lige under
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halvdelen22. Da et like viser, at andre stakeholders synes godt om kommentaren, betyder det, at der er langt
større tilslutning til kategorien og dermed ansvarstildelingen, end fordelingen af kommentarer viser. Det betyder også, at andre stakeholders finder de negative kommentarer for legitime, fordi de bakker op om dem med
deres likes (Coombs & Holladay, 2012, p. 410). Eftersom kategorien er negativ og tildeler organisationen ansvar,
viser fordelingen af likes, at krisen får medvind, fordi disse likes øger den negative legitimitet (ibid.).
For Spies’ vedkommende svarer fordelingen af likes til fordelingen af kommentarer.
Det vil sige, at Jensens Bøfhus på andendagen stadigvæk bliver tildelt meget mere ansvar for krisen end Spies.
Især viser fordelingen af likes, at der er stor opbakning til at stille Jensens Bøfhus til ansvar for krisen.
4.3.3.2 Opsummering
Analysen af kommentarer og likes til de to cases’ andendag viser, at andendagen ligesom den første dag har
betydning for, hvordan en krise udvikler sig, fordi Jensens Bøfhus stadig bliver tildelt langt mere ansvar end
Spies. Mens Jensens Bøfhus’ krise tager til i styrke, går Spies’ krise i sig selv. Samtidig viser gennemgangen af
andendagen, at den første dag har stor indflydelse på, hvordan krisen udvikler sig på andendagen, fordi ansvarstildelingen ikke styrtdykker.

4.3.4 Hele krisens udvikling
Godt nok varer Spies’ krise kun to dage på sociale medier, men spørgsmålet er, hvordan ansvarstildelingen er,
hvis man sammenligner de to kriseforløb?
Analysen viser, at Jensens Bøfhus skal henimod slutningen af krisen, før den når samme lave ansvarstildeling,
som Spies har. Jensens Bøfhus bliver i flere dage tildelt ansvaret, mens Spies kun bliver tildelt det i to dage –
endda i en mere moderat grad. Det betyder, at Jensens Bøfhus’ krise strækker sig over en længere periode, og
at der skal gå flere dage, før ansvarstildelingen er tilpas moderat. Konsekvensen er, at Jensens Bøfhus tildeles
ansvaret for krisen over længere tid, mens Spies ikke bliver tildelt det i samme omfang.

22

Likes i kategori 3 udgør 91,10 %. Kommentarer i kategori 3 udgør 44,17 %
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Figur 23 - Oversigt over kommentarer til hele Spies’ krise i procent (alle opslag)
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Figur 24 - Oversigt over kommentarer under hele Jensens Bøfhus’ krise i procent (alle opslag)
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De to figurer viser, at Spies’ negative kommentarer falder, mens de positive stiger23. Det vil sige, at Spies’ ansvarstildelingen falder en del på andendagen. Fra at hver anden stemme er positiv på førstedagen, til at tre ud
af fire er det på anden- og slutdagen.
Anderledes ser det ud hos Jensens Bøfhus, der starter med den stor overvægt af negative kommentarer og ender
med en lille overvægt af positive kommentarer på krisens sidste dag24. Dermed falder ansvarstildelingen gennem
hele krisen.
Samme tendens går igen i fordelingen af likes hos Jensens Bøfhus, hvor der på førstedagen stort set kun er
opbakning til de negative kommentarer25. Ved krisens afslutning er der større opbakning til de positive kommentarer26 (se bilag 15f). Det er især interessant, at likes til de negative opslag er lavere end antallet af negative
kommentarer. Det viser, at der ikke er særlig stor opbakning til de negative opslag ved krisens afslutning, hvilket
bekræfter det forholdsvise lave antal af negative kommentarer, og at krisen er ved at gå i sig selv.
Hvor de positive og negative stakeholders starter langt fra hinanden hos Jensens Bøfhus og mødes ved slutningen af krisen, er det modsatte tilfældet hos Spies. Spies’ stakeholders starter på midten og ender med stor
afstand mellem de positive og negative.
Det vil sige, at Jensens Bøfhus tildeles meget ansvar fra starten af – det falder godt nok i løbet af krisen, men det
kommer ikke ned på Spies’ niveau. Først ved krisens afslutning er Jensens Bøfhus’ ansvarstildeling blevet mere
moderat. Spies har derimod gennem hele krisen en overvægt af stakeholders, der ikke tildeler dem ansvaret.
4.3.4.1 Hele krisens udvikling brudt ned: Fordelingen af likes hos Spies
Fordelingen af likes i forhold til kommentarer viser, at der er større tilslutning til de negative kommentarer hos
Spies, end der er til de positive. Dog er der stadig flere likes til de positive end negative likes, og derfor præger
det for alvor ikke Spies’ ansvarsfratagelse.

Figur 25 - Overblik over Spies' kommentarer og likes i procent (alle opslag)

23

Spies’ negative kommentarer går fra 39,31 % på førstedagen til 19,26 % på andendagen. De positive stiger fra 50 % til
74,07 %.
24
Jensens Bøfhus’ positive kommentarer går fra 4,26 % på førstedagen til 45 % på krisens sidste dag. De negative kommentarer går 94,57 % til 37 % i samme periode.
25
På Jensens Bøfhus’ første dag er der 1,16 %, der synes godt om de positive kommentarer, mens 95,54 % synes godt om
de negative kommentarer
26
På Jensens Bøfhus’ sidste dag er der 44,16 %, der synes godt om de positive kommentarer, mens 17,99 % synes godt
om de negative kommentarer
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På førstedagen har Spies procentvis flere positive likes end procentfordelingen af kommentarer, mens de negative kommentarer procentvis har færre likes27. På andendagen er billedet anderledes28. Det betyder, at der ikke
er tilslutning til at tildele Spies ansvaret. På andendagen er der derimod procentvis flere likes til de negative
kommentarer, end procentfordelingen af kommentarer viser. Dog er det værd at bemærke, at der stadig er et
stort flertal af positive kommentarer og likes, og derfor har det for alvor ikke betydning for ansvarstildelingen.
Hele kriseforløbet viser, hvordan Spies generelt ikke bliver tildelt særlig meget ansvar for krisen.
4.3.4.2 Hele krisens udvikling brudt ned: Fordelingen af likes hos Jensens Bøfhus
Jensens Bøfhus skal hen på tredjedagen, før de får flere positive end negative likes. Dermed bakker fordelingen
af likes op om at tildele Jensens Bøfhus ansvaret i starten af krisen, mens ansvaret aftager i løbet af perioden.

Figur 26 - Overblik over Jensens Bøfhus' kommentarer og likes i procent (alle opslag)

Jensens Bøfhus oplever, at der de to første dage er en procentvis større andel af likes til de negative kommentarer, end procentfordelingen af kommentarer viser. Det øger krisens legitimitet, da der er stor opbakning til at
tilskrive Jensens Bøfhus ansvaret. Samtidig er der nærmest ingen opbakning til de positive kommentarer. Det vil
sige, at selvom Jensens Bøfhus går frem i antallet af positive kommentarer på andendagen, er der ikke stor
opbakning til fremgangen.
Jensen Bøfhus skal hen på tredjedagen for at have større opbakning til de positive kommentarer og mindre
opbakning til de negative. Derved er der en forskel på Spies og Jensens Bøfhus i forhold til, hvor stor opbakning der er til de positive og negative kommentarer og derved også ansvarstildelingen.
Fordelingen af likes viser i endnu højere grad, at Jensens Bøfhus bliver tildelt ansvaret for krisen gennem længere
tid.
4.3.4.3 Hele krisen brudt ned: Forskellige kategorier
En anden ting, der er interessant ved at sammenligne de to kriseforløb, er, at der er forskel på, hvilke kommentarkategorier der bliver brugt, og hvornår de kommer i spil. Det viser, hvordan nogle kommentarkategorier er
mere negative at have for organisationen, og at mængden af de forskellige kategorier er med til at forklare
udfaldet i de to kriser.

27

På Spies’ sidste dag er der 19,26 % negative kommentarer med 29,89 % tilhørende likes
På Spies’ førstedag er der 50 % positive kommentarer med 69,37 % tilhørende likes. De negative kommentarer udgør
21,92 % og har 29,82 % likes
28
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Figur 27 - Fordelingen af Spies' kommentarer i procent (alle opslag)
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Figur 28 - Fordelingen af Jensens Bøfhus' kommentarer i procent (alle opslag)
Spies bliver især hjulpet gennem krisen af stemmer, der roser organisationen, eller som deler egne oplevelser
eller information om krisen.
Jensens Bøfhus er derimod plaget af kommentarer, som kritiserer organisationen og opfordrer til at boykotte
eller fravælger den. I takt med at disse negative stemmer falder, kommer der flere stakeholders til, som roser
organisationen og deler deres oplevelse.
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4.3.4.3.1 Fokus på de negative kategorier
Ved kun at fokusere på de negative kommentarer kan man se, hvordan Jensens Bøfhus i høj grad er plaget af
stakeholders, der tildeler dem ansvaret for krisen. Samme type stakeholders har Spies også, men i mindre omfang. De forskellige kategorier er med til at forklare udfaldet af de to cases, da stakeholders tildeler ansvaret i
forskellig grad.
Kommentarsøjlerne fra tidligere i dette afsnit viser, at der er forskel på kategorierne. Hos Spies bliver kategori
1 og 2 slet ikke brugt, mens de i forskellig grad er til stede hos Jensens Bøfhus. Disse kategorier dækker over
stemmer, der kritiserer organisationen, uden at det har noget med krisen at gøre, og som opfordrer andre til
at boykotte organisationen. Mens næsten alle Spies’ negative kommentarer placerer sig i kategori 3, som er
den med en langsigtet konsekvens, er Jensens Bøfhus’ mere spredt dog med stor overvægt af kategori 3.
I sig selv er det en fordel for Jensens Bøfhus, at kategori 1 er i spil, for hvis der skal være negative kommentarer,
er det trods alt den bedste kategori, fordi den er mere spontan og kortsigtet end eksempelvis kategori 3 (Coombs
& Holladay, 2012, p. 411).

Figur 29 - Kommentar til Jensens Bøfhus' opslag den 25. september

Den spontane form for negative kommentarer kan ses i eksemplet, hvor en stakeholder deler et link til en
madanmeldelse, som giver Jensens Bøfhus én stjerne. Det er en kritik af kædens mad, og derfor har det ikke
noget med krisen at gøre, hvilket er medvirkende til, at det ikke har en så langsigtet effekt. Når kommentaren
ikke relaterer sig til krisen, stiller stakeholderen i denne kategori heller ikke på samme måde organisationen til
ansvar, som de andre negative kategorier gør. Derfor vurderes ansvaret i kategori 1 lavere end eksempelvis
kategori 3.
For Spies er det negativt stort set kun have kategori 3 med langsigtet effekt. Det betyder, at selvom der er en
overvægt af positive kommentarer, som fratager Spies ansvaret, er der også en del kommentarer, som hører til
kategori 3, som i høj grad tillægger Spies’ ansvaret29. Denne gruppe af negative stemmer er højest på krisens
første dag og halveres på andendagen. Det vil sige, at de negative stakeholders, som Spies har, også er dem, der
tildeler organisation mest ansvar, fordi kritikken retter sig mod krisen.
For Jensens Bøfhus er det omvendt positivt, at de har kommentarer i kategori 1, fordi de ikke har samme langsigtet effekt. Men mængden af kategori 1 i forhold de resterende negative kommentarer på den første dag er
for lille til rigtig at påvirke ansvarstildelingen30. Først den sidste dag får kategori 1 indflydelse, hvor kategorien
29
30

Kategori 3 udgør 29,48 % på Spies’ førstedag og 16,78 % på andendagen
Kategori 1 hos Jensens Bøfhus udgør 14.34 % på førstedagen. De resterende negative kommentarer udgør 73,12 %
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udgør næsten lige som meget som de resterende negative kommentarer31. Det viser, at henimod krisens afslutning falder ansvarstildelingen. Både fordi der er et fald i de negative kommentarer generelt, men også fordi
kategori 1 fylder meget og ikke tillægger lige så meget ansvar som de andre negative kategorier.

Figur 30 - Kommentar til Jensens Bøfhus’ opslag den 19. september 2014

Der er dog også udfordringer forbundet ved kategori 1, da den rummer hateholders, som føler et stærkt had til
organisationen (Luoma-aho, 2011). Det ses i eksemplet ved, at stakeholderen tydeligt udtrykker sin foragt for
Jensens Bøfhus uden relation til krisen og ønsker at skade bøfkæden ved at få sin omgangskreds til at udelukke
kæden. Udfordring ved hateholders er, at de kan skade organisationens omdømme og spredes hurtigt online
(Luoma-aho, 2015). Det betyder, at disse negative stemmer kan være meget skadende for en organisation, da
deres gennemslagskraft til at ramme andre stakeholders er stor. Selvom disse hateholders ikke tilskriver organisationen ansvaret for krisen på samme måde som kategori 3, er det stadigvæk en højlydt og skadende form
for stakeholders, fordi de rammer organisationens omdømme (Luoma-aho, 2011).
Kategori 2 er også i brug hos Jensens Bøfhus, men ikke hos Spies. Eftersom kategorien opfordrer andre til at dele
den negative holdning som eksempelvis at boykotte Jensens Bøfhus, har kategorien også en alvorlig konsekvens.
Det kan forklares ved, at stakeholders er tilbøjelige til at tage imod opfordringen, fordi den kommer fra privatperson, som har en høj troværdighed (Edelman, 2017, p. 36). Det skete netop med Jensens Bøfhus, da over
100.000 danskere meldte sig ind i gruppen ”Boykot Jensens Bøfhus” (Nielsen, 2014). Det betyder, at selvom der
procentvis ikke er mange kommentarer i denne kategori, har den alligevel en stor effekt, fordi stakeholders
påvirker hinanden.
Det vil sige, at selvom Spies har færre negative kommentarer end Jensens Bøfhus, er næsten alle af deres kommentarer af den type, der har en langsigtet effekt. Jensens Bøfhus er mere spredt ud over de negative kommentarer, men de har langt flest af samme type som Spies med langsigtet effekt. Dermed har begge cases en overvægt at kommentarer med langsigtet effekt. Jensens Bøfhus har dog gennem længere tid en overvægt af kommentarer med langsigtet effekt end Spies.
4.3.4.3.2 Fokus på de positive kategorier
Ligesom med de negative kommentarer er der forskel på fordelingen af de positive kommentarer og deres betydning. Spies’ stakeholders tjener i højere grad end Jensens Bøfhus’ stakeholders et formål som annoncører,
der kan moderere debatten og bruge andre responsstrategier end organisationen.
En anden forskel på Spies og Jensens Bøfhus er mængden af kategori 6 og 7. Disse kategorier repræsenterer
stemmer, der deler deres egen oplevelse eller uddyber med information til organisationens fordel.
31

Kategori 1 hos Jensens Bøfhus udgør 15,38 % ved krisens afslutning. De andre negative kommentarer 19,23 %
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Mens kategori 7 stort set ikke er til stede hos Jensens Bøfhus, ses den under hele krisen hos Spies om end i
begrænset mængde. Det er en fordel for Spies, da stakeholders i kategorien tjener et formål som annoncører
for organisationen (Luoma-aho, 2011). Eftersom almindelige mennesker er de mest troværdige, er denne form
for annoncører en fordel under en krise, fordi de giver organisationen troværdighed.

Figur 31 - Kommentar til Anders Ladekarls opslag den 04. juni 2016

I eksemplet deler en stakeholder Spies’ information om, hvordan man kan hjælpe Lesbos’ befolkning. Ved at
gøre det bakker stakeholderen Spies op og fratager dem ansvaret for krisen. Samtidig spreder stakeholderen
budskabet som en respons til Anders Ladekarls negative opslag. Det vil sige, at stakeholderen går ind og tager
dialogen med en negative stemme for Spies og på den måde moderer debatten (Johansen, et al., 2016, p. 300).
Fordelen ved stakeholders i denne kategori er, at de kan bruge en mindre formel tone og andre responsstrategier end organisationen, og på den måde udvider det organisationens udvalg af mulige responsstrategier (Johansen, et al., 2016, p. 298). Det viser, hvorfor kategorien er vigtig at have for en organisation under kriselignende tider, fordi den hjælper organisationen og gør det med mere troværdighed, end organisationen selv kan
byde ind med.
Samtidig kan man se, hvordan kategori 6 udgør næsten en tredjedel af alle kommentarer på Spies’ førstedag,
mens den stiger undervejs hos Jensens Bøfhus. Ligesom kategori 7 øger kategori 6 også organisationens legitimitet, fordi det er andre end organisationen, der står bag de positive fortællinger. Derved fratager de Spies
ansvaret for krisen (Luoma-aho, 2011).
Fælles for begge cases er, at kategori 8 stiger undervejs. Kategorien er stemmer, der roser organisationen. Denne
ros kan vise sig at være meget brugbar for organisationen, da nogle af disse stemmer fungerer som faith-holders.

Figur 32 - Kommentar til Jensen Bøfhus' opslag den 21. september 2014
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Eksemplet viser, hvordan disse faith-holders vil gå langt for organisationen. Det ses ved, at på trods af den negative stemning om Jensens Bøfhus vil stakeholderen ikke boykotte kæden, og samtidig kritiserer stakeholderen
de negative stemmer. Det viser ligeledes, hvordan disse stemmer kan bruge andre responsstrategier end organisationen, og i dette tilfælde langer stakeholderen ud efter de negative stemmer (Johansen, et al., 2016, p.
298).
Stakeholders i kategori 8 stiger hos Jensens Bøfhus fra krisens første dag af32. Det samme er tilfældet for Spies33.
Spies har gennem hele krisen en procentvis højere andel af kommentarer i denne kategori end Jensens Bøfhus,
hvilket viser en af forskellene på de to cases’ ansvarstildeling. Det støtter op om, at Spies i højere grad bliver
fraskrevet ansvaret, end Jensens Bøfhus gør.
De positive stemmer hjælper begge organisationer, fordi de fungerer som annoncører og kan bruge andre responsstrategier end organisationen. Forskellen på de to cases er, at Spies har langt flere positive stakeholders
gennem hele krisen end Jensens Bøfhus.
4.3.4.4 Opsummering
Analysen af begge cases’ kriseforløb viser, at ansvarstildeling falder fra dag til dag i begge cases. Forskellen er,
at Jensens Bøfhus strækker sig over flere dage og skal henimod slutningen, før ansvarstildelingen nogenlunde
svarer til Spies’ moderate niveau.
Samtidig tegner der sig et billede af, at der hos Spies generelt er et flertal af positive kommentarer og likes.
Jensens Bøfhus’ krise er derimod præget af opbakning til de negative kommentarer gennem flere dage. Før
forskellen på de positive og negative stemmer udlignes, skal Jensens Bøfhus igen hen mod slutningen af krisen.

4.3.5 Mediernes indflydelse
Betyder resultatet ovenfor, at man udelukkende kan se forskellen på ansvarstildelingen via stakeholders’ ansvarstildeling?
Ikke helt. I hvert fald kan det ikke udelukkes, at traditionelle medier kan have en indflydelse på ansvarstildelingen, eftersom der er forskel på mediedækningen af de to cases.
Analysen af traditionelle mediers dækningen viser, at Jensens Bøfhus får mere medieomtale og bliver framet
mere negativt end Spies. Det har både betydning for, hvor mange stakeholders der bliver eksponeret for krisen,
men også for deres opfattelse af ansvaret. Dermed har de traditionelle medier indflydelse på krisens udvikling.

32
33

Kategori 8 hos Jensens Bøfhus går fra 3,23 % på førstedagen til 24,04 % på sidstedagen
Kategori 8 hos Spies går fra 17,40 % på førstedagen til 24 % på sidstedagen
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Figur 33 - Mediedækningen af Spies
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Figur 34 - Mediedækningen af Jensens Bøfhus

De to modeller viser, at der er stor forskel på de to cases’ mediedækning. Den 6. juni er den dag, hvor Spies får
mest omtale med 10 medieklip – et medieklip i den fysiske avis og ni online artikler. Tredjedagen er også den
dag, hvor Jensens Bøfhus får mest omtale med 109 medieklip – 12 i fysiske aviser og 93 online artikler. Dermed
er der stor forskel på, hvor meget mediedækning de to cases får den dag, hvor bølgerne går højest i de traditionelle medier.
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Det gentager sig gennem hele krisens forløb, hvor Jensen Bøfhus får mere omtale end Spies.

Figur 35 - Fordelingen af Spies og Jensens Bøfhus' medieklip

I begge cases sker der en cross-over effekt fra sociale medier til traditionelle medier, fordi de traditionelle medier
bruger sociale medier til at finde historierne om kriserne (Pang, et al., 2014, p. 97). De traditionelle medier
bidrager også til krisen, fordi krisen får mere troværdighed, når den rykker fra sociale medier til traditionelle
medier (Frandsen & Johansen, 2017, p. 152).
Eftersom medierne har magten til at påvirke, hvordan stakeholders skal opfatte en krise, tyder fordelingen af
medieklip på, at de traditionelle medier er medskyldige i, at Jensens Bøfhus får mere omtale på sociale medier,
da disse to platforme begge med afstand til Spies får mere opmærksomhed (Frandsen & Johansen, 2017, p.
185).
Sammenholdes fordelingen af medieklip med de to krisers udvikling på sociale medier ses det, at Jensens Bøfhus
generelt får mere omtale. Allerede på de to første dage, hvor der er stor forskel på stakeholders’ ansvarstildeling
i de to cases, er der ligeledes stor forskel på mediedækningen. Jensens Bøfhus får begge dage over 50 flere
medieklip end Spies. Efter denne periode er Spies’ krise forbi på sociale medier, hvilket tyder på, at de traditionelle medier i Spies’ tilfælde ikke har hjulpet til med at blæse krisen op, siden den ikke fortsætter. Det kan igen
forklare en af årsagerne til, at Spies’ krise går i sig selv så hurtigt, fordi de traditionelle medier ikke puster liv i
den.
Samtidig har antallet af medieklip også betydning for, hvor mange stakeholders der eksponeres for krisen, og
derved også antallet af stakeholders der har en mening om sagen. Eftersom traditionelle medier anses for at
være en mere troværdig nyhedskilde en sociale medier, styrker det krisen, når artikler som Ekstra Bladets artikel
om Jensens Bøfhus er en gengivelse af de negative kommentarer (Harder, 2014). Når der er store forskelle i
stakeholders’ ansvarstildeling de to første dage, og der samtidig er meget mere medieomtale af Jensens Bøfhus,
er det med til at blæse krisen op, fordi Jensens Bøfhus får mere opmærksomhed og ansvar for krisen end Spies.
Den helt store udfordring ved forskellen på mediedækningen er, at de to kriser bliver framet forskelligt. En stikprøve af online artikler om begge cases viser, at hvor Spies på førstedagen udelukkende bliver framet negativt,
vender tonen allerede på andendagen til neutral-positiv. Anderledes ser det ud for Jensen Bøfhus, der starter
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neutral-negativ og forbliver i den boldgade i de tre første dag. De sidste tre sidste dage er artiklerne neutralpositiv, og den sidste dag er der et flertal af positive artikler (se bilag 16c). Det viser, hvordan medierne ikke bare
giver Jensens Bøfhus mere omtale, men de gør det også i en mere negativ tone. Dermed er de traditionelle
medier med til at sprede kendskabet og holdningen om at tildele Jensens Bøfhus ansvaret for krisen, fordi de
øger krisens troværdighed (Frandsen & Johansen, 2017, p. 152).
Det vil sige, at traditionelle medier har indflydelse på, hvor mange stakeholders der eksponeres for krisen, og
hvordan stakeholders opfatter krisen. For Jensens Bøfhus er de traditionelle medier med til at puste liv i krisen,
mens de ikke spiller en væsentlig rolle i Spies’ krise.
4.3.5.1 Opsummering
Analysen viser, at Jensens Bøfhus både har langt flere medieklip end Spies og bliver framet mere negativt, hvilket
påvirker framingen på sociale medier. Det betyder, at traditionelle medier har indflydelse på, hvor meget ansvar
stakeholders tildeler organisationen for krisen, fordi de med framing kan påvirke stakeholders.

4.3.6 Første og sidste dag
Jensens Bøfhus’ ansvarstildeling begynder at minde om Spies’ henimod slutningen af krisen. Det bliver tydeligt
ved at sammenligne Jensens Bøfhus’ sidste dag med Spies’ krise.
Analysen viser, at der er store ligheder mellem Jensens Bøfhus’ sidste krisedag og begge Spies’ dage. Disse dage
er kendetegnet ved, at stakeholders ikke tildeler de to organisationer ansvaret for krisen, fordi der er en overvægt af positive kommentarer. Dermed viser sammenligningen nogle fællestræk for kriser, der er ved at gå i sig
selv. Samtidig viser det, at Spies aldrig når at udvikle sig.
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Figur 36 - Kommentarer til alle opslag om Spies og Jensens Bøfhus den 25. september i procent (alle opslag)
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Hvor Jensens Bøfhus på krisens første par dage har langt flere negative kommentarer end positive, er billedet
vendt den sidste dag. Som det fremgår af figuren, har Jensens Bøfhus stort set samme fordeling af kommentarer,
som Spies har på førstedagen, mens Spies har mange flere positive kommentarer på andendagen34. Fordelingen
af likes viser dog, at Spies på andendagen har færre positive og flere negative likes end førstedagen36 (se bilag
17b). Men da der stadig er en overvægt af positive likes, får det ikke for alvor betydning for sammenligningen,
da Jensens Bøfhus stadig har færre positive likes end Spies på andendagen35.
Der er tidligere i denne opgave blevet argumenteret for, at Spies’ stakeholders ikke tildeler dem så meget ansvar
for krisen, da der er en overvægt af positive kommentarer. På samme måde kan man se, hvordan Jensens Bøfhus’ stakeholders i slutningen af krisen heller ikke tildeler dem så meget ansvar for krisen. Det betyder, at Jensens Bøfhus’ ansvar aftager, og at krisen stilner af.
Fælles for begge cases er, at de står ved slutningen af krisen, og at de har en overvægt af positive kommentarer.
Det tyder på, at når stakeholders ikke tildeler organisationen særlig meget ansvar for krisen, ebber den ud, fordi
der ikke er opbakning til kritikken og ikke nok intensitet til, at krisen kan fortsætte. For Spies betyder det, at
krisen aldrig rigtig når at udvikle sig, fordi ansvarstildelingen er lav gennem hele krisen.
Hvis man ser på kommentarerne til opslagene om Spies den 5. juni 2016, bliver det endnu tydeligere, at krisen
er ved at være forbi, fordi overvægten af positive kommentarer er blevet større, og dermed er der en større
ansvarsfraskrivelse36. Det gør forskellen på Spies og Jensens Bøfhus tydeligere37.
Dermed ligner Jensens Bøfhus mest Spies’ første dag.
For Spies’ vedkommende bakker den sidste dag op om, at jo mindre ansvar stakeholders tildeler organisationen,
desto større er sandsynligheden for, at man står ved slutfasen, fordi krisens intensitet er for lav til at få betydning
(Coombs & Holladay, 2012, p. 410).
Det vil sige, at overvægten af de positive kommentarer indikerer, at krisen er ved at være forbi.
4.3.6.1 Første og sidste dag brudt ned: Fordelingen af kommentarer
Der er også visse ligheder mellem de to krisers slutfaser, når man ser på kommentarkategorierne. Det giver en
forståelse af, hvordan stakeholders på forskelligvis præger ansvarstildelingen.

34

På sidstedagen har Jensens Bøfhus 45,26 % positive kommentarer og 37,89 % negative. På Spies’ første dag er der 50
% positive og 39,31 % negative, mens der på Spies andendag er 74,06 % positive kommentarer og 19,26 % negative 36
Spies’ positive likes udgør 74,07 % og 57,61 % på andendagen. De negative likes udgør på førstedagen 19,26 % og 29,89
% på andendagen
35
De positive likes til Jensens Bøfhus udgør 44,16 %. De positive likes på Spies’ andendag udgør 57,61 %
36
På andendagen har Spies 74,07 % positive kommentarer
37
På andendagen har Spies 74,07 % positive kommentarer. Jensens Bøfhus har på sidstedagen 45,26 % positive kommentarer
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Figur 37 - Overblik over fordelingen af kommentarer i procent (alle opslag)

Selvom Spies har færre negative kommentarer end Jensens Bøfhus, viser figuren, hvordan kategori 3 hos Spies
både den 4. og 5. juni er højere end Jensens Bøfhus på sidstedagen38. Til gengæld har Spies ingen kommentarer
i kategori 1, hvilket Jensens Bøfhus har39. Også i kategori 4 har Jensens Bøfhus flere kommentarer end Spies. Det
vil sige, at selvom Spies har flere kommentarer i kategorien med langsigtet effekt, spreder Jensens Bøfhus’ negative kommentarer sig mere mellem kommentarer med lang og kort effekt. Til sammen har Jensens Bøfhus
dog flere negative kommentarer end Spies.
Udfordringen for Spies er, at kategori 3 er den fokuserede kritik med langsigtet effekt (Coombs & Holladay, 2012,
p. 411). Det samme gør sig gældende for kategori 4, fordi det er stakeholders, der fravælger organisationen.
Men da kategori 4 i det samlede antal negative kommentarer ikke fylder særlig meget i begge cases, er det især
kategori 1, som adskiller Jensens Bøfhus med Spies. I dette tilfælde er det til Jensens Bøfhus’ fordel, at flere af
de negative kommentarer har en kort effekt, fordi de ikke tildeler ansvaret i samme grad, som kategori 3 gør.
Det vil sige, at halvdelen af de negative kommentarer hos Jensens Bøfhus ikke tildeler dem lige så meget ansvar,
som alle Spies’ negative kommentarer gør. Til gengæld indeholder kategori 1 hateholders, som går efter organisationens omdømme (Luoma-aho, 2011).
Derved minder ansvarstildelingen mere om hinanden, end hvis man blot kigger på positive og negative kommentarer. Der er dog forskel på andelen af stakeholders, der går efter organisationens omdømme, hvor Jensens
Bøfhus har flere stakeholders end Spies, der ikke har nogen i denne kategori.

38

Kategori 3 udgør hos Spies 29,48 % på førstedagen og 16,78 % på andendagen. Kategori 3 hos Jensens Bøfhus udgør
13,46 % på sidstedagen
39
Kategori 1 udgør hos Jensens Bøfhus 15,38 % på sidstedagen
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Men selvom overvægten af Spies’ negative kommentarer er placeret i kategori 3, ebber krisen hurtigt ud. Det
vil sige, at der skal være endnu flere af de meget målrettede kommentarer og derved mere ansvarstildeling, før
det puster liv i krisen. Det bakker op om, at når stakeholders i højere grad fraskriver organisationen ansvaret for
en krise, er den ved slutfasen.
4.3.6.2 Første og sidste dag brudt ned: Organisationens eget opslag
Også i dette tilfælde er det relevant at kigge på Spies og Jensens Bøfhus’ eget opslag, da beggee viser et andet
billede. Det er relevant at gøre for at forstå den forskel, som især Anders Ladekarl og Haifaa Awads opslag gør
for det samlede billede.
4.3.6.2.1 Fokus på positive og negative kommentarer
Ved kun at se på organisationens eget opslag bliver der større forskel på ansvarstildelingen, hvor Spies fraskrives
ansvaret i højere grad end Jensens Bøfhus. Det er med til at vise, hvordan en stor ansvarsfraskrivelse har betydning for, at krisen ikke udvikler sig yderligere.
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Figur 38 - Fordelingen af kommentarer til Spies' opslag i procent (kun organisationens eget opslag)

Fordelingen af kommentarer hos Jensens Bøfhus er den samme som før, da det kun er organisationen selv, der
er afsender på et opslag den 25. september 2014.
Forskellen fra Spies’ kommentarfordeling til alle opslag og Spies’ eget opslag viser, at der er forskel på fordelingen af positive og negative kommentarer, hvor der er flest positive kommentarer til deres eget opslag40.

40

Spies har 70,11 % positive kommentarer til deres eget opslag. Til alle opslag er tallet 39,74 %
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På andendagen stiger Spies’ positive kommentarer til deres eget opslag, hvilket gør forskellen på Spies og Jensens Bøfhus tydeligere, fordi Jensens Bøfhus har langt flere negative kommentarer end Spies41.
Dermed bliver forskellen fra Spies’ og Jensens Bøfhus’ ansvarstildeling tydeligere ved kun at fokusere på organisationens eget opslag, hvor Spies i egen kommentartråd i høj grad bliver frataget ansvaret, mens Jensens Bøfhus
kun delvist får det frataget. Det betyder også, at Jensens Bøfhus er et stykke fra at nå Spies’ lave ansvarstildeling.
Det viser en væsentlig forskel på de to kriser, eftersom Spies’ hurtigt går i sig selv, mens Jensens Bøfhus ved
slutningen stadig tildeles en del mere ansvar for krisen.
Det vil sige, at der ved udelukkende at kigge på organisationernes eget opslag bliver større forskel på de to cases.
4.3.6.2.2 Fokus på kommentarfordelingen
Fordelingen af kommentarerne viser, hvordan forskellige stakeholders hjælper Spies og Jensens Bøfhus. Den
store forskel på de to cases er, at Spies generelt har flere stakeholders, der hjælper organisationen. Det bidrager
til forståelsen af, hvorfor en krise ikke udvikler sig yderligere.
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Figur 39 - Fordelingen af kommentarkategorier til Spies' opslag i procent
(kun organisationens opslag)

41

Spies har 81,16 % positive kommentarer til deres eget opslag på andendagen. Jensens Bøfhus har 45,26 % positive
kommentarer på slutdagen. På førstedagen har Spies 20,69 % negative kommentarer og 11,59 % på andendagen. Jensens Bøfhus har 37,89 % negative kommentarer på slutdagen.
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Figur 40 - Fordelingen af likes i procent (kun organisationens opslag)

Kommentarfordelingen viser, hvordan kategori 3 ikke er nær så repræsenteret i Spies’ egen kommentartråd,
som den er i de andre kommentartråde om Spies’ krise. Det skyldes især udelukkelsen af Anders Ladekarl og
Haifaa Awads opslag. Jensens Bøfhus’ mængde af kategori 3 placerer sig midtimellem Spies’ første og sidste dag.
Begge kriser står ved slutningen af krisen, hvilket viser, at en høj grad af ansvarsfraskrivelse har betydning for,
at en krise ikke udvikler sig yderligere.
Fordelingen af likes til især kommentarerne til Spies’ eget opslag viser dog, at der procentvis er en større opbakning til kategori 3, end procentfordelingen af kommentarer viser42. Det vil sige, at der er større opbakning til
tildelingen af ansvar, end det fremgår af fordelingen af kommentarer. Forskellen skyldes i høj grad, at Anders
Ladekarl kommenterer på Spies’ opslag, og hans kommentar får hvert tredje like af alle til kommentarerne i
kategori 343 (se bilag 18).
Til forskel herfra bakkes samme kategori ikke op af likes hos Jensens Bøfhus44. Det betyder, at Spies har en del
stakeholders, der tildeler dem ansvaret for krisen, hvilket også betyder, at Spies og Jensens Bøfhus er ret ens
både på førstedagen og andendagen i graden af ansvarstildelingen.
Det er dog værd at bemærke, at Jensens Bøfhus også har kategori 1 af negative kommentarer, og selvom kategorien ikke har lige så stor effekt, har den alligevel en negativ betydning i forhold til organisationens omdømme
(Luomaaho, 2011). Det betyder, at Spies og Jensens Bøfhus alligevel adskiller sig fra hinanden på Jensens Bøfhus’

42

Kommentarer i kategori 3 udgør 17,14 % på Spies førstedag med 31,25 % tilhørende likes. På andendagen er der 8,42
% kommentarer i samme kategori med 23,31 % tilhørende likes
43
Anders Ladekarls kommentar til Spies opslag fik 61 likes
44
Kategori 3 udgør 13,46 % på Jensens Bøfhus sidste dag med 7,08 % tilhørende likes
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sidste dag, fordi Jensens Bøfhus i højere grad er plaget af stemmer, der skader organisationens omdømme. Om
end de ikke tillægger samme grad af ansvar som kategori 3, er de stadig skadende for organisationen. I sidste
ende betyder det, at stemningen blandt Jensens Bøfhus’ stakeholders er mere negativ end hos Spies, selvom
ansvarstildelingen minder om hinanden.
I forhold til de positive kommentarer minder Jensens Bøfhus mere om Spies’ sidste dag, da begge har mange
stemmer i kategori 8.
Fælles for Spies og Jensens Bøfhus’ sidste dag er, at kategori 6 og 8 til sammen udgør over en tredjedel af alle
kommentarer45. Eftersom begge kategorier indeholder faith-holders, der vil gå langt for at forsvare organisationen, viser det, hvorfor denne slags stakeholders er vigtige at have, fordi de støtter organisationen på trods af en
eventuel negativ stemning blandt stakeholders (Luoma-aho, 2011). Derved tegner der sig et billede af, at begge
cases står ved slutningen af krisen, når disse stakeholders bliver tydelige i arenaen, og derfor må de have indflydelse på, at krisen ebber ud.
Det vil sige, at Jensens Bøfhus på sidstedagen minder om Spies i forhold til graden af ansvarstildeling, hvilket har
betydning for udfaldet af krisen.
4.3.6.3 Opsummering
Analysen viser, hvordan Jensens Bøfhus på sidstedagen til dels minder om begge Spies’ dage. Det er uanset, om
man ser på alle opslag eller kun organisationens eget opslag. Eftersom begge cases på pågældende tidspunkt er
ved krisens slutningen, indikerer sammenligningen, at de positive stemmer skal udgøre en vis mængde, før en
krise går i sig selv. Det betyder, at Spies’ krise aldrig rigtig når at komme i gang, mens der går flere dage, før
Jensens Bøfhus’ krise er ved at være forbi. For begge cases gælder det, at der er en overvægt af positive stemmer
og derved en overvægt at stemmer, som ikke tildeler organisationen ansvaret.

45

Kategori 6 udgør 14,74 % og kategori 8 28,42 % hos Spies’ sidste dag. Kategori 6 udgør 11,54 % og kategori 8 på 24,04
% hos Jensens Bøfhus’ sidste dag
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4.4 Opsamling
Dette kapitel har argumenteret for, at der er forskel på stakeholders’ ansvarstildeling og omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier i de to cases. Det betyder, at der er kvalitative forskelle
på de to cases.
Allerede den første dag er en tydelig forskel, hvor Spies har en overvægt af positive kommentarer og derved
fraskrives ansvaret for krisen. Omvendt har Jensens Bøfhus stort set kun negative kommentarer og en stor ansvarstildeling.
På andendagen ses det, at ansvarstildelingen er faldet en smule i begge cases. Jensens Bøfhus tildeles dog stadigvæk ansvaret for krisen af de fleste stakeholders, mens Spies i endnu højere grad fraskrives ansvaret. Det
viser, at udgangspunktet, som i dette tilfælde er den første dag, har betydning for, hvordan krisen forløber på
andendagen, da ansvarstildelingen kun aftager en smule ad gangen.
De to cases adskiller sig også i forhold til omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle
medier. Jensens Bøfhus strækker sig over flere dage end Spies, og samtidig tildeles Jensens Bøfhus ansvaret
gennem længere tid af krisen. Samme billede går igen i de traditionelle medier. De dækker Jensens Bøfhus’ krise
mere end Spies’, og de påvirker ansvarstildelingen ved at frame artiklerne om Jensens Bøfhus mere negativt end
artiklerne om Spies.
Det er også blevet undersøgt, hvordan stemmernes ansvarstildeling varierer, alt efter om det er organisationens
eget eller en stakeholders opslag. Analysen viser, at hvis en stakeholders opslag fungerer som en negativ kommentar, medfører det også flere negative stemmer i kommentartråden. Derved er der forskel på, hvor meget
ansvar en organisation bliver tildelt, alt efter hvem afsenderen af opslaget er.
De to cases’ stakeholders påvirker kriseforløbet forskelligt. Gennem hele krisen har Spies en overvægt af stakeholders, der fungerer som en slags annoncører for organisationen. De styrker organisationens troværdighed,
kan moderere debatten og bruge andre responsstrategier. Disse stakeholders dukker først op hos Jensen Bøfhus
ved slutningen af krisen. Begge cases er også plaget af negative stakeholders, der udover at tildele organisationen ansvaret også har en langsigtet effekt. Forskellen er, at denne type stakeholders er mindre til stede hos
Spies end hos Jensens Bøfhus, der skal henimod slutningen af krisen, før andelen af disse stakeholders bliver
mere moderat.
Jensens Bøfhus begynder at ligne Spies i forhold til ansvarstildelingen ved slutningen af krisen. Spies’ to krisedage og Jensens Bøfhus’ sidste dag har det til fælles, at de begge har flere stakeholders, som fraskriver organisationen ansvaret for krisen end tildeler dem det. Det viser samtidig, at Spies’ krise aldrig rigtig kommer i gang.
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5. Metodekritik
Dette kapitel diskuterer, om de kvalitative forskelle på de to cases, som ses i analyseresultaterne, skyldes udvælgelsesmetoden. Der vil især være fokus på de konstante variabler. Hvis ikke de er identiske, kan de forklare
forskellene. Fokus er ligeledes rettet mod de to Y’er, som er forskellige, for at se om en alternativ forklaring på
forskellene kan findes der.

Kapitlet indeholder følgende afsnit:
5.1 – Metodisk diskussion: Konstante eller afhængige variabler
5.2 - Opsamling
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5.1 Metodisk diskussion: Konstante eller afhængige variabler
Caseudvælgelsen er sket ud fra ”most similar” med afsæt i attributionsteorien. For at undersøge ansvaret har
der været variation på ansvarsvariablen, mens tillid, krisehistorie og krisetype er blevet holdt konstante. Men
selvom opgaven følger attributionsteorien, har analysen vist store forskelle på de to cases. Det leder videre til
spørgsmålet om, hvorvidt attributionsteorien er tilstrækkelig til at gennemføre et ”most simlar” studie, for i hvor
høj grad er de to cases egentlig ens?
Begge cases er af typen ”challenge”, og ifølge Coombs betyder det, at ansvarstildelingen er minimal, mens selve
krisen er en moderat omdømmetrussel (Coombs, 2007a, p. 168). Men som analysen har vist, er der forskel på
de to cases’ ansvarstildeling, og i forhold til omdømmetruslen har krisen haft enorm betydning for Jensens Bøfhus (Jensen's Food Group A/S, 2015). Det samme er ikke været tilfældet for Spies (Husted, 2016). Det tyder på,
at krisetypen måske er defineret for bredt, eftersom begge cases kan kategoriseres som samme type.
Denne udfordring har Coombs selv italesat og løst ved at dele krisetypen op i tre forskellige typer af ”challenges”
(Coombs, 2015, p. 23). Men også her vil de to cases ende i samme kategori, nemlig den ”organiske challenge”,
da hverken Spies eller Jensens Bøfhus’ handling stemmer over ens med deres stakeholders’ værdier (Coombs,
2015, p. 25). Det betyder, at forskellene ikke kan tillægges den konstante variabel ”krisetype”, fordi den er teoretisk identisk i de to cases, hvilket den også skal være (Gerring & Seawright, 2008, p. 304).
I forhold til de konstante variabler ”krisehistorie” og ”tillid” har opgaven argumenteret for, at de også er identiske ud fra det materiale, der har været til rådighed for at undersøge det. Det vil sige, at de to cases er så identiske, som det kan forventes, at de er.
Det betyder, at det er det undersøgte Xansvarstildeling, som påvirker udfaldet. Eftersom der anvendes en Y-centreret form for ”most similar”, adskiller de to cases sig på den afhængige variabel. Det betyder, at ansvarstildelingen
har betydning for udfaldet af casen. Når forskellene på de to cases ikke kan forklares ud fra en eventuel fejlkilde
i de konstante variabler, støtter det op om, at de to cases rent faktisk er forskellige på deres afhængige variabel,
fordi der ikke er andre variabler, der kan have påvirket udfaldet. Det betyder, at forskellen på Xansvarstildeling i de
to cases øger sandsynligheden for, at den ene case er en mulig parakrise og den anden en krise.
Det er dog en kendt udfordring ved ”most similar” metoden, at de valgte cases ikke er så identiske, som de burde
være. Det kan løses ved at tilføje flere konstante variabler (Gerring & Seawright, 2008, p. 305). For denne opgave
vil det betyde, at ekstra variabler som tid, antal opslag mm. kan tilføjes til udvælgelsesligningen, da det er væsentlige forskelle på de to cases. I sådan et tilfælde vil en analyse eksempelvis ikke komme frem, at de to cases
adskiller sig på omfanget af opmærksomheden på sociale medier og traditionelle medier. På samme måde vil
tilføjelsen betyde, at der ikke længere er teoretisk belæg for sammensætningen af variabler, da variablerne er
valgt ud fra attributionsteorien.
Dog er variablen ”krisetype” tilføjet til udvælgelsesligningen. Det skyldes, at som det også fremgår af metodeafsnittet, anvendes attributionsteorien for overfladisk af eksempelvis Coombs. Derfor har opgaven søgt dybere
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ned i teorien. Eftersom der er forskellige krisetyper på sociale medier, er det nødvendigt at adskille dem for at
gøre de to cases mere identiske.
Det vil sige, at der ikke kan påvises en fejlkilde i de konstante variabler, og derved påvirker de ikke det undersøgte Xansvarstildeling. I stedet for støtter de kvalitative forskelle op om, at der må være en variation på Y, og at det
er årsagen til forskelligheden.
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5.2 Opsamling
Dette kapitel har diskuteret udvælgelsen af cases i forsøget på at finde en forklaring på de kvalitative forskelle
på de to cases, som analyseresultaterne har vist. Metodediskussionen har argumenteret for, at forskellene ikke
kan tillægges de konstante variabler som tillid, krisetype og krisehistorie, da disse er identiske i begge cases. I
stedet for bakker forskellene op om, at der er tale om to forskellige slags kriser. Derfor vil diskussionsafsnittet
diskutere, om det betyder, at den ene case er en parakrise og den anden en krise eller ej.
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6. Diskussion
I dette kapitel bliver resultaterne af analysen og de kvalitative forskelle på de to cases, som analysen har vist,
diskuteret. Kapitlet består af tre dele.
Den første del diskuterer ud fra analysens resultater, om de to cases repræsenterer en parakrise og en krise.
Der argumenteres for, at de kvalitative forskelle støtter op om, at det er to forskellige kriser.
Kapitlets anden del diskuterer opgavens teoretiske bidrag i forhold til den teoretiske forståelse af parakriser og
stakeholders’ rolle og indflydelse på kriser på sociale medier.
Tredje del ser på opgavens betydning for krisekommunikation i praksis og kommer med nogle indikatorer, som
organisationer kan holde øje med for at forstå krisesituationen.

Kapitlet indeholder følgende afsnit:
6.1 – Teoretisk diskussion: Analysens resultater
6.2 – Teoretisk bidrag
6.3 – Betydning i praksis
6.4 - Opsamling
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6.1 Teoretisk diskussion: Analysens resultater
Denne opgave har vist, at de to cases adskiller sig på stakeholders’ ansvarstildeling og omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier. Det leder videre til spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om
en parakrise og en krise?
Som metodekritikken har diskuteret, kan forskellene ikke skyldes, at de konstante variabler ikke lever op til
”most similar” metodens krav om at være identiske. Hvis skylden tildeles disse variabler, er det en kritik af
Coombs’ krisetyper for værende for brede i definitionen, hvilket er en helt anden kritik. På samme måde kræver
det en anderledes måde at analysere de to andre konstante variabler ”tillid” og ”krisehistorie” på, som stadig er
inden for opgavens omfang, hvis kritikken rettes mod dem. Eftersom de to cases lever op til kravet om at være
identiske, tyder det på, at forskellene på de to cases i stedet for skyldes, at det er forskellige slags kriser – en
mulig parakrise og en krise. Det vil sige, at variationen i Xansvarstildeling forklarer, at det er forskellige krisetyper.
Resultaterne af analysen viser, at de to cases adskiller sig på omfanget af krisen, hvor Jensens Bøfhus får langt
mere opmærksomhed både fra stakeholders, traditionelle medier og på sociale medier, end Spies gør. Noget af
det, der indikerer, at en parakrise udvikler sig til en krise, er, at flere stakeholders får kendskab til den (Coombs
& Holladay, 2012, p. 408). Det vil sige, at Jensens Bøfhus i højere grad end Spies minder om en krise.
Men selvom der er denne forskel, kan Spies ikke bekræftes som værende en parakrise, da der hverken er empirisk eller teoretisk belæg for, hvornår en parakrise tipper over til at blive en krise. Derfor er det ikke muligt at
se, hvor Spies’ krise placerer sig. I forhold til Jensens Bøfhus er der dog ingen tvivl om, at Spies’ krise ikke har
samme omfang af opmærksomhed på sociale medier og i traditionelle medier.
En anden væsentlig forskel på de to cases er ansvarstildelingen gennem hele krisen, hvor Jensens Bøfhus i længere tid bliver tildelt mere ansvar for krisen end Spies. Det betyder, at Jensens Bøfhus’ omdømme er mere udsat
end Spies’. Coombs og Holladay skelner mellem en krise og en parakrise, netop fordi krisetypen har betydning
for organisationens ansvar for krisen (Coombs & Holladay, 2012, p. 409). Dette½ bakker opgavens analyseresultat op om. Det vil sige, at ansvarstildelingen er en væsentlig forskel på de to cases.
Samtidig viser sammenligningen af Spies’ krise med Jensen Bøfhus’ sidste dag visse ligheder i forhold til ansvarstildelingen, hvor flertallet af stakeholders ikke tildeler dem ansvaret. Det vil sige, at krisen ikke længere har
intensitet nok til at fortsætte, og når der ikke er det, skal organisationen ikke bekymre sig om, at parakrisen
udvikler sig, for det gør den ikke (Coombs & Holladay, 2012, p. 410). Det betyder, at allerede fra dag et af har
Spies’ krise ikke intensitet nok til at udvikle sig, mens Jensens Bøfhus skal hen på krisens sidste dag for at nå
samme lave intensitet. Ligeledes har Jensens Bøfhus en økonomisk konsekvens (Jensen's Food Group A/S, 2015),
mens Spies’ krise har en økonomisk gevinst (Husted, 2016). Det taler for, at Spies er en parakrise og Jensens
Bøfhus en krise.
Til sammen viser de væsentlige forskelle, hvorfor Jensens Bøfhus ikke kan kategoriseres som en parakrise. Det
taler også for, at Spies er en parakrise, fordi den ikke når Jensens Bøfhus til sokkeholderne i forhold til omfanget
af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier, ansvarstildelingen og konsekvensen af krisen.
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Det er dog ikke ensbetydende med, at Spies er en parakrise, da analysens resultater blot viser væsentlige forskelle på de to cases og ikke, at Spies ikke er en krise. I udvælgelsen af Spies som case blev Spies afprøvet efter
Coombs’ krisedefinition med fokus på den negative konsekvens, som den ikke levede op til. I modsætning hertil
kan man argumentere for, at Spies lever op til både Pearson og Clairs krisedefinition og Charles F. Hermanns,
fordi den truer organisationen.
For at forvirre billedet endnu mere, mener Frandsen og Johansen, at en krises intensitet er forskellig fra store
og små kriser (Frandsen & Johansen, 2017, p. 46). Følger man denne tankegang, kan der argumenteres for, at
Spies er en lille krise, mens Jensens Bøfhus er en stor krise, og at det forklarer forskellighederne. Spørgsmålet
er så, hvornår det er en stor og lille krise? Ligesom Frandsen og Johansen kritiserer, at der hverken er teoretisk
eller empirisk belæg for, hvornår en parakrise bliver en krise, kan samme kritik rettes mod store og små kriser
(Frandsen & Johansen, 2017, p. 41). Derved bringer opdelingen os ikke tættere på at forklare de kvalitative
forskelle.
Hvis man derimod accepterer, at forskellene på de to cases betyder, at de ikke kan skæres over en kam og
defineres som et samlet begreb, er spørgsmålet, om Spies er en parakrise eller slet ingenting.
Hvis Spies overhovedet ikke kategoriseres som noget, udfordrer det stadigvæk krisedefinitionen, eftersom den
lever op til Pearson og Clair samt Charles F. Hermanns krisedefinitioner. Ser man bort fra den negative konsekvens, lever Spies også op til Coombs’ krisedefinition. Samtidig skriver Coombs i krisedefinitionen, at en krise
”kan påvirke” (Coombs, 2015, p. 3), som sprogligt set betyder, at den ikke nødvendigvis påvirker (Andersen &
Holsting, 2015, p. 217). Det vil sige, at der kan argumenteres for, at Spies er en krise, selvom den ikke har en
negativ konsekvens, fordi det kun er et muligt udfald.
Hvis kriser som Spies’ ikke defineres som noget som helst, betyder det i praksis, at de vil gå under radaren, og
dermed vil organisationer slet ikke reagere på dem. Hvis Spies i stedet for defineres som en lille krise, betyder
det, at så snart medierne kalder noget for en shitstorm, er det en krise, og så skal organisationen sætte gang i
hele kriseberedskabet - også selvom de er kvalitativt forskellige, for begge er jo stadig en krise, da der ingen
forskel på en lille og stor krise er. Men som de to cases også har vist, har Jensens Bøfhus kostet mange flere
arbejdstimer end Spies alene på varigheden og omfanget på sociale medier og i traditionelle medier. Og eftersom Spies’ krise generelt har et flertal af positive stakeholders, er det så overhovedet nødvendigt at aktivere
hele beredskabet?
Det taler for, at der er et behov for at definere kriser som Spies anderledes end kriser som Jensens Bøfhus.
Fordelen ved at definere dem som parakriser er, at det som en del af hverdagens scanning efter potentielle
kriser er muligt at reagere på dem (Coombs, 2015, p. 26). Samtidig behøver organisationen ikke aktivere det
store beredskab, fordi det ikke er en krise (Coombs, 2015, p. 27).
Eftersom de to cases tydeligt adskiller sig kvalitativt, støtter analysens resultater op om, at Spies er en parakrise
og ikke en krise.
Det betyder, at de kvalitative forskelle kan forklares ved, at der er forskel på de to cases krisetyper. Den færdige
ligning ser således ud:
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XLille ansvarstildeling + XChallenge + XIngen krisehistorie og jævn tillid = Yparakrise
XStor ansvarstildeling + XChallenge + XIngen krisehistorie og jævn tillid = Ykrise
Det fører videre til selve hypotesen. Opgaven havde til formål at undersøge, hvordan en parakrise adskiller sig
fra en krise. Svaret til dette er følgende hypotese, som er udledt af analyseresultaterne:
En parakrise adskiller sig fra en krise ved omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle
medier, samt at stakeholders ikke tildeler organisationen ansvaret for parakrisen i nær så høj grad, som de tildeler organisationen det for en krise.

6.2 Teoretisk bidrag
Denne opgave har haft en eksplorativ form, fordi der ikke eksisterer meget viden om parakriser og deres forskel
fra kriser. Af den grund vil det følgende afsnit se på, hvordan opgaven har bidraget med nye teoretiske indsigter,
og hvordan resultaterne af analysen kan bruges fremadrettet.
Formålet med opgaven var at bidrage til større viden om parakriser og forskellen på parakriser og kriser. Det har
den gjort ved at vise, at der er kvalitative forskelle på ansvarstildelingen og omfanget af opmærksomheden på
sociale medier og i traditionelle medier på de to krisetyper. En parakrise varer kortere tid, og flertallet af stakeholders tildeler ikke organisationen ansvaret for krisen. Denne viden bidrager til den teoretiske forståelse af
parakriser og kriser på sociale medier, fordi forskellene på dem er blevet identificeret.
Det betyder dog ikke, at man altid kan adskille en parakrise og en krise ud fra de overstående forskelle, eftersom
opgaven bygger på et single casestudie med to cases, som ikke er beregnet til generalisering til andre cases. På
samme måde som Frandsen og Johansen kritiserer Coombs’ definition af parakriser for ikke at vise, hvor skiftet
fra parakrise til krise er, bidrager opgaven heller ikke med empiriske indikatorer for, hvornår en parakrise udvikler sig (Frandsen & Johansen, 2017, p. 41). Det har dog aldrig været formålet med opgaven. I stedet for har
opgaven bidraget med teoretiske indikatorer på forskellene på de to krisetyper. Derved støtter opgavens resultater op om det teoretiske begreb ”parakrise”, da de viser kvalitative forskelle på de to cases. Medmindre krisebegrebet kan rumme så kvalitative forskelle, tyder det på, at de to cases er forskellige krisetyper.
Opgavens teoretiske bidrag kan bruges til videre forskning inden for parakriser og kriser på sociale medier. Det
betyder, at denne opgave har bidraget med nogle teoretiske indikatorer for en parakrise, som er mulige at undersøge parakriser mere kvantitativt med.
Udover viden om parakriser har opgaven også bidraget til forståelsen af stakeholders’ rolle og betydning for
kriser på sociale medier – særligt de positive stemmers indflydelse. Ved at tage afsæt i stakeholders’ attribution
af kriseansvaret viser opgaven, at stakeholders spiller en afgørende rolle for kriser på sociale medier. Helt grundlæggende har opgaven vist, at især de positive stakeholders er med til at bremse en parakrise. Opgaven har også
vist, at negative stakeholders ikke er nok til at skabe en krise alene. I stedet for afhænger deres indflydelse af
fordelingen af positive og negative stakeholders. Det vil sige, at selvom meget af litteraturen siger, at de negative
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stemmer er de mest højlydte (Chen & Lurie, 2013, p. 468), viser opgaven, at de positive stakeholders i høj grad
også råber op. De påvirker resultatet i sådan en grad, at de har indflydelse på, hvornår en krise ebber ud.
Det er ikke ensbetydende med, at man kan forstå en krise ved udelukkende at se den fra stakeholders’ synspunkt. Andre elementer som kriserespons og timing kan i lige så høj grad præge en krise. Men det viser, at
stakeholders er forskellige, og at man derfor ikke kan se dem som en samlet masse. Dermed går opgaven imod
både Coombs og Benoit, der begge betragter modtageren i ental. På samme måde går opgavens analyse imod
deres en-til-mange tilgang. I stedet for bakker den op om mange-til-mange tilgangen, som Den Retoriske Arena
bygger på, fordi stakeholders fungerer både som afsendere og modtagere. Derved giver arenaen mulighed for
at analysere betydningen af stakeholders som Anders Ladekarl og Haifaa Awad.
Stakeholders’ forskelligheder bakkes op af de kommentarkategorier, som i forskellige grad påvirker ansvarstildelingen. Disse kategorier kan kritiseres at være for generelle, da flere af de negative kategorier har samme
langvarige effekt. Ligeledes har nogle negative kommentarer en kortsigtet effekt og andre en langsigtet, og det
samme kan tænkes også at være gældende for de positive kommentarer. Det vil sige, at kategorierne enten kan
kritiseres for at være for brede eller for ikke at vise forskellen mellem dem tydeligt nok. Forsvaret imod kritikken
er, at det blot viser en mangel i littaturen på en bedre forståelse af stakeholders’ rolle og betydning på sociale
medier. Luoma-aho skelner godt nok mellem hate- og faith-holders, men disse er ekstremer, og fokus er på
deres betydning for omdømmet og ikke ansvaret. Mere viden om stakeholders’ rolle på sociale medier vil bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor en krise udvikler sig, som den gør.
På samme måde kan mere viden om stakeholders’ rolle uddybe de positive stakeholders’ indflydelse. Denne
opgave har vist, at Spies bliver hjulpet af stakeholders, der tager deres parti og udbreder information om krisen.
Hvor stor en rolle de præcis har, er dog ikke til at sige, da der endnu ikke er meget litteratur om denne gruppe
stakeholders. Dermed viser opgaven, at positive stakeholders har indflydelse på krisen, men omfanget er endnu
ukendt.

6.3 Betydning for organisationer i praksis
Selvom denne opgave ikke egner sig til at generalisere ud fra de to cases, viser analysen nogle tendenser for
både parakriser og kriser, som en organisation kan holde øje med. Det er væsentligt for organisationen at gøre,
hvis den vil undgå at smide penge efter konsulenter i situationer, hvor de med koldt vand i blodet kan løse den
mulige krise selv. Samtidig kan forkert håndtering af parakrisen gøre, at den udvikler sig til en krise (Coombs &
Holladay, 2012, p. 408). Derfor er det vigtigt for en organisation at kunne aflæse, hvilken slags krise de er udsat
for.
Først og fremmest viser resultaterne, at der er forskel på stakeholders’ ansvarstildeling alt efter kristypen. I
praksis betyder det, at en organisation kan få en idé om krisens intensitet ved at tage temperaturen på deres
stakeholders. Hvis stort set alle stakeholders tildeler organisationen ansvaret for krisen, som tilfældet er for
Jensens Bøfhus, tyder det på, at en krise er undervejs, hvis ikke den allerede er der. Omvendt indikerer begræn-
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set ansvarstildeling, at det ikke er så slemt, som en shitstorm måske lyder til at være. Det vil sige, at en organisation kan få en idé om, hvor den står ved at se på stakeholders’ ansvarstildeling. På samme måde er det også
værd at følge de traditionelle mediers dækning og udviklingen på sociale medier. Ud fra opgavens analyse tegner
der sig et billede af, at meget og primært negativ omtale tyder på en krise. Ligeledes tyder en stigning i aktiviteten på sociale medier på, at krisen tager til i styrke.
Opgaven viser, hvorfor det som organisation er nødvendigt at få det fulde billede af situationen, inden den
handler. Undersøgelsen af Spies peger på, at der er forskel på ansvarstildelingen, alt efter hvem afsenderen af
opslaget er. Det betyder, at en organisation ikke kan hvile på laurbærrene bare fordi, den ikke bliver tildelt
ansvaret i deres egen kommentartråd. Det kan sagtens tænkes, at ansvaret er anderledes i andre tråde, som
tilfældet er med Anders Ladekarl og Haifaa Awads opslag. Selvom organisationen ikke behøver at deltage i andre
tråde, betyder analyseresultaterne, at det er nødvendigt at følge med i dem for at få det fulde billede.
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6.4 Opsamling
Dette kapitel har diskuteret, hvorfor analysens resultater peger på et behov for at definere den ene case som
en parakrise for at forstå forskellene på de to cases. Medmindre man accepterer, at krisebegrebet kan rumme
så kvalitative forskelle uden at miste betydning, støtter resultaterne op om, at der er et behov for en revurdering
af krisedefinitionen, så en parakrise og en krise bliver adskilt. Det er væsentligt, da en parakrise og en krise
adskiller sig teoretisk og skal håndteres forskelligt i praksis.
Kapitel har også vist, hvordan opgaven bidrager til den teoretiske forståelse af parakriser og stakeholders’ betydning for kriser på sociale medier. Samtidig har opgaven vist, hvordan framing kan bruges som indikator for
parakriser, som organisationer i praksis kan anvende til at forstå krisesituationer bedre.
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7. Konklusion
Denne opgave har haft til formål at undersøge, hvordan en parakrise adskiller sig fra krise på sociale medier.
Resultatet af opgaven viser kvalitative forskelle på de to cases. En parakrise og en krise bliver i forskellig grad
tildelt ansvaret og har ikke samme omfang af opmærksomhed på sociale medier og i traditionelle medier.
En parakrise adskiller sig fra en krise ved, at stakeholders ikke tildeler organisationen ansvaret for krisen i samme
grad, som de tildeler organisationer i en krise det. Samtidig får en parakrise kun begrænset opmærksomhed på
sociale og fra traditionelle medier, varer i kortere tid og har ikke samme negative konsekvens. I modsætning
hertil er en krise mere synlig, strækker sig over en længere periode og har en negativ betydning for organisationen.
Analyseresultaterne bygger på et casestudie af to cases med til sammen ni opslag på Facebook, cirka 900 kommentarer og 67 online artikler. Opgaven har tjent et eksplorativt formål, og derfor er paired comparison blevet
anvendt som casestudie for at udlede en hypotese. Hver case med tilhørende kommentarer er blevet analyseret
ud fra en indholdsanalyse, hvor der er blevet udviklet ti kategorier af kommentarer, som de efterfølgende er
blevet inddelt i. Den Retoriske Arena er blevet anvendt til at analysere kriserne, fordi den tillader flere forskellige
afsendere og modtagere på samme tid.
Opgaven har bidraget til forskningen på to områder:
For det første har opgaven bidraget til den teoretiske forståelse af parakriser og argumentereret for, hvorfor det
er relevant med et begreb som parakriser for at anerkende, at der eksisterer en kriselignende trussel, som ikke
er en krise. Begrebet giver en teoretisk mulighed for at skelne mellem de to krisetyper. Derved lægger opgaven
op til en revurdering af krisedefinitionen, således at en krise ikke kan dække over så kvalitative forskelle, som
de to cases indeholder.
For det andet har opgaven bidraget til viden om stakeholders’ indflydelse på kriser på sociale medier ved at vise,
hvor stor indflydelse stakeholders’ ansvarstildeling har på udviklingen. Særligt har opgaven tydeliggjort, hvordan
nogle negative stakeholders er mere negative end andre, mens de positive stakeholders hjælper organisationen
på forskellige måder. Samtidig spiller de positive stakeholders en afgørende rolle for, at en parakrise ikke udvikler sig. Opgaven har dog også vist et behov for at kende de forskellige roller, som stakeholders kan spille, endnu
bedre for at forstå deres betydning.
På baggrund af resultaterne er det blevet diskuteret, om de to cases er to kriser med forskellige intensitet, eller
om der snarere er tale om en parakrise og en krise. Det konkluderes, at de kvalitative forskelle kan forklares ved,
at den ene case er en parakrise og den anden en krise. Ved at anerkende parakriser giver det både teoretisk og
praktisk mulighed for at skelne mellem forskellige typer af kriser.
Resultaterne er endvidere også blevet anvendt til at se på opgavens teoretiske og praktiske bidrag. Mens opgaven bidrager med teoretisk viden om forskellene på en parakrise og en krise, viser den i praktisk nogle indikatorer, som organisationer kan holde øje med undervejs i kriselignende tider for at få en idé om situationen.
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På baggrund af analyseresultaterne er følgende hypotese blevet udledt:
En parakrise adskiller sig fra en krise ved omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle
medier, samt at stakeholders ikke tildeler organisationen ansvaret for parakrisen i nær så høj grad, som de tildeler organisationen det for en krise.
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8. Perspektivering
Denne opgave har haft et eksplorativt formål, og derfor lægger opgaven op til videre forskning inden for kriser
på sociale medier.
På baggrund af opgaven er der særligt to områder, der bør forskes yderligere i. Det drejer sig om parakriser og
stakeholders’ rolle og betydning for kriser på sociale medier.
Selvom resultaterne af analysen viser kvalitative forskelle på en parakrise og en krise, er det nødvendigt med
videre forskning om parakriser. Det vil især bidrage til mere viden med kvantitative undersøgelser, der kan vise
empiriske forskelle på de to krisetyper, således at det er nemmere at adskille dem. Fokus kan både være på
varigheden, omfanget af opmærksomheden på sociale medier og i traditionelle medier og graden af ansvarstildeling, som alle fire er relevante forskelle i denne opgave. Ligeledes kan kvalitative undersøgelser studere håndteringen af parakriser, da det har betydning for, om de udvikler sig eller ej. Sådanne undersøgelser kan suppleres
med kvantitative undersøgelser for at vise, hvornår en parakrise håndteres forkert. Det kan både tjene et teoretisk såvel som et praktisk formål. Det vil bidrage til den teoretiske forståelse af parakriser, mens det i praksis
vil give organisationer bedre mulighed for at spotte og håndtere parakriser. Ligeledes vil yderligere forskning
om konsekvenserne af parakriser bidrage til en bedre teoretisk forståelse af deres forskelle fra kriser.
Også mere viden om stakeholders’ rolle i kriser på sociale medier vil være indsigtsrig. Denne opgave har vist, at
der er forskel på stakeholders’ indflydelse. Alene blandt de negative stakeholders er der forskelligheder, og det
samme gør sig gældende for de positive. Men for bedre at kunne forstå hvor meget indflydelse stakeholders
har, samt hvordan de forskellige stakeholders påvirker de to krisetyper, er det behov for mere viden om dem.
Især betydningen af positive stemmer er meget begrænset i litteraturen. Som opgaven viser, har disse stakeholders mere troværdighed end organisationen og kan gå i direkte dialog med negative stakeholders. Derfor vil
mere viden om dem bidrage til en teoretisk forståelse af deres indflydelse på kriser på sociale medier. I praksis
kan den viden bruges til at identificere forskellige stakeholders, hvilket vil give organisationen en forståelse for
krisesituationen.
Hvis ikke parakriser og kriser bliver empirisk såvel som teoretisk adskilt fra hinanden, er spørgsmålet, hvornår
organisationer mister respekten for shitstorms - præcis som med folkeeventyret ”Drengen og ulven”. På et tidspunkt kom ulven rent faktisk og tog hele fåreflokken. På samme måde kan organisationers gode omdømme blive
taget, når en krise endelige rammer. Kommunikationsbureauer vil måske ikke anerkende parakriser af frygt for
at miste deltagere på seminarer om shitstorms, men måske er det lige netop det, de bør gøre. Give organisationer råd til at spotte og håndtere forskellige krisetyper på sociale medier.
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Bilag 1 – Kodemanual
1. Stemmer, der taler negativt om organisationen
Denne kategori indeholder alle de negative kommentarer, som ikke har noget med krisen at gøre, men som er
negativt stemt mod organisationen. Det kan eksempelvis være stemmer, der snakker om organisationens kvalitet eller kritiserer organisationen for ikke at kunne de grammatiske regler.
2. Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik
Omdrejningspunktet i denne kategori er, at kommentarerne inddrager andre. Enten ved at opfordre dem til at
boykotte organisationen eller udtrykke enighed med en anden stemme.
3. Stemmer, der kritiserer organisationens arbejde/ansatte ift. krisen
Kommentarerne i denne kategori kritiserer organisationen og har noget med krisen at gøre. Derved er kritikken
mere målrettet end kategorien ”Stemmer, der taler negativt om organisationen”.
4. Stemmer, der fravælger organisation/foretrækker konkurrenter
Denne kategori består af kommentarer, hvor stakeholders direkte fravælger organisationen eller vælger konkurrenten i stedet for. Til forskel fra ”Stemmer, der bakker op om en anden stemmes negative udtalelse/opfordre andre til kritik” inddrager kategorien ikke andre stemmer, fordi den ikke opfordrer til handling.
5. Stemmer, der både er positive eller negative
Kommentarer, der både er positive og negative over for organisationen, samles i denne kategori.
Kategorien adskiller sig fra koden ”Stemmer, som er irrelevante” ved, at kommentarerne indeholder følelser i
forhold til krisen eller organisationen.
Kategorien vil senere i analyseresultaterne fremstå som neutral, da kombinationen af både positive og negative
kommentarer udligner hinanden.
6. Stemmer, der anbefaler organisationen eller deler en god oplevelse
I denne kategori er de kommentarer, som deler en oplevelse om organisationen eller giver udtryk for, at de
gerne vil bruge organisationens ydelser.
7. Stemmer, der uddyber med information til fordel for organisationen
Denne kategori indeholder de kommentarer, som uddyber med information om krisen, mens de tager organisationens side. Den uddybende kommentar kan både være i form af henvisning til artikler, egen oplevelse med
uddybende information eller gengivelse af de indblandede personers historier.
8. Stemmer, der roser organisationens arbejde/ansatte ift. krisen
I denne kategori findes de kommentarer, som støtter organisationen ved at tale i pæne vendinger om den. Det
vil sige, at kategorien samler de rosende kommentarer.
9. Stemmer, der kritiserer angreb fra negative stemmer
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Denne kategori indeholder de kommentarer, hvor stemmer viser sin opbakning til organisationen ved at kritisere
de stakeholders, der har kritiseret organisationen. Kritikken i kategorien er til fordel for organisationen. Det
betyder omvendt, at stemmer, der kritiserer andre stemmer uden at inddrage organisationen eller udtrykke
egen holdning, ikke tælles med i kategorien.
10. Stemmer, der ikke er relevante
Denne kategori dækker over kommentarer, hvor en stakeholder udelukkende tagger en anden, spørger til organisationens ydelser mm. Ved denne type kommentarer er det ikke muligt at sige, om kommentaren er negativ eller positiv.
Fælles for kommentarerne i denne kategori er, at de ikke har noget med krisen at gøre. Af den grund inddrages kategorien ikke i analyseresultaterne. Kategorien er kun lavet, således at kommentarerne ikke påvirker
resultatet.
Stemmer, der synes godt om
Antallet af likes, som kommentarerne har fået, noteres ud for den enkelte kommentar.
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Bilag 2 – Spies 4. juni 2016

Bilag 2a - Spies 4. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer 0

0

18

0

8

33

10

11

7

18

105

Likes

0

0

205

0

35

190

105

68

47

6

656

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Kommentarer 0 0,00

17,14

0,00

7,62 31,43

9,52

10,48

6,67 17,14

Likes

31,25

0,00

5,34 28,96

16,01

10,37

7,16

0 0,00

0,91

Bilag 2b Spies 4. juli 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Negative

Antal
Kommentarer
Likes

Positiv

I alt

18

61

8

87

205

410

35

650

Negative

%

Neutral

Positiv

Neutral

Kommentarer

20,69

70,11

9,20

Likes

31,54

63,08

5,38

Bilag 2c - Spies 5. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 I alt

Kommentarer 0

0

8

0

5

14

6

27

9

26

95

Like

0

0

31

0

5

31

9

38

2

17

133

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

0

0,00

8,42

0,00

5,26

14,74

6,32

28,42

9,47 27,37

Likes

0

0,00

23,31

0,00

3,76

23,31

6,77

28,57

1,50 12,78

Antal

Bilag 2d - Spies 5. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Antal
Kommentarer
Likes

Negative Positiv

Neutral

I alt

8

56

5

69

31

80

5

116
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Bilag 3 - Ekstra Bladet 4. juni 2016

Bilag 3a - Ekstra Bladet 4. juni: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

0

0

5

1

9

0

0

41

5

45

106

Like

0

0

4

2

29

0

0

147

248

172

602

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

0

0,00

4,72

0,94

8,49

0,00

0,00

38,68

4,72

42,45

Likes

0

0,00

0,66

0,33

4,82

0,00

0,00

24,42

41,20

28,57
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Bilag 3b Ekstra Bladet 4. juni: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Antal

Negative Positiv

Neutral

I alt

Kommentarer

6

47

9

62

Likes

6

395

29

430

%

Negative Positiv

Neutral

Kommentarer

9,68

75,81

14,52

Likes

1,40

91,86

6,74
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Bilag 4 - Anders Ladekarl 4. juni 2016
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Bilag 4a Anders Ladekarl 4. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 I alt

Kommentarer

0

0

46

1

8

0

7

8

2

13

85

Likes

0

0

70

1

43

0

36

40

5

40

235

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

0

0,00 54,12

1,18

9,41

0,00

8,24

9,41

2,35

15,29

Likes

0

0,00 29,79

0,43 18,30

2,13

17,02

0,00 15,32 17,02

Bilag 4b - Anders Ladekarl 4. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og
procent
Negative Positiv

Antal

Neutral

I alt

Kommentarer

47

17

8

72

Likes

71

81

43

195

%

Negative Positiv

Neutral

Kommentarer

65,28

23,61

11,11

Likes

36,41

41,54

22,05

Bilag 4c - Anders Ladekarl 5. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 I alt

Kommentarer

0

0

7

0

1

0

2

5

1

7

23

Likes

0

0

2

0

13

0

5

11

3

1

35
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%

1

Kommentarer

0

Likes

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00 30,43

0,00

4,35

0,00

8,70

21,74

4,35

30,43

0,00

0,00

37,14

0,00

14,29

31,43

8,57

2,86

5,71

Bilag 4d - Anders Ladekarl 5. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og
procent
Antal

Negative Positiv

Neutral

I alt

Kommentarer

7

8

1

16

Likes

2

19

13

34

%
Kommentarer
Likes

Negative Positiv

Neutral

43,75

50,00

6,25

5,88

55,88

38,24
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Bilag 5 – Haifaa Awad 4. juni 2016

Bilag 5a - Haifaa Awad 4. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 I alt

Kommentarer

0

0

38

5

5

1

10

3

1

4

67

Likes

0

0

35

0

26

22

78

21

12

2

196

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

0

0,00

56,72

7,46

7,46

1,49

14,93

4,48

1,49

5,97
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13,27

11,22

39,80

10,71

6,12

1,02

Bilag 5b - Haifaa Awad 4. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Antal

Negative Positiv

Neutral

I alt

Kommentarer

43

15

5

63

Likes

35

133

26

194

%
Kommentarer
Likes

Negative Positiv

Neutral

68,25

23,81

7,94

18,04

68,56

13,40

Bilag 5c - Haifaa Awad 5. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

0

0

10

1

3

0

6

4

0

7

31

Likes

0

0

5

0

5

0

12

12

0

2

36

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kommentarer

0

0,00 32,26

3,23

9,68

Likes

0

0,00 13,89

0,00 13,89

0,00 19,35 12,90

0,00 22,58

0,00 33,33 33,33

0,00

5,56

Bilag 5d - Haifaa Awad 5. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Antal
Kommentarer
Likes

Negative Positiv

Neutral

I alt

11

10

3

24

5

24

5

34
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Neutral

Kommentarer

45,83

41,67

12,50

Likes

14,71

70,59

14,71
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Bilag 6 - Alle opslag om Spies
Bilag 6a – Alle opslag om Spies 4. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i procent
1

2

Kommentarer

0

Likes

0

3

4

5

6

7

8

9

10

0 29,48

1,93

8,29

9,39

7,46

17,4

4,14

22,1

0 18,59

0,18

8,17 13,02 13,45 16,95

19,16

13,51

Bilag 6b - Alle opslag om Spies 4. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i procent
Negative Positive

Neutrale

Kommentarer

39,58

49,74

10,55

Likes

29,82

58,38

11,89

Bilag 6c - Alle opslag om Spies 5. juni 2016: Fordelingen af kommentarer og likes i procent
1

2

Kommentarer

0

Likes

0

3

4

5

6

7

8

9

10

0 16,78

0,67

6

9,33

9,33

24

6,67

26,67

0 18,63

0

8,68

11,7

9,81 23,02

1,89

7,55

Bilag 6d - Alle opslag om Spies 5. juni 2016: Positive og negative kommentarer og likes i procent
Negative Positive

Neutrale

Kommentarer

32,67

59,33

8

Likes

15,77

65,15

19,29
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Bilag 7 - Jensens Bøfhus 19. september 2014

Bilag 7a – Jensens Bøfhus 19. september 2014: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og
procent
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

19

8

77

39

2

0

0

1

0

17

163

Likes

42

13

147

95

11

0

0

0

0

28

336

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal

%

Kommentarer 11,66

4,91 47,24 23,93

1,23

0,00

0,00

0,61

0,00

10,43

Likes

3,87 43,75 28,27

3,27

0,00

0,00

0,00

0,00

8,33

12,50

Bilag 7b – Jensens Bøfhus 19. september 2014: Positive og negative kommentarer og likes i antal og procent
Antal

Negative Positiv

Neutral

I alt

Kommentarer

143

1

2

146

Likes

297

0

11

308

116

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

%

Mia Laursen

Negative Positiv

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

Neutral

Kommentarer

97,95

0,68

1,37

Likes

96,43

0,00

3,57
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Bilag 8 - Ekstra Bladet 19. september 2014

Bilag 8a - Ekstra Bladet 19. september 2014: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og procent
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

12

53

15

1

2

0

8

0

4

116

Likes

8

2

13

1

0

1

0

3

0

0

28

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal
Kommentarer
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Kommentarer 18,10 10,34 45,69 12,93

0,86

1,72

0,00

Likes

0,00

3,57

0,00 10,71

28,57

7,14 46,43

3,57

6,90

0,00

3,45

0,00

0,00

Bilag 8b - Ekstra Bladet 19. september 2014: Positive og negative kommentarer og likes i antal
og procent
Antal
Kommentarer
Likes

%

Negative Positiv

Neutrale I alt

101

10

1

112

24

4

0

28

Negative Positiv

Neutrale

Kommentarer

90,18

8,93

0,89

Likes

85,71

14,29

0,00
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Bilag 9 – Jensens Bøfhus 20. september 2014

Bilag 9a - Jensens Bøfhus 20. september 2014: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og
procent
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

14

9

53

7

4

4

3

7

2

17

120

Likes

13

7

112

7

4

6

3

0

1977

4

5

6

7

8

9

10

Antal

%

1

24 1801
2

3

Kommentarer 11,67

7,50 44,17

5,83

3,33

3,33

2,50

5,83

1,67 14,17

Likes

1,21 91,10

0,35

5,67

0,35

0,20

0,30

0,15

0,66

0,00

Bilag 9b - Jensens Bøfhus 20. september 2014: Positive og negative kommentarer og likes i antal
og procent
Antal
Kommentarer
Likes

Negative Positiv

Neutral

I alt

83

16

4

103

1845

20

112

1977

120
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Neutral

Kommentarer

80,58

15,53

3,88

Likes

93,32

1,01

5,67
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Jensens Bøfhus 21. september 2014

Bilag 10a - Jensens Bøfhus 21. september 2014: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og
procent
Antal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

7

2

43

7

3

8

7

15

4

19

115

34

0

329

9

13

47

149

135

41

30

787

Like
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1

2

3

4

5

6

Kommentarer

6,09

1,74

37,39

6,09

2,61

6,96

Likes

4,32

0,00

41,80

1,14

1,65

5,97 18,93 17,15

%

7

8

6,09 13,04

9

10

3,48 16,52
5,21

3,81

Bilag 10b - Jensens Bøfhus 21. september 2014: Positive og negative kommentarer og likes i
antal og procent
Antal
Kommentarer
Likes

%

Negative Positiv

Neutrale I alt

59

34

3

96

372

372

13

757

Negative Positiv

Neutrale

Kommentarer

61,46

35,42

3,13

Likes

49,14

49,14

1,72
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Bilag 11 Jensens Bøfhus 25. september 2014

Bilag 11a - Jensens Bøfhus 25. september 2014: Fordelingen af kommentarer og likes i antal og
procent
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I alt

Kommentarer

16

0

14

6

16

12

0

25

6

9

104

Likes

10

0

31

36

162

59

0

94

36

10

438

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antal

%

Kommentarer 15,38

0,00 13,46

5,77

15,38 11,54

0,00 24,04

5,77

8,65

Likes

0,00

8,22

36,99 13,47

0,00 21,46

8,22

2,28

2,28

7,08
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Bilag 11b - Jensens Bøfhus 25. september 2014: Positive og negative kommentarer og likes i
antal og procent
Antal

Negative Positiv

Neutrale I alt

Kommentarer

36

43

16

95

Likes

77

189

162

428

%

Negative Positiv

Neutrale

Kommentarer

37,89

45,26

16,84

Likes

17,99

44,16

37,85
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Bilag 12 Liste over analyserede artikler
19.09.2014 – Jensens Bøfhus vinder retssag om navnet ”Jensens” – Børsen
19.09.2014 – Dom: Kun Jensens Bøfhus må bruge navnet ’Jensens’ – MetroXpress
19.09.2014 - Jensens Bøfhus vinder retssag om "Jensens"-navn – Børsen
19.09.2014 - Jensens Fiskehus Jacob Jensen taber til Jensens Bøfhus – Berlingske Business
19.09.2014 - Jensens Bøfhus vinder strid om retten til navnet Jensen – Dagbladet Holsterbro-Struer
19.09.2014 - Nordjyder raser over Jensens Bøfhus – TV2 Nord
19.09.2014 - Jensens Fiskerestaurants taber til Jensen's Bøfhus – Berlingske Business
19.09.2014 - Restauratør raser: Jensens Bøfhus gør krav på mit navn – MetroXpress
19.09.2014 - Jensens Bøfhus svinet til på Facebook efter retssag mod fiskerestaurant: Skam jer! – BT
19.09.2014 - Ikke alle må bruge navnet Jensen: Grådkvalt Jensen skal betale erstatning til Jensens Bøfhus – BT
20.09.2014 - Jensens Bøfhus i massiv modvind – TV2 Fyn
20.09.2014 - Jensens Bøfhus efter Facebook-storm: "Vi er kede af kritikken" – Ekstra Bladet
20.09.2014 - Jensens Bøfhus i strid modvind: Over 26.000 boykotter restauranten – Dagens.dk
20.09.2014 - Trynet af Jensens Bøfhus: - Jeg er jo bare en skide fiskemand – TV2
20.09.2014 - Christopher hylder Jensens Bøfhus: - Jeg tager derind i morgen - MetroXpress
20.09.2014 - Ejer af bøfhus: Derfor er det kun os, der må hedde "Jensens" - DR
20.09.2014 - Jensens Bøfhus slagtet: 'Dårlig smag i munden' - MetroXpress
20.09.2014 - Danskerne boykotter Jensens Bøfhus: Småligt og skandaløst! – TV2
20.09.2014 - 20.000 vil boykotte Jensens Bøfhus – Ekstra Bladet
20.09.2014 - Jensen's Bøfhus: Vi ønsker Jensens Fiskerestaurant alt det bedste - Nordjyske
21.09.2014 - Bøf-oprør: Jensens Bøfhus stinker - Jensens Fiskerestaurant styrer – Ekstra Bladet
21.09.2014 - Jensens Bøfhus: Der sælges lige så mange bøffer som før navnestrid - DR
21.09.2014 - Lav din egen taleboble: Hvad tænker Fetterlein om Jensens Bøfhus? - MetroXpress
21.09.2014 - Christopher 'hylder' Jensens Bøfhus: Jeg tager derind i morgen – Se og Hør
21.09.2014 - Bøfhus: Behold Jensens i Sæby - Nordjyske
21.09.2014 - 94.200 vil boykotte Jensens Bøfhus (... og tallet stiger minut for minut) – Se og Hør
21.09.2014 - TV: Ny satirevideo laver grin med Jensens Bøfhus – Ekstra Bladet
21.09.2014 - PR-ekspert om Jensens Bøfhus-sag: Det er idiotisk – Ekstra Bladet
21.09.2014 - Social media opposition against Jensens Bøfhus gathering pace – Copenhagen Post
21.09.2014 - Jensen's Bøfhus: Vi sælger normalt under shitstorm – Information
22.09.2014 - Jensens Bøfhus i bund på Trustpilot – TV2 Fyn
22.09.2014 - Vrede sender Jensens Bøfhus i knæ på Trustpilot - Politiken
22.09.2014 - Ekspert om Jensens Bøfhus-sagen: Det er blevet nemmere at kaste lidt op på sociale medier Politiken
22.09.2014 - Jensens Bøfhus svines til på Trustpilot Fyens Stiftstidende
22.09.2014 - Læs 'twitterierne' om bøfhus-sagen – Fyens Stiftstidende
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22.09.2014 - Bøfhus vandt i retten - men tabte ved folkets domstol – Fyens Stiftstidende
22.09.2014 - Varemærkeeksperter: Fiskehus kunne have vundet sag mod bøfhus - DR
22.09.2014 - Jensen's Bøfhus vækstkurve er brudt - Newsbreak
22.09.2014 - Danskerne sabler Jensen's Bøfhus ned på Trustpilot: Anmeldelserne er helt i bund - Dagens.dk
23.09.2014 - Jensen's Bøfhus: Folk har misforstået sagen - Politiken
23.09.2014 - Satire: Madanmeldelse: Mislykket bøfhus i Sæby mangler softice og oksekød – Jyllands-Posten
23.09.2014 - Jensen's Bøfhus får sjældent underskud - Fødevarerwatch
23.09.2014 - Blogindlæg: Jensens PR-bøf. Hvad kan man lære af det? - Detailfolk
23.09.2014 - Torben Chris har fundet en genial løsning på Jensen-striden – Dagens.dk
23.09.2014 - Afstemning: Er vi for hurtige til at dømme på Facebook? – Nordjyske
24.09.2014 - Nu er Jensens forbudt for Jensen - Nordjyske
24.09.2014 - Jensen's Køkken forventer ikke problemer med boykot – Folkebladet Lemvig
24.09.2014 - 'Jeg vil ikke ynke over for Bøf-Palle' – Ekstra Bladet
25.09.2014 - Jensen's Bøfhus nedsablet i anmeldelse: 'Fornærmende ringe kvalitet'! – MetroXpress
04.06.2016 - Danskere raser over »smagløs«reklame fra Spies - rejseselskabet er ikke enig i kritikken – Berlingske
04.06.2016 - Spies svarer igen på shitsstorm vi vil bare hjælpe de lokale - MetroXpress
04.06.2016 - Politiker raser: 'Usmagelig' Spies-reklame slår plat på flygtningekrise – Ekstra Bladet
04.06.2016 - Danskere raser over 'smagløs' reklame fra Spies - rejseselskabet er ikke enig i kritikken – BT
05.06.2016 - Spies trods shitstorm over 'nødhjælpsreklame': Grækerne lider faktisk på Lesbos - DR
05.06.2016 - Dagens SoMe-tilbud: Lav nødhjælpsarbejde ved at slikke sol og drikke ouzo - Berlingske
06.06.2016 - Til forsvar for Spies - Information
06.06.2016 - Spies har solgt 39 pct. flere rejser med nødhjælpsannonce - Politiken
06.06.2016 - Det synes danskerne om omtalt Spies-annonce - Politiken
06.06.2016 - Hotelformand på Lesbos: Nogle hoteller har en nedgang på 90 procent - DR
08.06.2016 Provokerende nødhjælps-annonce og rørende DNA-video er ikke så forskellige – DR
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Bilag 13 - Udregninger fra den første dag
Alle tal er udregnet ud fra antallet af kommentarer for hvert opslag og derefter lagt sammen og udregnet til
procent. Alle tal fremgår af det enkelte opslag, som er vist tidligere i bilagsrækken.

Bilag 13a - Spies kommentarer i procent
4 Spies

Spies

4 Anders 4 EB

4 Haifaa I alt

1

0

0

0

0

0,00

2

0

0

0

0

0,00

3

17,14

54,12

4,72

56,72

29,48

4

0

1,18

0,94

7,46

1,93

5

7,62

9,41

8,49

7,46

8,29

6

31,43

0

0

1,49

9,39

7

9,52

8,24

0

14,93

7,46

8

10,48

9,41

38,68

4,48

17,40

9

6,67

2,35

4,72

1,49

4,14

10

17,14

15,29

42,45

5,97

22,10

Bilag 13b - Jensens Bøfhus kommentarer i procent
19. Jensens

19. samlet

19EB

1

11,66

18,1

14,34

2

4,91

10,34

7,17

3

47,24

45,69

46,59

4

23,93

12,93

19,35

5

1,23

0,86

1,08

6

0

1,72

0,72

7

0

0

0,00

8

0,61

6,9

3,23

9

0

0

0,00

10

10,43

3,45

7,53
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Bilag 13c - Spies og Jensens Bøfhus kommentarer i procent
Spies 4/6 Jensens
19/9
1

0,00

14,34

2

0,00

7,17

3

29,48

46,59

4

1,93

19,35

5

8,29

1,08

6

9,39

0,72

7

7,46

0,00

8

17,40

3,23

9

4,14

0,00

10

22,10

7,53

Bilag 13d - Spies likes i procent
4 Spies

4 Anders 4 EB

4 Haifaa I alt

1

0

0

0

0

0,00

2

0

0

0

0

0,00

3

31,25

29,79

0,66

17,86

18,59

4

0

0,043

0,33

0

0,18

5

5,34

18,3

4,82

13,27

8,17

6

28,96

0

0

11,22

13,02

7

16,01

15,32

0

39,8

13,45
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8

10,37

17,02

24,42

10,71

16,95

9

7,16

2,13

41,2

6,12

19,16

10

0,91

17,02

28,57

1,02

13,51
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Bilag 13e – Jensens Bøfhus likes i procent
19 Jensen

19 Samlet

19 EB

1

12,5

28,57

13,74

2

3,87

7,14

4,12

3

43,75

46,43

43,96

4

28,27

3,57

26,37

5

3,27

0

3,02

6

0

3,57

0,27

7

0

0

0,00

8

0

10,71

0,82

9

0

0

0,00

10

8,33

0

7,69

Bilag 13f - Spies og Jensens Bøfhus likes i procent (alle opslag)
Spies 4/6 Jensens
19/9
1

0,00

13,74

2

0,00

4,12

3

18,59

43,96
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4

0,18

26,37

5

8,17

3,02

6

13,02

0,27

7

13,45

0,00

8

16,95

0,82

9

19,16

0,00

10

13,51

7,69
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Bilag 13g - Spies positive-negative kommentarer i procent
Positive

Negative Neutrale

Spies

70,11

20,69

9,20

Anders L

23,61

65,28

11,11

23,81

68,25

7,94

75,81

9,68

14,52

Haifaa A
Ekstra Bladet

Bilag 13h – Spies positive-negative likes i procent
Positive

Negative Neutrale

Spies

31,54

63,08

5,38

Anders L

41,54

36,41

22,04

Haifaa A

68,56

18,40

13,40

Ekstra
Bladet

91,86

1,40

6,74

Bilag 13i – Jensens Bøfhus positive-negative kommentarer i procent
Positiv

Negative Neutrale

19 Jensen
19 EB

0,68

97,95

1,13

8,93

90,18

0,89
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Bilag 13j – Jensens Bøfhus likes positiv-negativ i procent
Negative Positiv

Neutrale

19 Jensen
19 EB

96,43

0

3,57

85,71

14,29

0

Bilag 13k - Jensens Bøfhus og Spies kommentarer i procent
Negative Positive
Spies
Jensen

Neutrale

39,31

50,00

10,34

94,57

4,26

1,16

Bilag 13l - Jensens Bøfhus og Spies likes i procent
Negative Positive

Neutrale

Spies

29,82

58,38

11,89

Jensens

95,54

1,16

3,27

132

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

Bilag 14 - Udregninger fra dag to
Alle tal er udregnet ud fra antallet af kommentarer for hvert opslag og derefter lagt sammen og udregnet til
procent. Alle tal fremgår af det enkelte opslag, som er vist tidligere i bilagsrækken.
Ekstra Bladet er ikke medregnet hos Spies, da der kun var seks kommentarer i alt på andendagen.

Bilag 14a - Spies kommentarer i procent
5 Spies

5 Anders 5 Haifaa I alt

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

8,42

30,43

32,26

17,33

4

0

0

3,23

0,67

5

5,26

4,35

9,68

6,00

6

14,74

0

0

9,33

7

6,32

8,7

19,35

9,33

8

28,42

21,74

12,9

24,00

9

9,47

4,35

0

6,67

10

27,57

30,43

22,58

26,67

Bilag 14b - Spies og Jensens Bøfhus kommentarer i procent
Spies 5/6 Jensen
20/9
1

0

11,67

2

0

7,5

3

17,45

44,17

4

0,67

5,83

5

6,04

3,33

6

9,40

3,33

7

9,40

2,5

8

24,16

5,83
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9

6,71

1,67

10

26,85

14,17
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Bilag 14c - Spies likes i procent
5 Spies

5 Anders 5 Haifaa I alt

1

0

0

0

0,00

2

0

0

0

0,00

3

23,31

5,71

13,89

18,63

4

0

0

0

0,00

5

3,76

37,14

13,89

11,27

6

23,31

0

0

15,20

7

6,77

14,29

33,33

12,75

8

28,57

31,43

33,33

29,90

9

1,5

8,57

0

2,45

10

12,78

2,86

5,56

10,36

Bilag 14d - Spies og Jensens Bøfhus likes i procent (alle opslag)
Spies 5/6 Jensen
20/9
1

0,00

0,66

2

0,00

1,21

3

18,63

91,1

4

0,00

0,35

5

11,27

5,67

6

15,20

0,35
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7

12,75

0,2

8

29,90

0,3

9

2,45

0,15

10

19,36

0

Syddansk Universitet
Det Humanistiske Fakultet
International Virksomhedskommunikation

Bilag 14e - Spies kommentarer positiv-negativ i procent
Positive

Negative Neutrale

81,16

11,59

7,25

Anders L

50,00

43,77

6,25

Haifaa

41,67

45,83

12,50

Spies

Bilag 14f - Spies og Jensens Bøfhus positive-negative kommentarer i procent
Positive

Negative Neutrale

Spies

59,33

32,67

7,00

Jensen

15,53

80,53

3,88

Bilag 14g - Spies likes positiv-negativ i procent
Positive

Negative Neutrale

Spies

68,97

26,72

4,31

Anders L

55,88

5,88

38,84

Haifaa

70,59

14,71

14,71

Bilag 14h - Spies og Jensens Bøfhus likes positiv-negativ i procent
Positive
Spies
Jensen

Negative Neutrale

65,15

15,77

19,29

1,01

93,32

5,67
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Bilag 15 - Udregninger fra hele krisen
Alle tal er udregnet ud fra antallet af kommentarer for hvert opslag og derefter lagt sammen og udregnet til
procent. Alle tal fremgår af det enkelte opslag, som er vist tidligere i bilagsrækken.

Bilag 15a - Spies kommentarer hele krisen i procent (alle kommentarer)
04-jun

05-jun

1

0,00

0

2

0,00

0

3

29,48

16,78

4

1,93

0,67

5

8,29

6,00

6

9,39

9,33

7

7,46

9,33

8

17,40

24,00

9

4,14

6,67

10

22,10

26,67

Bilag 15b - Spies likes hele krisen i procent (alle opslag)
04-jun

05-jun

1

0,00

0,00

2

0,00

0,00

3

18,59

18,63

4

0,18

0,00

5

8,17

8,68

6

13,02

11,70

7

13,45

9,81

136

Speciale
Vejleder: Astrid Jensen
Afleveringsdato: 31. Maj 2017
Anslag: 185.306

Mia Laursen

8

16,95

23,02

9

19,16

1,89

10

13,51

7,55
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Bilag 15c – Jensens Bøfhus kommentarer hele krisen i procent (alle opslag)
19. samlet
20. sep

21. sep

25. sep

1

14,34

11,67

6,09

15,38

2

7,17

7,5

1,74

0

3

46,59

44,17

37,39

13,46

4

19,35

5,83

6,09

5,77

5

1,08

3,33

2,61

15,38

6

0,72

3,33

6,96

11,54

7

0,00

2,5

6,09

0

8

3,23

5,83

13,04

24,04

9

0,00

1,67

3,48

5,77

10

7,53

14,17

16,52

8,65

Bilag 15d - Jensen likes hele krisen i procent (alle opslag)
19. sep
samlet
1

13,74

20. sep

21. sep

25. sep

0,66

4,32

2,28
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2

4,12

1,21

0

0

3

43,96

91,1

41,8

7,08

4

26,37

0,35

1,14

8,22

5

3,02

5,67

1,65

36,99

6

0,27

0,35

5,97

13,47

7

0,00

0,2

18,93

0

8

0,82

0,3

17,15

21,46

9

0,00

0,15

5,21

8,22

10

7,69

0

3,81

2,28
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Bilag 15e - Spies positiv-negativ i procent (alle opslag)
Komm.
04-jun
05-jun

Positive

Negative Neutrale

50

39,31

10,34

74,07

19,26

6,67

Likes
04-jun
05-jun

Positive

Negative Neutrale

69,37

21,92

9,05

57,61

29,89

12,5

Bilag 15f – Jensens Bøfhus positiv-negativ i procent (alle opslag)
Komm.

Positive

Negative Neutrale

Likes

Positive

Negative Neutrale

19-sep

4,26

94,57

1,16

19-sep

1,16

95,54

3,27

20-sep

15,53

80,53

3,88

20-sep

1,01

93,32

5,67

21-sep

35,42

61,46

3,13

21-sep

49,14

49,14

1,78

25-sep

45,26

37,89

16,84

25-sep

44,16

17,99

37,85
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Bilag 16 - Udregninger mediernes framing
Alle tal er udregnet ud fra antallet af kommentarer for hvert opslag og derefter lagt sammen og udregnet til
procent. Alle tal fremgår af det enkelte opslag, som er vist tidligere i bilagsrækken.

Bilag 16a – Framingen af Spies i procent
1. dag

2. dag

3. dag

4. dag

5. dag

6. dag

0

50

75

0

0

0

Negativ

100

0

0

0

0

0

Neutral

0

50

25

0

100

0

Spies
Positiv

Bilag 16b – Framing positiv-negativ Spies
Spies 4/6

Positiv

Negativ

Berlingske

x

MetroXpress

x

EB

x

BT

x

Spies 5/6

Positiv

DR P4

x

Negativ

Berlingske

Spies 6/6

Neutral

Neutral

x

Positiv

Negativ

Neutral

Information x
Politiken

x

Politiken

x

DR

x

Spies 7/6

Positiv

Negativ

Neutral

INGEN
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Neutral

DR

x

Bilag 16c – Framingen af Jensens Bøfhus i procent
1. dag

2. dag

3. dag

4. dag

5. dag

6. dag

Positiv

0

10

30

0

17

0

Negativ

40

80

50

77,78

67

33

Neutral

60

10

20

22,22

33

67

Jensens

Bilag 16d – Framing positiv-negativ Jensens Bøfhus
Jensen 19/9

Positiv

Negativ

Neutral

Børsen

x

MetroXpress

x

Børsen

X

Business

x

Dagbladet Holstebro

x

Tv2 Nord

x

Business

x

Mx

x

BT

x

BT

x
40

Jensen 20/9

Positiv

Negativ

Tv2 Fyn

x

EB

x

Dagens.dk

x

60
Neutral
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x

Tv2 Fyn

x

DR

x

MetroXpres

x

Tv2 Fyn

x

EB

x

Nordjyske

X
10

Jensen 21/9

Positiv

Eb
DR

80
Negativ

x
x
x

EB

x

EB

x

Cphpost

x
x

Nordjyske

Jensen 22/9

Neutral

x

SH-online

Information

10

x

MetroXpress
Sh-online
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x

Positiv

Negativ

Tv2 Fyn

x

Politiken

x

Politiken

Neutral

x

Fyens

x

Fyens

x

Midtfyn

x
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DR

x

Newsbreak

x

Dagens

x

Jensen 23/9

Positiv

Politiken

x

Negativ

Jyllands-Posten

x

Foodwatch

x

Detailfolk

x

Dagens.dk

x

Nordjyske

Jensen 24/9
Nordjyske
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Neutral

x

Positiv

Negativ

Neutral

x

Lemvig

x

EB

x
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Bilag 17 - Første og sidste dag
Alle tal er udregnet ud fra antallet af kommentarer for hvert opslag og derefter lagt sammen og udregnet til
procent. Alle tal fremgår af det enkelte opslag, som er vist tidligere i bilagsrækken.

Bilag 17a – Spies og Jensens Bøfhus’ positive og negative kommentarer første og sidste dag i
procent (alle opslag)
Positive

Negative Neutrale

Spies 4/6

50

39,31

10,34

Spies 5/6

74,07

19,26

6,67

Jensens
25/9

45,26

37,89

16,84

Bilag 17b – Spies og Jensens Bøfhus’ positive og negative likes første og sidste dag i procent
(alle opslag)
Positive

Negative Neutrale

Spies 4/6

74,07

19,26

6,67

Spies 5/6

57,61

29,89

12,5

Jensens
25/9

44,16

17,99

37,85

Bilag 17c – Fordelingen af Spies og Jensens Bøfhus’ kommentarer første og sidste dag i procent
(alle opslag)
Spies 4/6 Spies 5/6 Jensen
25/9
1

0,00

0

15,38

2

0,00

0

0

3

29,48

16,78

13,46

4

1,93

0,67

5,77

5

8,29

6,00

15,38

6

9,39

9,33

11,54

7

7,46

9,33

0
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8

17,40

24,00

24,04

9

4,14

6,67

5,77

10

22,10

26,67

8,65
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Bilag 17d – Fordelingen af Spies og Jensens Bøfhus’ likes første og sidste dag i procent (alle
opslag)
Spies 4/6 Spies 5/6 Jensen
25/9
1

0,00

0,00

2,28

2

0,00

0,00

0

3

18,59

18,63

7,08

4

0,18

0,00

8,22

5

8,17

8,68

36,99

6

13,02

11,70

13,47

7

13,45

9,81

0

8

16,95

23,02

21,46

9

19,16

1,89

8,22

10

13,51

7,55

2,28

Bilag 17e – Spies og Jensens Bøfhus’ positive og negative kommentarer første og sidste dag i
procent (kun organisationens eget opslag)
Positive
Spies 4/6
Spies 5/6
Jensens
25/9

Negative Neutrale

70,11

20,69

9,2

81,16

11,59

7,25

45,26

37,89

16,84
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Bilag 17f – Spies og Jensens Bøfhus’ positive og negative likes første og sidste dag i procent
(kun organisationens eget opslag)
Positive

Negative Neutrale

Spies 4/6

63,08

31,54

5,38

Spies 5/6

68,97

26,72

4,31

Jensens
25/9

44,16

17,99

37,85

Bilag 17g – Fordelingen af Spies og Jensens Bøfhus’ kommentarer første og sidste dag i procent
(kun organisationens eget opslag)
Spies 4/6 Spies 5/6 Jensen
25/9
1

0

0

15,38

2

0

0

0

3

17,14

8,42

13,46

4

0

0

5,77

5

7,62

5,26

15,38

6

31,43

14,74

11,54

7

9,52

6,32

0

8

10,48

28,42

24,04

9

6,67

9,47

5,77

10

17,14

27,57

8,65
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Bilag 17h – Fordelingen af Spies og Jensens Bøfhus’ kommentarer første og sidste dag i procent
(kun organisationens eget opslag)
Spies 4/6 Spies 5/6 Jensen
25/9
1

0

0

2,28

2

0

0

0

3

31,25

23,31

7,08

4

0

0

8,22

5

5,34

3,76

36,99

6

28,96

23,31

13,47

7

16,01

6,77

0

8

10,37

28,57

21,46

9

7,16

1,5

8,22

10

0,9

12,78

2,28
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Bilag 18 – Anders Ladekarls kommentar til Spies’ opslag den 4. juni 2016
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